
 

CPOP-konsultationer på Nordsjællands Hospital i Hillerød - Information til 

sundhedsfaglige 

Det er barnets børnelæge i samarbejde med terapeuterne, som vurderer, om barnet skal inkluderes i CPOP. 

Hvis du er i tvivl omkring et barn skal inkluderes eller om barnet allerede er inkluderet, så tag kontakt til 

lokal koordinerende fysioterapeut Annemette Kircheiner Brown på mail: 

Annemette.Kircheiner.Brown@regionh.dk. 

Barnet inviteres  til en konsultation, hvor der udleveres informationsmateriale til forældrene om CPOP. På 

konsultationen får forældrene også udlevet en samtykkeerklæring, hvor de kan give samtykke til 

kommunikation mellem hospitalet og barnets trænende terapeuter.  

 

Alle børn med cerebral parese bliver inkluderet og registreret i CPOP databasen. Når barnet er inkluderet i 

CPOP, registreres barnet i databasen under ”patientoplysninger”. Under ”patientoplysninger” noteres også 

barnets kommunale/privatpraktiserende fysio- og ergoterapeut, hvis forældrene har ønsket at opgive 

dette.  

  

Tværfaglige CPOP konsultationer 
 

Inden CPOP- konsultationen 

 

CPOP kontaktpersonen i hver kommune, i planområdet Hillerød, har modtaget indkaldelsestider på 

børnene ca. et halv år frem, hvilket gives videre til barnets kommunale/privatpraktiserende fysio- og 

ergoterapeut. Hvis I ikke har modtaget en tid eller er i tvivl, om hvem, der er jeres kontaktperson i 

kommunen – så kontakt Annemette.Kircheiner.Brown@regionh.dk 

 

CPOP opfordrer til at udfylde protokollerne en måned før barnets CPOP- konsultation. Det er op til den 

enkelte terapeut, hvornår på året protokollerne udfyldes. Det anbefales dog, at det er op til barnets CPOP- 

konsultation, således at protokollerne er opdaterede. Det anbefales endvidere, at terapeuterne fortæller 

forældrene kort om, hvad der er fundet og undersøgt i protokollerne, således at forældrene ikke hører 

omkring dette første gang til CPOP-konsultationen.  

Terapeuterne må meget gerne indtaste resultaterne fra protokollen i 3C databasen senest 14 dage før 

barnets CPOP-konsultation. Inden CPOP-konsultationen validerer den lokale koordinator protokollerne ved 

at kigge dem igennem for f.eks. manglende udfyldte afkrydsninger. Hvis der evt. er kommentarer eller 

spørgsmål til den udfyldte protokol, kan terapeuterne modtage en mail med disse eller tage en snak til 

konsultationen. 

 

Deltagere og tid 

Der er i alt afsat 45 minutter til CPOP-konsultationen, hvor barnet, forældrene, barnets kommunale 

fysioterapeut og/eller ergoterapeut, børnelægen og den lokale koordinerende fysioterapeut og 

ergoterapeut er til stede. En ortopædkirurg vil også være til stede til enten i starten eller i slutningen af 

CPOP- konsultationen. 

 

Under CPOP- konsultationen 
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Til CPOP-konsultationen kan terapeuten medbringe protokollen eller et resume over de vigtigste fund i 

protokollerne. Du kan finde resume ark på hjemmesiden. 

Resultaterne fra røntgenopmålingerne indtastes i databasen efter CPOP-konsultationen. 

Neuropædiaterne udfylder den neuropædiatriske protokol en gang, inden barnet fylder fem år.  

 

Har du som barnets fys- og ergoterapeut ikke mulighed for at deltage i CPOP-konsultationen, så send gerne 

et kort resume af dine vigtigste fund og kommentarer, som du tænker er væsentlige at tage op på CPOP-

konsultationen til  Annemette.Kircheiner.Brown@regionh.dk 

 

Som barnets terapeut opfordres du til at fortælle forældrene om, at der er flere faggrupper tilstede, end de 

tidligere har været vant til.  

 

Hyppighed  

Der afholdes én CPOP-konsultation om året pr. barn. Derudover kan barnet alt efter behov komme til 

konsultation hos enten børnelægen eller ortopædkirurgen.   
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