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Hvad er CPOP? 

CPOP står for Cerebral Parese Opfølgnings Program (CPUP på svensk), og er et Nationalt 

kvalitetsregister fra Sverige, der startede som et samarbejdsprojekt mellem børneortopæder og 

habiliteringen i Skåne og Blekinge i 1994. I 2007 var CPOP implementeret i hele Sverige. 

CPOP er et tværfagligt opfølgningsprogram og målgruppen er børn med cerebral parese (CP). 

Formålet er at forebygge udvikling af hofteluksationer og svære kontrakturer/deformiteter og 

scolioser gennem en tidlig (forebyggende) behandlingsindsats baseret på en kontinuerlig og 

langsigtet registrering af bl.a. ledbevægelighed, spasticitet og røntgenundersøgelse af hofter og 

ryg. Det overordnede mål er at optimere barnets funktionsevne og livskvalitet.  

 

Der er i CPUP i  Sverige udarbejdet undersøgelsesprotokoller og manualer for fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, ortopædkirurger og neuropædiatere. Alle data fra protokollerne indregistreres i en 

fælles database, hvorfra det så er muligt at trække statistiske opgørelser ud samt lave fælles 

planlægning af tidlig intervention. De enkelte fagpersoner logger sig selv på databasen og 

registrerer deres data fra undersøgelserne. Der er ansat koordinerende fagpersoner, oftest 

fysioterapeuter, som sikrer at registrering og løbende opfølgning sker korrekt. 

I Danmark vil det i første omgang være en papirudgave af protokollen, som skal udfyldes og 

sendes til den koordinerende fysioterapeut i Danmark, der så fører data ind i databasen i Sverige.  

 

Da man i Sverige har kunnet fremvise gode resultater, hvor der er tydelig nedgang i antal børn 

med hofteluksationer og svære kontrakturer og scolioser, besluttede man at satse på nordisk 

samarbejde. Norge startede i 2006 og i 2008 benyttede halvdelen af Norge CPOP. Det forventes, 

at CPOP er implementeret i resten af Norge i løbet af 2009. 

 

I 2008 blev Danmark tilbudt at deltage, og via Helena Elsass Centret og ortopædkirurg Niels 

Wisbech Pedersen fra Odense Universitets Hospital, blev der etableret et første møde med 

Gunnar Hägglund, som er den ortopædkirurg, der var med til at starte det hele. 

Det skal her nævnes at CPUP Sverige kvit og frit har tilbudt hele opfølgningsprogrammet til 

Danmark med alle protokoller og dertil hørende databasesystem. En fantastisk holdning til at dele 

den viden man har med andre for, at hjælpe de børn vi alle arbejder med. 

 

Der blev herefter nedsat en styregruppe, som skulle arbejde med at finde en model, som kunne 

implementeres efter danske forhold. 

Udfordringen lå bl.a. i, at vi i Danmark ikke har habiliteringscentrer, hvor alle faggrupper er placeret 

samlet, som det er tilfældet i Sverige. Der skulle derfor findes en model, som kunne tilgodese at de 

fagpersoner, som skulle involveres befandt sig både i regionerne og i kommunerne. 

 



 
Styregruppen besluttede at tage udgangspunkt i Region Syddanmark for at begrænse det 

geografiske område og det antal børn og fagpersoner, som skulle involveres i projektet. Man valgte 

herudover at tage udgangspunkt i børn fra 0 – 5 år og i første omgang kun at undersøge 

underekstremiterne. Det er planen at medtage overekstremiteterne og hermed ergoterapeuterne 

samt udvide aldersgruppen til at omhandle børn fra 0 – 18 år i løbet af de næste 2 - 3 år. Når dette 

mål er nået, vil der blive arbejdet på at implementeret CPOP i resten af Danmark. 

 

Status lige nu er, at det er de 4 regionale sygehuse (Sønderborg, Esbjerg, Kolding og Odense), 

som bliver udgangspunkt for at starte med faste undersøgelser af børn fra 0 – 5 år med cerebral 

parese. Herudover skal fysioterapeuter fra kommunerne inddrages, hvor det er muligt. Der er lavet 

projektbeskrivelse, som har dannet grundlag for at søge Helene Elsass Fonden om finansiering af 

projektet.  

Dette er lykkedes, og der er pr. 1. september 2009 blevet ansat en koordinerende fysioterapeut på 

fuld tid i en 2 - årig projektstilling i Region Syddanmark. Stillingen udgår fra Kolding sygehus, hvor 

overlæge Ulrike Dunkhase-Heinl, børneafdelingen, er projektleder. 

Den koordinerende fysioterapeut (Helle Rasmussen) bliver i samarbejde med styregruppen, 

overordnet ansvarlig for implementering af CPOP i Region Syddanmark og skal være koordinator 

mellem de involverede parter. Det drejer sig her primært om de 4 regionale sygehuses 

pædiatriske-, ortopædiske- og terapeutiske afdelinger samt fysioterapeuter på specialinstitutioner i 

kommunerne. Tanken er at lave tværfaglige ”vandrekonferencer” på de fire pædiatriske afdelinger, 

hvor der træffes beslutninger om behandlingsmæssige tiltag. Herudover skal hun også sikre 

kontakten til Sverige. 

 

Den koordinerende fysioterapeut er sammen med fysioterapeuter fra styregruppen (Lisbeth Torp-

Pedersen ganglaboratoriet/Odense Universitets Hospital, Malene Munch Fabricius/Ledende 

fysioterapeut i Fynsordningen v/Platanhaven samt Anne Willads Petersen/fysioterapeut i 

Fynsordningen v/Platanhaven) ansvarlig for at sikre oplæring af kolleger i brugen af den 

fysioterapeutiske protokol, som benyttes i programmet. Der er allerede afholdt 3 kursus dage på 

Sønderborg Sygehus, Esbjerg Sygehus og Kolding sygehus, hvor ca. 45 fysioterapeuter er blevet 

introduceret til CPOP og brugen af den fysioterapeutiske protokol. Der er planlagt endnu to kurser, 

nemlig den 9.12.2009 i Svendborg og den 11.12.2009 i Odense.  

 

Den koordinerende fysioterapeut vil være ansvarlig for registrering i databasen, og forestå den 

manuelle indtastning af data indtil der er sket en oplæring i brug af 3C, som databasesystemet 

hedder. Herudover skal den koordinerende fysioterapeut være med til at dokumentere proces, 

forløb og målopfyldelse samt sikre PR og branding af CPOP i Danmark. 

 

Styregruppen har lavet målbeskrivelse for de næste 2 – 3 år, og der er arbejde i gang med at sikre 

mulighed for at bruge databasen i Sverige. Der er lavet logo for CPOP Danmark og en 

hjemmeside, som kan findes på www.cpop.dk. 

 

Den 17. og 18. september 2009 blev der afholdt de årlige CPUP-dagarna i Göteborg, hvor 11 

fysioterapeuter og læger fra Region Syddanmark deltog. CPUP-dagarna afholdes næste gang den 



 
18. og 19. oktober 2010 i Malmø, så sæt kryds i kalenderen allerede nu, så vi kan blive endnu flere 

til næste år. 

 

Det er en meget spændende proces vi er i gang med, og det er bestemt ikke nemt at implementere 

et system, som er udarbejdet til brug i en helt anden struktur og kultur, men det er blot 

udfordringer, som klares hen ad vejen. Der vil givet være mange ting, som vil blive ændret 

undervejs, og der vil være ting, vi skulle have forudset, som vi må klare, som de dukker op. Det gør 

bare processen endnu mere spændende og udfordrende at være en del af. 

Hvis du/I sidder og bliver interesserede i at finde ud af mere om CPOP, kan I finde oplysninger om 

CPOP på vores hjemmeside, www.cpop.dk eller CPUPs svenske hjemmeside www.cpup.se  

 

På styregruppens vegne 

 

Malene Munch Fabricius 

Ledende fysioterapeut i Fynsordningen v/Platanhaven 

mafa@odense.dk    

 

 

 

 


