CPOP-konsultationer på Herlev Hospital – Information til forældre
Deltagelse i cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP)
Det er dit/jeres barns børnelæge, der i samarbejde med terapeuterne vurderer, om dit/jeres barn
skal inkluderes i CPOP. I Region Hovedstaden er det børn født i 2008 og fremefter, som har
cerebral parese eller cerebral parese lignende symptomer, som bliver inkluderet i CPOP.
Når dit/jeres barn er blevet inkluderet i CPOP, vil I ved en lægekonsultation i Børneambulatoriet få
udleveret informationsmateriale om CPOP samt en samtykkeerklæring, som omhandler
kommunikation mellem hospitalet og barnets trænende terapeut. Der er mulighed for at udfylde
samtykkeerklæringen ved konsultationen eller sende den til hospitalet efterfølgende.

CPOP-konsultationer
Indkaldelse
Når dit/jeres barn er kommet med i CPOP, vil I fremover få en tid til CPOP-konsultation én gang
om året. Ny tid til næste CPOP konsultation gives ved afslutningen af CPOP-konsultationen. I får en
seddel med hjem til opslagstavlen. Dit/jeres barns fysioterapeut og/eller ergoterapeut informeres
omkring CPOP konsultationen senest en måned inden og inviteres med, hvis I har samtykket til
dette og videregivet deres kontakteoplysninger.
Deltagere
Til CPOP-konsultationen vil der være flere faggrupper til stede, end I tidligere har været vant til. Ud
over jer, vil der være en børnelæge, en børneortopædkirurg, så vidt muligt dit/jeres barns
fysioterapeut og/eller ergoterapeut samt den lokale koordinerende fysioterapeut og ergoterapeut
fra Herlev Hospital til stede under hele CPOP-konsultationen.
Hyppighed
I indkaldes til CPOP-konsultation en gang om året, indtil dit/jeres barn bliver 15 år. CPOP
konsultationen har en varighed på ca. 40 minutter.
Undersøgelser
Som beskrevet i forældreinformationsmaterialet vil de forskellige faggrupper i CPOP foretage
systematiske undersøgelser gennem dit/jeres barns opvækst. Til CPOP-konsultationen kigger man
på de seneste undersøgelser og deres resultater. Spørg derfor gerne dit/jeres barns fysioterapeut
og/eller ergoterapeut, hvad de har fundet i deres sidste undersøgelse af dit/jeres barns fin- og
grovmotorik, ledbevægelighed og muskelspændinger, inden CPOP-konsultationen.

Dagsorden
Til CPOP-konsultationen arbejdes ud fra en dagsorden således, at det sikres at komme hele vejen
rundt om dit/jeres barn. Børnelægen er tovholder, byder jer velkommen og præsenterer resten af
faggrupperne. Tænk gerne over, hvad I gerne vil tale om til CPOP-konsultationen.

I kan finde yderligere information om CPOP på vores hjemmeside www.cpop.dk/forældre.

