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Invitation til informationsmøde og praktisk indføring i CPOP - for privatpraktiserende fysioterapeuter i Region 

Syddanmark 

På vegne af den regionale styregruppe for CPOP i samarbejde med praksiskonsulent for fysioterapi i Region 

Syddanmark - inviteres hermed til informationsmøde 

Tidspunkt: 18.04.18, kl. 15.30 – 17.30, på Kokholm 3, 6000 Kolding. 

Tilmelding til: Regional koordinator Mirjam Gismervik på mail: mirjam.gismervik@rsyd.dk  

Tilmeldingsfrist: d.02.04.18. Medbring venligst bærbar pc eller tablet til praktisk indføring i CPOP. 

Formålet med mødet er at komme i kontakt med de privatpraktiserende fysioterapeuter, som har opgaver i CPOP. 

Ifølge indberetningspligt for autoriseret sundhedspersonale i relation til nationale kliniske kvalitetsdatabaser, har 

man som fysioterapeut i hvilket som helst regi pligt til at indberette til databasen såfremt man har oplysninger som 

er del af indberetningen til databasen. Dette betyder i praksis, at hvis man som privatpraktiserende følger et barn 

som er inkluderet i CPOP på sin klinik – har man pligt til at indberette oplysninger i den fysioterapeutiske protokol 

ifølge de intervaller som er fastlagt. For at kunne leve op til denne forpligtelse – behøver man information om at 

opgaven findes og man behøver såvel teknisk som faglig support. Målsætningen med dette møde er således at 

imødekomme dette samt at orientere om de overenskomstmæssige forhold der gør sig særligt gældende for jer ift. 

vilkår for opgaven.  

Dagsorden: 

 Kort intro til CPOP v. Mirjam – baggrund, målgruppe, formål og praksis  

 Opgaver for privatpraktiserende v. Mirjam – præsentation af den regionale samarbejdsaftale om CPOP, den 

fysioterapeutiske protokol gennemgås, regler for intervaller, indberetningspligt og samarbejde med 

kommune og sygehus, statuslister, årsrapport 

 Kort intro til database v. Mirjam – ansøgning om login, forlængelse, præsentation af databasen og how to do 

(link til manual) samt hvilken support er tilgængelig  

 Overenskomstmæssige rammer for opgaven i CPOP v. Victor  

Vi håber at se mange til mødet! 

 Med venlig hilsen. Mirjam Gismervik og Victor Ladegourdie. 

Supplerende oplysninger: kontakt CPOP regional koordinator Mirjam Gismervik på mail: mirjam.gismervik@rsyd.dk 

eller mobil: 51 43 97 99  

mailto:mirjam.gismervik@rsyd.dk
mailto:mirjam.gismervik@rsyd.dk

