
Implementering af den ergoterapeutiske del af 
CPOP i hele Region Syddanmark 
 

Kære ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder med børn med cerebral parese 
og håndfunktion i Region Syddanmark 

 
Jeg skriver til dig, fordi du enten tidligere har vist interesse i CPOP - Opfølgningsprogram for 
cerebral parese, har deltaget i kurser, anvender den ergoterapeutiske protokol, - eller fordi dit navn 
har stået på listen over ergoterapeuter, som arbejder med børn i Region Syddanmark. 
 
Hvis du ikke arbejder med børn med cerebral parese, eller ikke fremover er interesseret i at 
modtage informationer om CPOP, - beklager jeg, og beder jeg dig se bort fra denne mail.  
Hvis du vil have ulejlighed med at sende mig en tilbagemelding på susanne@cpop.dk, sletter jeg 
dig selvfølgelig fra listen. 

 
Det er besluttet, at den ergoterapeutiske del af CPOP nu skal implementeres i hele 
Region Syddanmark. Det betyder, at de regionale sygehusenheder vil anvende de 
ergoterapeutiske protokoller i deres opfølgning og indsatser til børn med cerebral 
parese. Samtidig vil CPOP sikre, at det er muligt for de kommunale enheder at 
anvende CPOP i opfølgningen og indsatsen til børn med cerebral parese. 
 
Det er derfor meget positivt, at så mange af jer allerede er godt i gang med at 
udfylde protokoller, indtaste i 3C databasen og deltage i de tværfaglige CPOP 
konsultationer i Sønderborg, Esbjerg, Kolding og Odense!     
 
Arbejdet med implementeringen af den ergoterapeutiske protokol vil foregå på flere planer.  
 
I Regionalt regi vil der blive arbejdet for, at der lokalt i tilknytning til de fire børneafdelinger 
udarbejdes modeller og aftaler for samarbejdet omkring de ergoterapeutiske protokoller og de 
tværfaglige konsultationer. I Sønderborg har den første tværfaglige konsultation været afholdt med 
deltagelse af lokal ergoterapeut Maike Tomaszewski. Maike har lige nu orlov frem til sommerferien, 
og i den periode varetages funktion af ergoterapeut Pernille Hell.  
Der vil blive opdateret på hjemmesiden, når der er nyt fra de øvrige sygehuse. 

I Regionalt regi har vi ligeledes arbejdet med etablering af en tværfaglig hånd-konsultation på 
OUH. Formålet er at skabe et fælles forum, hvor mulighederne for kirurgisk, medicinsk og 
ergoterapeutisk opfølgning og indsats kan drøftes. Deltagerne i konsultationen vil være barn/den 
unge, forældrene, barnets neuropædiater, den ergoterapeut/evt. fysioterapeut der er tilknyttet 
barnet samt håndkirurgisk team på OUH bestående af ergoterapeut Anja Skriver og håndkirurg 
Hans Tromborg. Læs mere om procedure og datoer for konsultationerne på hjemmesiden: 
www.cpop.dk/regioner/region-syddanmark/tværfaglige-handkonferencer-pa-ouh 

I kommunalt regi er der allerede nu mange ergoterapeuter, som har deltaget i vores kurser, hvor 
CPOP og den ergoterapeutiske og den fysioterapeutiske protokol præsenteres. Mange 
ergoterapeuter, og nogle fysioterapeuter er godt i gang med at anvende den ergoterapeutiske 
protokol, - og det er meget positivt i betragtning af, at arbejdet med implementering af den 
ergoterapeutiske del af CPOP først lige er startet i hele Regionen.  
I de 20 kommuner i regionen, hvor der bor børn med cerebral parese, er der kun tre kommuner, 
hvor ingen børn har fået udfyldt en ergoterapeutisk protokol, og tre kommuner, hvor protokollerne 
er udfyldt af regionens ergoterapeuter på sygehusene. 

 
Når barnet med cerebral parese bliver undersøgt med den ergoterapeutiske protokol, giver det 
mulighed for, at der også er fokus på de indsatser barnet må have behov for, så barnet sikres 
optimal hånd- og OE-funktion.   
 
Det er selvfølgelig helt op til den enkelte kommune, hvordan arbejdsfordelingen i forhold til 
udfyldelse af den ergoterapeutiske protokol skal være lokalt, - og det er vigtigt, at der i den enkelte 
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kommune findes den model, der passe bedst til de lokale forhold.  
I satspuljeprojektet CPOP-I blev der arbejdet ud fra forskellige modeller i de tre deltagende 
kommuner (Vejle, Fredericia og Kolding), og I er velkommende til at kontakte mig, hvis I ønsker 
information om erfaringerne derfra.  
 
Vi vil arbejde for, at der i hver kommune udpeges én primær ergoterapeut, der kan være 
kontaktperson til CPOP.  

 
Vi vurdere, at der fortsat vil være brug for vores kurser, hvor CPOP og den ergoterapeutiske og 
den fysioterapeutiske protokol gennemgås. Kurserne vil løbende blive annonceret på 
hjemmesiden, og allerede nu er der planlagt kurser følgende datoer: 
 

Mandag d. 30. april i Kolding og torsdag d. 21. juni i Kolding. 
 
 Se: http://www.cpop.dk/temadage_og_kurser/cpop-kursus for tilmelding og kursusbeskrivelse. 
 
Der vil også være mulighed for, at vi kommer og holder kurser andre steder i Regionen, hvis der er 
ønske om det. Det kræver blot et passende antal deltagere og at du/I kan stille et egnet lokale til 
rådighed. 

 
Det er vigtigt at huske, at kurserne skal ses som en introduktion til CPOP og protokollerne, og at 
erfaringerne med at udfylde dem først kommer med øvelsen!  
Der er tidligere nogen, der har givet udtryk for ønske om mulighed for opfølgende kurser og 
erfaringsudveksling. Det arbejder vi med planlægningen af, og har du konkrete ønsker og idéer, 
hører jeg meget gerne fra dig! 
 
Jeg kan enten kontaktes på mail: susanne@cpop.dk eller du kan lægge en besked på min 
telefonsvarer: 21 59 58 99.  
Jeg er ansat med 12 timer/uge, - så der må forventes lidt ”ekspeditionstid”, men jeg vil bestræbe 
mig på at besvare alle henvendelser hurtigst mulig. 
 
Jeg glæder mig meget til samarbejdet og håber på, at rigtig mange vil gå positivt ind i arbejdet med 
implementering af den ergoterapeutiske del af CPOP. 
 
Jeg er sikker på, at vi med de standardiserede undersøgelser i den ergoterapeutiske protokol med 
tiden vil opleve, at det vil skærpe vores faglighed, vil være med til at målrette vores praksis og 
bidrage til at kvalificere de tværfaglige konsultationer, når vi deltager der. På den måde vil vi få øge 
fokus på, hvordan vi samlet set bedst mulig kan sikre optimal håndfunktion for det enkelte barn.  
Dermed kan vi være med til at sikre, at det enkelte barn med cerebral parese får de bedste 
forudsætninger for at være aktiv og deltagende!  
 
Har du spørgsmål, ønsker eller idéer til vores fremtidige samarbejde, er du altid meget velkommen 

til at kontakte mig.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Hygum Sørensen 

Koordinerende ergoterapeut          
 
susanne@cpop.dk  
Tlf. 21 59 58 99                                          
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