
 

 
 

Eksempler på de enkelte barns CPOP forløb 
 

Eksemplerne skal illustrere hvilke opgaver der kan være i CPOP relateret til det enkelte patient 
forløb. 
 
Eksempel 1 OUH Pige 4 år 

- Forældreinformation og samtykke udleveret i oktober 2009 
- Samtykke til deltagelse i CPOP den 28.10.2009, registreres 
- Fysioterapeutisk protokol (FP) udfyld af HJ og LF den 28.10.2009 
- Resume samt tilbagemelding på protokollen fra HMR til HJ 
- Neuropædiatrisk protokol (NP) udfyldt af MK 26.10.2009, registreres 
- Opereret den 26.1.2010, Operations protokol (OP P) udfyldt af NWP i september 2010, 

registreres 
- Tværfagligt kursus juni 2010, hvor piges fysioterapeut deltager, reminder om protokol 
- Fysioterapeutisk protokol udfyldt af LKK den 4.10.2010 
- Resume samt tilbagemelding på protokollen fra HMR til LKK 

 
 
Eksempel 2 SVS Dreng 3 år 

- Forældreinformation og samtykke sendt til familien i efteråret 2009 
- Samtykke til deltagelse i CPOP den 7.12.2009, registreres 
- Neuropædiatrisk protokol udfyldt, registreres 
- Besked fra SVS om CPOP konsultation, E- mail til behandlende fysioterapeut med 

information om CPOP konsultation 
- Tværfaglig Konsultation på SVS den 27.1.2010, hvor fysioterapeut deltager 
- Udfyldelse af røntgen protokol den 27.1.2010 af VE, registreres 
- Supervision / vejledning i udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol den 4.2.2010 
- Resume på protokollen udarbejdet samt tilbagemelding i forhold til epilepsi og epilepsi 

behandling (fra den neuropædiatriske protokol) 
- Opfordring til at udfylde den fysioterapeutiske protokol sendt til fysioterapeuten 

 

 
 



 

Eksempel 3, SSJ, Pige 5 år 
- Besked fra SSJ om patient, som oprettes og forældreinformation og samtykke sendt til 

familien i december 2009 
- Samtykke til deltagelse i CPOP den 16.3.2010, registreres 
- 12.4.2010 besked til SSJ om planlægning af tværfaglig konsultation, besked om til 

fysioterapeut om CPOP konsultation den 18.5.2010 
- Supervision / vejledning i udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol den 7.5.2010 
- Resume på protokollen udarbejdet og sendt 
- 18.5.2010 Tværfaglig konsultation på SSJ, uden fysioterapeut deltager 
- Røntgen protokol (RP) udfyldt 18.5.2010 af NWP, registreres 
- 4.6.2010 Neuropædiatriske protokol udfyld af PL, registreres 
- 11.8.2010 resume gen fremsendt efter forespørgsel fra fysioterapeut 
- Data indtastet i 3C, oktober 2010 

 

 
 
Eksempel 4, SLB, Pige 2 år 

- Forældreinformation og samtykke sendt til familien efteråret 2009 
- Samtykke til deltagelse i CPOP den 13.11.2009, registreres 
- Supervision / vejledning i udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol den 13.11.2009 
- Resume på protokollen udarbejdet og sendt 
- Den neuropædiatriske protokol udfyldt af UDH, registreres 
- Røntgen protokol udfyldt den 11.2.2010 af NWP, nyt røntgen ordineres, registreres 
- Reminder til fysioterapeut om protokol 
- Den fysioterapeutiske protokol udfyldt, registreres 
- Resume på protokollen udarbejdet og sendt 
- Supplerende oplysning til den fysioterapeutiske protokol, registreres og nyt resume 

udarbejdes 
- Besked til UDH om Røntgen protokol samt resume af den fysioterapeutiske protokol 

 

 
 


