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Nyt tilbud til børn med cerebral parese i Region Syddanmark 
Koordinerende fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen og projektleder overlæge Ulrike Dunkhase-

Heinl 

 

I Sverige har et systematisk opfølgningsprogram for børn med cerebral parese givet 

overraskende gode resultater – Nu indføres programmet for børn mellem 0 og 6 år i Region 

Syddanmark. 

 

 

Opfølgningsprogrammet har eksisteret i Sverige siden 1994 under navnet CPUP. Programmet 

fungerer nu som klinisk arbejdsredskab, patientregister og national kvalitetsdatabase i Norge og 

Sverige. De første 10 år med CPUP i Sydsverige, har vist et fald i antallet af børn med svære 

fejlstillinger og rygskævhed samt at hofteluksationer kan forebygges. I Danmark kaldes programmet 

CPOP – Opfølgningsprogram for cerebral parese. 

 

I praksis betyder implementeringen af CPOP, at det enkelte barn vil blive tilbudt standardiserede 

undersøgelser og opfølgninger med faste intervaller. Fysioterapeuten undersøger og beskriver 

barnets grovmotorik, bevægelighed og muskelspænding samt beskriver anvendelsen af hjælpemidler 

og de fysioterapeutiske indsatser. Dette foretages hvert halve år, indtil barnet fylder seks år, hvorefter 

det foretages årligt. 

 

Barnet vil desuden få foretaget røntgenundersøgelse af hofter og ryg regelmæssigt, efter faste 

retningslinjer og afhængig af barnets alder og de fysioterapeutiske registreringer. 

Røntgenundersøgelserne vurderes af en børneortopædkirurg. 

 

Børneneurologen er ansvarlig diagnosticering samt den medicinske opfølgning og behandling. 

Desuden samler børneneurologen oplysninger om barnets forløb og eventuelle ledsagehandicaps, 

som syns- eller hørenedsættelse. 

 

Anvendelse af de indsamlede oplysninger 

Oplysninger om det enkelte barns undersøgelser og behandling vil blive samlet i en database. 

Databasen gør det muligt for det tværfaglige team, bestående af fysioterapeuten, børneneurologen, 

børneortopædkirurgen og den koordinerende fysioterapeut, at følge barnets samlede udvikling. 

 

Der vil løbende blive afholdt tværfaglige konferencer på den enkelte børneafdeling. Derved får det 

tværfaglige team, mulighed for at drøfte det enkelte barns udvikling og eventuelle fysioterapeutiske, 

medicinske og/eller kirurgiske behandlingsbehov.  

 

Opfølgningsprogrammet skal sikre udveksling af informationer om barnet mellem de enkelte 

faggrupper. Det tværfaglige team vil derfor tidligt opdage, hvis der sker ændringer i barnets tilstand. 

Dette er forudsætningen for, at kunne iværksætte den rette forebyggende behandling. De 

indsamlede data vil i anonymiseret form kunne anvendes til forskning, således at vi på sigt kan få 

mere viden om cerebral parese og de anvendte behandlingsindsatser. 



 
 

Styregruppen bag CPOP i Region Syddanmark 

De fire børneafdelinger i Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Odense er udgangspunktet for 

implementeringen af CPOP i Region Syddanmark. Der er nedsat en styregruppe bestående af 

repræsentanter for børneneurologerne, børnefysioterapeuterne og børneortopædkirugerne fra de fire 

sygehuse og fra Fynsordningen v. Platanhaven. Medlemmerne af styregruppen kan ses i Figur 1 De 

fire børneafdelinger og styregruppen bag implementering af CPOP. 

 

Styregruppen ønsker med implementeringen af CPOP, at optimere det enkelte barns funktionsevne 

og livskvalitet, forebygge sekundære følger af hjerneskaden, sikre et mere ensartet tilbud og skabe 

øget viden om cerebral parese. 

 

Implementeringen af CPOP er støttet af Ludvig og Sara Elsass Fonden. Støtten har gjort det muligt 

at ansætte en koordinerende fysioterapeut, foreløbigt i en 2-årig projektstilling. 

 

Visioner for CPOP 

I projektets første fase implementeres den fysioterapeutiske og lægelige del CPOP for børn mellem 0 

og 6 år med cerebral parese eller cerebral parese lignende symptomer. I løbet af den toårige 

projektperiode er det målet, at alle børn mellem 0 og 16 år kan tilbydes deltagelse i 

opfølgningsprogrammet. 

 

På længere sigt ønsker styregruppen også, at implementere den ergoterapeutiske del af 

opfølgningsprogrammet og at inddrage andre børneafdelinger og dermed regioner i 

opfølgningsprogrammet. 

 

Du kan få mere at vide om CPOP på www.CPOP.dk eller ved at kontakte koordinerende 

fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen på helle.matzke.rasmussen@slb.regionsyddanmark.dk eller 

CPOP, Børneafdelingen, Kolding Sygehus, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding 

 

 
Figur 1 De fire børneafdelinger og styregruppen bag implementering af CPOP 



 
Sydvestjysk Sygehus: Overlæge Yanko Petkov og fysioterapeut Lene Vinther, Sønderborg Sygehus: Overlæge 

Bente Hamborg Pedersen og fysioterapeut Hanne Esbensen, Kolding Sygehus: Overlæge Ulrike Dunkhase-

Heinl og fysioterapeut Christina North Larsen, Odense Universitetshospital: Overlæge Niels Illum, overlæge 

Niels W. Petersen, læge Brian Andersen, fysioterapeut Hanne Jensen og fysioterapeut Lisbeth Torp-Pedersen 

samt Fynsordningen v. Platanhaven: Ledende fysioterapeut Malene Munch Fabricius 

 

 


