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Høringspart Afsnit Høringssvar Håndtering efter konsensus i Databasestyregruppe 

Dansk Neu-

ropædiatrisk 

Selskab 

(DNPS) 

1.0 Beskri-

velse af 

CPOP  

I afsnittet, databasens baggrund og formål bør det præciseres, at formålet ikke 

kun er at forhindre udvikling af sekundære følger ikke udelukkende omfatter kom-

plikationer i bevægeapparatet, da kommunikation nu er foreslået som klinisk indi-

kator.  

 

CPOP skal ses som en lille delmængde af det der 

vedr. CP. 

Lige nu er det dette udgangspunkt vi har i CPOP. 

1.0 Baggrund og formål revideres så det tydeliggøres. 

   

  Region Ho-

vedstaden 

1.0 Beskri-

velse af 

CPOP 

I starten af dokumentet står Databasens baggrund og formål beskrevet som ”..at 

begrænse og forebygge sekundære følger”, hvilket ikke stemmer helt overens 

med CPOP’s formål: ”… at overvåge og følge kvaliteten af den sundhedsfaglige 

opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese 

lignende tilstande.”, hvilket gør fokus en anelse uklart. Skal Kvalitetsdatabasen 

udelukkende have et biomekanisk sigte eller bør det bredes ud, eksemplificeret 

ved indikator 8, der omhandler kommunikation, hvilket ikke er en udelukkende 

biomekanisk problematik. 

Dansk Sel-

skab for Pæ-

diatrisk Fy-

sioterapi 

(DSPF) 

1.0 Beskri-

velse af 

CPOP 

Perspektivet i materialet er biomedicinsk og ønsker at knytte nogle kommentarer, 

der har til hensigt også at inddrage et humanistisk og samfundsvidenskabeligt 

perspektiv. Vi anbefaler, at det sundhedsfaglige perspektiv fremgår indledningsvis 

i materialet, så de valg og fravalg der ligger til grund for det ensidige biomedicin-

ske perspektiv tydeliggøres. 

Dansk Sel-

skab for Pæ-

diatrisk Fy-

sioterapi 

(DSPF) 

1.0 Beskri-

velse af 

CPOP  

Det beskrives, at et af formålene med at lave sundhedsfaglig opfølgning og ind-

sats hos børn og unge med CP er, at øge patienternes livskvalitet. Det ville være 

hensigtsmæssigt, hvis man havde et resultatmål for patienternes livskvalitet (og 

for de små børns vedkommende forældrenes vurdering af børnenes livskvalitet), 

som gør det muligt, at følge børnenes og de unges udvikling også på dette områ-

de. Der er udviklet forskellige måleinstrumenter specifik til CP; Cerebral Palsy 

Quality of Life-Child (CP QOL-Child); the Caregiver Priorities and Child Health 

Index of Life with Disabilities; the Pediatric Quality of life Inventory CP Module and 

the DISABKIDS CP Module 

Databasegruppe er enige. Dette er diskuteret i data-

basestyregruppen som et kommende udviklingspunkt i 

forbindelse med PROCRIN, så snart velegnede og 

validerede livskvalitets-spørgeskemaer er tilgængelige 

på dansk og vurderes velegnede og valide, til brug for 

alle GMFCS-niveauer. 

Ingen af de nævnte måleinstrumenter er endnu fundet 

velegnede til brug i en dansk kontekst. Databasestyre-

gruppen er opmærksom på, at der er redskaber på vej, 

som evt. kan anvendes og være velegnede. 

Region Ho-

vedstaden 

1.0 Beskri-

velse af 

Baggrund Afsnit 1: Man bør nævne den tværsektorielle opfølgning i både primær 

og sekundær sektor – og ikke udelukkende tværfagligt. Dette for at sikre, at vi 

Databasegruppen er enige. Tværsektoriel indskrevet. 
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CPOP forpligter alle aktører. 

Region Ho-

vedstaden 

1.0 Beskri-

velse af 

CPOP 

Datagrundlag s. 4, afsnit 2 vedr. samtykke:  

Det er forvirrende, at der nævnes samtykke, da der pr. 1. jan. 2016 ikke længere 

skal indhentes samtykke til at indtaste oplysninger om det enkelte barn i CPOP. 

Databasegruppen er enige. Samtykke fjernes. Det er 

et krav at der indberettes og udveksles data mellem 

region og kommune. Man må sige nej tak til behand-

ling, men det skal registreres. 

Afsnittet revideres 

 

 

 

Region Ho-

vedstaden 

1.0 Beskri-

velse af 

CPOP 

Datagrundlag s. 4, afsnit 4: Det er væsentligt, at det bliver beskrevet, at den be-

handlende terapeut har indberetningspligt til RKKP databasen. Det er meget væ-

sentligt, at der i dokumentet beskrives myndighedsansvaret mellem primær og 

sekundær sektor med inddragelse af folkeskoleloven, da mange af børnene vil 

være i skolealderen. 

Det tværsektorielle samarbejde forløber forskelligt i 

regionerne og vi kan ikke give nærmere definitioner af 

myndighedsansvaret. 

 

Ingen ændring 

Region Ho-

vedstaden 

1.0 Beskri-

velse af 

CPOP 

”databasen er landsdækkende…” Der er ikke overensstemmelse mellem formule-

ringen på side 15 og punkt 1.0, der burde stå det samme, at den er godkendt som 

en landsdækkende klinisk database og ikke blot at den er en regional klinisk kvali-

tetsdatabase i Region Syddanmark. Vi foreslår, at man flytter punktet/formulering 

op til 1.0. 

Teksten revideres så historisk som regional og national 

database tydeliggøres. 

 

Dansk Neu-

ropædiatrisk 

Selskab 

(DNPS) 

Klinisk indi-

kator 1  

 

Vedr. nævnerpopulation fremgår at i nævneren indgår patienter registreret med 

GMFCS niveau III til V senest 1. Januar. GMFCS niveau registreres i den fysiote-

rapeutiske protokol og det er ikke hensigtsmæssigt, hvis formålet er at få et mål 

for kvaliteten af den ortopædkirurgiske opfølgning i forhold til udvikling af hofteluk-

sation. Formålet må være at bestemme hvor stor en andel af børn der får taget 

relevante hofterøntgen billeder og hvor der bliver fulgt op på disse undersøgelser.  

 

Det anbefalers at der arbejdes med denne indikator for at sikre at den i højere 

grad afspejler kvaliteten i den ortopædiske opfølgning af hofteluksation. Et forslag 

kunne være at GMFCS niveau registreres af lokale og/eller regionale CPOP fysio-

terapeut. 

 

Databasegruppen er enige. Det seneste GMFCS-

nivaeu tages. Er der ikke indtastet et GMFCS-niveau 

tidligere forslås at regionale/lokale koordinatorer indta-

ster de manglende GMFCS-niveauer inden 1.1. i opgø-

relsesåret. Dette skal drøftes i nationale styregruppe 

for CPOP inden eventuel vedtagelse. 

 

Teksten ændres i Indikatorbeskrivelsen til 

Alle patienter inkluderet i patientpopulationen for års-

rapport YYYY i CPOP der pr. 1. januar i opgørelses-

året YYYY er: 

0-7 år 

Registreret med GMFCS niveau III-V Region Midt Klinisk indi- For indikatorer 1 og 5 kan en manglende GMFCS niveau være en hindring for 
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Aarhus Uni-

versitetsho-

spital  

kator 1 

 

datakomplethed. Det er svært at forstå om man vil bruge GMFCS niveau fra tidli-

gere registreringer i tilfælde at der ikke foreligger en aktuel GMFCS i år YYYY for 

at opnå en bedre datakomplethed for de to indikatorer. Det vil vi varmt anbefale, 

fordi GMFCS niveau er ret stabil fra 2 til 12 års alderen. 

 

Region Ho-

vedstaden 

Klinisk indi-

kator 1 

 

Indikator 1, 2. linje: skal man definere, hvad ”regelmæssig” er? Det er 1 gang om 

året CPOP ser børnene. 

Databasegruppen er enige. Ændres til ”årlig” 

Region Ho-

vedstaden 

Klinisk indi-

kator 1 

 

Vi bemærker, at der tidligere var en anden aldersgrænse, 0-8 år i Årsrapporten for 

CPOP 2013 mod 0-7 år i indeværende dokumentet (rubrik 5). 

Databasegruppen er enige. Alle år defineres nu ved 

udgangen af indikatoråret – der er børnene 0-7 år. De 

fylder så 8 i løbet af året, så patienterne er de samme 

som tidligere 

 

Det beskrives/uddybes i første årsrapport at alders-

grupperne er de samme som tidligere men beskrives 

med en anden formulering. Det er alt sammen rykket -

1. Det er ved indgangen af året pr. 1.1. at man skal 

være 7 år.  

Dansk Sel-

skab for Pæ-

diatrisk Fy-

sioterapi 

(DSPF) 

Klinisk indi-

kator 2  

 

Vedr. dominerende neurologisk symptom: I manualen henvises til SCPE´s defini-

tioner. Vi oplever, at der i terapeut og lægefaglige kredse ikke er konsensus om-

kring disse definitioner. Begrebet spasticitet kan defineres smalt som hastigheds-

afhængig hyperrefleksi, eller mere bredt, som det kliniske billede med karakteri-

stiske patologiske bevægemønstre. Dilemmaet går på, at nogle af de børn som vi 

traditionelt betegner som spastiske, viser sig ikke at have hastighedsafhængig 

hyperrefleksi, hvorfor betegnelsen kan virke misvisende.  

I forhold til validiteten af at vurdere dominerende neurologisk symptom, er det 

vores erfaring, at det kan være vanskeligt at adskille de neurogene og non neuro-

gene elementer, specielt når børnene bliver ældre. Eksempelvis kan småbørn 

med dyskinetisk CP med tiden komme til at fremstå som børn med spastisk CP på 

baggrund af non neurogene forandringer.   

 

Ved dominerende neurologisk symptom udbedes svar 

på hvilke symptomer der er mest dominerende hos 

barnet lige nu, hvilket er det man skal forholde sig til, 

når man planlægger indsatser. 

Det er ikke en klassificering af subtype, som udfyldes i 

neuropædiatrisk protokol ud fra det dominerende neu-

rologiske symptom i 4-7 års alderen jf. neuropædiatrisk 

protokol.  

Der kan således godt være forskel på de 2 protokoller. 

 

Ingen ændring. 

Region Midt Klinisk indi- Nævnerpopulation: Vi finder det relevant med de nye ændringer for patienter regi-  
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Favrskov 

Kommune 

kator 2  

 

streret med GMFCS 1 og MACS 1.  

 

Region Midt 

Herning 

Kommune 

Klinisk Indi-

kator 2 og 3 

god mening at børn med CP i alderen 0-5 år undersøges med den fysioterapeuti-

ske og ergoterapeutiske protokol én gang årligt, samt at børn med CP i alderen 6-

14 år med GMFCS niveau eller MACS niveau på 1, undersøges med den fysiote-

rapeutiske og ergoterapeutiske protokol i de år hvor barnet er 7,9,11 og 13 år. 

 

Region Nord 

Hjørring 

Kommune 

Klinisk Indi-

kator 2 og 3 

fint, hvad der er foreslået – især sænkningen af frekvensen for de mindst afficere-

de til bare 1 x året 

 

Region Midt 

Favrskov 

Kommune 

Klinisk indi-

kator 3  

Det vil være ønskeligt, at AHA-testen er en del af tællerpopulationen i en eller 

anden form 

Databasegruppen er enige. Det vil være klinisk rele-

vant med AHA til unilateral CP. Man må meget gerne 

indtaste den, som der er mulighed for. Det kræver 

udenlandsk certificering at bruge AHA-testen, hvorfor 

den kun er tilgængelig for de relativt få certificerede 

ergoterapeuter i DK. Ligesom det vil blive meget små 

tal og svært at afrapportere. Det overvejes på sigt at 

medtage den som indikator ifht børn med unilateral CP 

Region Ho-

vedstaden 

Klinisk indi-

kator 3 

Tællerpopulationen, obs. at navnet på måleredskabet ikke står først ligesom i de 

andre rubrikker, man bør overveje at skrive måleredskabernes navn først og der-

næst uddybningen, så der bliver ensrettet i dokumentet. 

Databasegruppen er enige. Dette rettes til. 

Region Ho-

vedstaden 

Klinisk indi-

kator 3 

Supination: Skulle man overveje at have en bi-norminal indikator for supination, da 

gradangivelse er vanskelig og ofte ikke udfyldt/udfyldt korrekt. Det kunne give en 

større målopfyldelse med en bi-nominal skala. Det væsentlige ift. barnets funkti-

onsevne må være om de kan supinere aktivt eller ej, Man kan evt. supplere med 

en nominel skala eller algoritme, som støtte til terapeuten, der udfylder protokollen 

og planlægger indsatserne. 

Databasegruppen er enige. Denne må tages med på 

sigt. Supination eller ej bør være en del af indikatoren 

selv om den er vanskelig, idet den udgør en væsentlig 

del af undersøgelsen. Vi vil opfordre de ergoterapeuti-

ske koordinatorer til at diskutere en ændring af måle-

redskabet, som anvendes, så variablen bliver binomi-

nal. For nuværende fjernes den fra Indikator 3. 

Dansk Neu-

ropædiatrisk 

Selskab 

(DNPS) 

Klinisk indi-

kator 4  

 

Det virker forvirrende når der står : ……senest i 4-års alderen (inden barnets 5. 

Leveår) da et barn i 4 års alderen vel netop er i sit 5. leveår. Der bør stå : senest i 

4-årsalderen ( inden det fyldte 5. år) eller som det fremgår af nævnerpopulation: I 

det kalenderår hvor barnet fylder 5 år. 

 

Databasegruppen er enige.  

Det ændres til ”Senest i 4-årsalderen (inden det 5. 

fyldte år), samt nytilkomne børn det foregående år som 

er 5-14 år pr. 1. januar 
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Som indikatoren er beskrevet fremgår det at det er alle børn der er fyldt 5 år der 

vurderes, det gør det svært at følge kvaliteten over tid da det i princippet kun er 

10% af børnene hvor der behøver at være taget stilling til diagnosen i det anbefa-

lede tidsrum (det kalenderår barnet fylder 5 år) for at opnå kvalitetsmål på 100% 

 

Det er kun deltagere der pr. 1. Januar YYYY er 4 år, 

altså ikke dem på 3 år eller 5 år, samt deltagere der er 

inkluderet det foregående år i alderen 4-14 år. Så det 

er 10 årgange, men kun hvis barnet får diagnosen / 

inkluderes sent for at sikre at vi får protokoller på alle 

deltagere i databasen. 

Hvert barn indgår kun i indikatoren én gang. Vi kigger 

således kun på dem fra det ene år + nytilkomne. Det er 

en ny årgang hvert år vi kigger på, således kun 1 år-

gang.  

 

 

Region Midt 

Aarhus Uni-

versitetsho-

spital 

Klinisk indi-

kator 4 

Indikatorerne 1-4 er velbeskrevne og fagligt velbegrundede. 

Indikator 4, "Diagnose", har en 10 års opgørelsesperiode, hvilket vil forårsage 

forsinkelse i monitorering af kvaliteten. Vi vil derfor foreslå at afkorte det til 5 år, 

hvis der er tilstrækkeligt statistisk styrke til det. 

Samme som ovenstående 

Region Ho-

vedstaden 

Klinisk indi-

kator 4 

 Begrundelse for valg af indikator rubrik: ”… den ansvarlige læge…” dette kan 

med fordel præciseres som værende neuropædiater/pædiater, så der ikke opstår 

tvivl om, hvorvidt det er ort.kir eller neuropædiater/pædiater. 

 Tællerpopulation: Skriv forkortelsen for neuropædiatrisk protokol ud, den står ikke 

i forkortelsesoversigten. 

Databasegruppen er enige. Det ændres til ”neuropæ-

diater” og forkortelsen udskrives. 

Region Midt 

Aarhus Uni-

versitetsho-

spital 

Klinisk indi-

kator 5  

"Tværfaglig opfølgning", er meget kompleks og dermed svær at forstå, men indi-

katorens formål er meget god. I tæller og nævner foreslås beskrivelsen at tydelig-

gøre, at børn i GMFCS niveau I-II indgår to gange (hånd og grovmotorisk funktion) 

og børn med GMFCS niveau III-V tre gange (hånd, grovmotorisk og hofte), hvilket 

vil forhåbentligt lette forståelsen af, hvordan indikator beregnes og hvad den af-

spejler. 

Hvert enkelt barn indgår samlet set kun én gang i indi-

katoren, men baseret forskellige krav. Hvert barn har 

2-3 krav alt efter GMFCS-niveaufor hvad de skal have 

opfyldt. Hvis de bare mangler ét, så er indikatoren ikke 

opfyldt for det pågældende barn. 

Dansk Neu-

ropædiatrisk 

Selskab 

(DNPS) 

Klinisk indi-

kator 6  

 

Samme som til Indikator 1: Vedr. nævnerpopulation fremgår at i nævneren indgår 

patienter registreret med GMFCS niveau III til V senest 1. Januar. GMFCS niveau 

registreres i den fysioterapeutiske protokol og det er ikke hensigtsmæssigt, hvis 

formålet er at få et mål for kvaliteten af den ortopædkirurgiske opfølgning i forhold 

til udvikling af hofteluksation. Formålet må være at bestemme hvor stor en andel 

Samme som kommentar til indikator 1, videre i national 

styregruppe. 
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af børn der får taget relevante hofterøntgen billeder og hvor der bliver fulgt op på 

disse undersøgelser.  

 

Det anbefalers at der arbejdes med denne indikator for at sikre at den i højere 

grad afspejler kvaliteten i den ortopædiske opfølgning af hofteluksation. Et forslag 

kunne være at GMFCS niveau registreres af lokale og/eller regionale CPOP fysio-

terapeut. 

 

Dansk Sel-

skab for Pæ-

diatrisk Fy-

sioterapi 

(DSPF) 

Klinisk indi-

kator 7  

Indikatoren skal måle hvor stor en del af børn med CP der tilbydes vurdering af 

grovmotorisk funktion med redskabet GMFM. Set i relation til ICF-CY, er GMFM 

en test som vurderer barnet på aktivitetsniveau. Det er vores oplevelse, at testen 

er meget velegnet til dette. Som test er den relativt kompleks, kræver indgående 

kendskab og at man jævnligt tester børn. 

I den kommunale dagsorden lægges stor vægt på inklusion. Derfor målsættes ofte 

på deltagelsesniveau. Indsatserne retter sig ofte mod den kontekst barnet er i 

(context focused therapy) og barnets mulighed for at være deltagende sammen 

med andre børn. Vi oplever, at GMFM ikke nødvendigvis er velegnet til at vurdere 

dette. I kommunerne er der begrænsede ressourcer. Det kan derfor være svært at 

nå både at udføre CPOP protokoller, udføre GMFM og samtidig målsætte og in-

tervenere på deltagelsesniveau.  

Vi er derfor som Fagligt Selskab enig i at GMFM er et meget relevant målered-

skab, men har nogle forbehold omkring relevansen af testen for fysioterapi i kom-

munal regi samt tilgængelige resurser både i forhold til tid, lokaler og ekspertise i 

udførelsen af testen. 

 

Databasegruppe delvist enige. Som national klinisk 

kvalitetsdatabase under RKKP skal vi være med til at 

udvikle kvalitet ud fra højst faglige standard og ikke 

lave indikatorer ud fra de økonomiske og organisatori-

ske forhold i DK. Indikator og mål skal vise, om der er 

kvalitet eller ej og skal være med forbedringspotentia-

le. Vi har ikke sat en fast standard, men vil først gøre 

dette, når det er belyst, hvordan indikatoren opfyldes.  

Vi kan, som databasegruppe, opfordre både region, 

kommuner, faglige selskaber samt de regionale koor-

dinatorer for CPOP til at være med til at udbyde ud-

dannelse i test af høj faglig standard. Som database-

gruppe er vi ikke uenige i, at det er vigtigt med inklusi-

on og at kunne rådgive et barn i deltagelse. Samtidig 

ser vi ikke noget modstridende i fagligt at skulle mål-

sætte på både deltagelsesniveau, og aktivitetsniveau, 

og således undersøge barnets funktionsniveau med 

GMFM testen. GMFM testen kan fremhæves som vel-

egnet til at måle effekten af en behandlingsindsats, 

eksempelvis efter intensiv og målrettet træningsperio-

de. Testen anbefales generelt set internationalt, til at 

følge og vurdere, om børn med CP taber funktioner fra 

de er omkring 6 år. (Hanna et. al. “Reference Curves 

for the Gross Motor Function Measure: Percentiles for 

Clinical Description and Tracking Over Time Among 

Region Midt 

Holstebro 

Kommune 

Klinisk indi-

kator 7  

Der er indført en ny klinisk indikator 7, som ikke er pilottestet. Det vurderes at 

være en ekstra opgave for kommunen, som man ikke som udgangspunkt nød-

vendigvis er oplært i. Det bevirker, at der vil være behov for efterfølgende oplæ-

ring af personalet i den, hvis der skal opnås valide resultater. 
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Children With Cerebral Palsy” 2008) 

 

Region Midt 

Favrskov 

Kommune 

Klinisk indi-

kator 7  

I Favrskov Kommune tilstræber vi at udfylde GMFM mindst én gang på hvert barn 

og gentage, når det fagligt skønnes relevant.  

 

Vi ønsker, at GMFM er en del af tællerpopulationen i en eller anden form.  

GMFM testen er for os et meget vigtigt redskab i forhold til niveauet for funktionel 

intervention og målsætning.  

 

I opfølgningsprogrammet lægger op til 1 x år for 

GMFCS III-V eller hvert andet år for GMFCS I-II (>6år) 

med udgangspunkt i anbefalinger fra Sverige og Nor-

ge. 

 

Indikatoren skal ses som et fremtidigt kvalitetsmål med 

henblik på at fremme kvaliteten baseret på bedste 

praksis uanset organisatorisk og ressourcemæssige 

forhold 

Region Midt 

Auh 

Klinisk indi-

kator 7  

Det findes fagligt velbegrundet, at standarder for Indikatorer 7 og 8 (GMFM og 

CFCS) ikke er fastlagte på forhånd 

 

Region Nord 

Fysiotera-

peut ved 

Aalborg Uni-

versitetsho-

spital 

Klinisk indi-

kator 7  

GMFM kan være tidskrævende og udfordrende for de større og kognitivt mere 

velfungerende børn (GMFCS III-V). De skal udføre funktioner til de fejler fx på 

gulv. Det kan være svært at holde humøret og motivationen. Det kan være et etisk 

dilemma at ”udsætte” barnet/den unge for det hvert år. Har vi spurgt børn/unge 

med CP selv om de synes det var en velvalgt test at bruge. 

Spastikerforeningen har været med som høringspart. 

Database gruppen er enige i at testen kan være tids-

krævende. Det kræver specialisering og et vist patient-

volumen. Udførsel af testen er nødvendig for at fange 

”små” ændringer i deres funktionsniveau. 

Vil på sigt gøre det muligt at vise om vores børn udvik-

ler sig lig de canadiske og norske børn, som udvikler 

sig forskelligt, da der kan være forskellige behand-

lingsstandarder internationalt. 

Region Ho-

vedstaden 

Klinisk indi-

kator 7 

Fysio- og Ergoterapien på Hvidovre hospital, vil gerne støtte op om databasesty-

regruppens valg af indikatorer, de nye tilføjelser til indikatorerne og de to nye indi-

katorer - syv og otte – som er med til at højne den samlede faglige kvalitet i 

CPOP. 

 

Nævnerpopulationen: Vi støtter indikatoren. Kunne man af ressourcehensyn fra-

vælge GMFCS niveau I eller de ældste aldersgrupper jf. kurver fra Canada med 

GMFCS niveauer (Palisano..?) 

Der er sket ”sortering” i fht GMFCS I og II hos de æld-

ste børn jf. nævnerpopulationen. 

Vi har lænet os op ad CPOP i Norge, som har haft 

testen med fra deres opstart, og har gjort det obligato-

risk at anvende den. 

Region Midt 

Holstebro 

Klinisk indi-

kator 8  

Indikator 8 fremtræder som ny, men den indgår allerede i protokollen og anven-

des. 

Det har indtil nu været en mulighed at udfylde CFCS. 

Den gøres nu obligatorisk og udformes som kvalitets-
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Kommune  indikator.  

Region Midt 

Favrskov 

Kommune 

Klinisk indi-

kator 8  

I Favrskov Kommune har vi endnu ikke oplevet, at børn er blevet vurderet med 

CFCS. Vi har ikke kommunale børneergoterapeuter, der kan varetage den proces.  

 

Som national klinisk kvalitetsdatabase under RKKP 

skal vi være med til at udvikle kvalitet ud fra højst fagli-

ge standard og ikke lave indikatorer ud fra de økono-

miske og organisatoriske forhold i DK. Indikator og mål 

skal vise om der er kvalitet eller ej og skal være med 

forbedringspotentiale. Vi har ikke sat en fast standard, 

men vil først gøre dette, når det er belyst, hvordan 

indikatoren opfyldes. 

Region Ho-

vedstaden 

Klinisk indi-

kator 8 

Kunne man arbejde på, at få et validt ergoterapeutisk måleredskab ind her på sigt, 

ville det være attråværdigt. 

Databasegruppen er enige i det er relevant forslag, 

men det findes ikke et fagspecifikt måleredskab der 

kan måle behandlingseffekt på nuværende tidspunkt. 

CFCS er valideret klassifikation fra 2-18 år, som be-

skriver, hvor effektivt barnet kommunikerer. 

 

 

Andre kommentarer ikke relateret til indikatorer: 

 

 

Høringspart Høringssvar Håndtering 

Region Midt 

Favrskov Kommune 

Eftersom IKH leverer en del af ydelserne for Favrskov Kommune, opfordrer vi til 

særlig opmærksomhed på høringssvaret fra IKH.  

 

I enkelte tilfælde har vi oplevet, at pædiater har været tøvende i forhold til at 

tilknytte CPOP registreret, selv om der har været tydelige tegn på CP eller CP 

lignende tilstand. Det har været med til at forsinke den kommunale fysio- og 

ergoterapeutiske indsats.  

 

Databasestyregruppen takker for Favrskov kommunes 

høringssvar. IKH har ikke fremsendt et høringssvar til 

Indikatorbeskrivelsen. 

 

Det kan være vigtigt, at kommunes terapeuter kontak-

ter børnelægen, hvis der er tegn på og/eller mistanke 

om CP. Således for at sikre at barnet så tidligt som 

muligt indberettes i CPOP databasen. 

Region Midt 

Holstebro Kommune 

Holstebro Kommune konstaterer med tilfredshed, at antallet af konsultationerne 

er blevet målrettet børnenes funktionsniveau, hvorved f.eks. antallet af konsul-

tationer falder i relevante tilfælde. 

 

Det er positivt for Databasestyregruppen at høre. 
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Konkret kan også nævnes, at beskrivelsen side 4 af hvem der har hvilke opga-

ver forekommer relevant og vedkommende. 

 

Som en generel betragtning er det kommunens opfattelse, at der generelt 

mangler struktur i forhold til, hvornår børnene indkaldes på den måde, at der fra 

kommunal side ikke er mulighed for at få overblik over, hvornår konsultationer-

ne finder sted. Ind i mellem meldes datoerne dog ud, men flyttes og ændres 

hyppigt herefter. Det udfordrer den kommunale planlægning og er især proble-

matisk i forhold til ledmålingerne. 

 

 

 

 

Strukturerne i de involverede organisationer i den klini-

ske opfølgning, kan ikke ensrettes fra en databasesty-

regruppe. Forskelle i den kliniske opfølgning og i 

CPOP konsultationerne er forskellige og bør drøftes 

lokalt og regionalt med de involverede enheder og 

parter.  

Det bør understreges, at undersøgelserne og indbe-

retning af data til databasen (herunder ledmålinger) på 

børnene ikke skal være styret af tidspunktet for en 

konkret konsultation.  

Region Midt 

Privatpraksis 

Udfordringen for praktiserende fysioterapeuter er, at der ikke findes en ydelse i 

Overenskomsten, som honorerer for at indberette til databasen 

Praksiskonsulenter i regionerne er orienteret. Der er 

ydelse til undersøgelse, behandling og deltagelse i 

konsultationer, kørsel og telefonkonsultation.  

Udfyldelse af protokoller i databasen kan ses som en 

del af dokumentationen. Privatpraksis indgår også 

under indberetningspligten 

Region Midt 

Aarhus Universitetshospi-

tal 

Vi vil ved samme lejlighed gøre RKKP opmærksom på, at en stor del af indika-

torerne afspejler indsatsen i det kommunale regi, derfor kunne det være fordel-

agtigt at inddrage kommunerne i høringsfasen. 

Databasegruppen er enig. Kommunerne er inddraget i 

høringsprocessen på forskellig vis i regionerne. Da 

CPOP er den første database, hvor både region og 

kommuner indberetter, indstilles det til RKKP at gå 

videre med en ensretning af kommunikation mellem 

RKKP, regioner og kommuner centralt. 

Region Hovedstaden Slutteligt undrer vi os over, at Helene Elsass centret ikke er inviteret til at afgive 

høringssvar, da de har finansieret opstarten af CPOP i DK. 

Databasegruppen er delvist enige 

Med bevillingen fra Sara og Ludvig Elsass Fond fulgte 

ingen aftaler om indflydelse på implementering / drift af 

databasen. Der har været orienteret om høringen på 

CPOPs hjemmeside - og andre end høringsparterne 

har kunnet afgive høringssvar, hvis de har ønsket det.  

 

Høringsparterne er beskrevet i Regionernes basiskrav 
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til databaserne: "Indikatorerne skal have været sendt 

bredt i høring – som minimum blandt de fem regioner, 

Sundhedsstyrelsen og relevante videnskabelige sel-

skaber – inden de implementere” Sundhedsfaglige 

basiskrav s. 10.”  

 

Det er således ikke et krav at private fonde eller institu-

tioner høres om de kliniske kvalitetsindikatorer.  

 

 

 


