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CPOP-I Opfølgningsprogram og indsatser for cerebral parese (CPOP-I) har haft til formål at 
kvalificere træningsindsatserne til børn og unge med cerebral parese, ved at fokusere på børnenes 
sundhedsfaglige behov og indsatser. Projektet og dermed den interne evaluering er såldes ikke en 
fyldestgørende afdækning eller beskrivelse af alle de indsatser børn og unge med cerebral parese 
kan tilbydes, eller kan have behov for.

Den interne evaluering er udarbejdet med henblik på formidling af projektetes aktiviteter, erfaringer 
og resultater til fagpersoner med interesse for og viden om træningsindsatser til børn med svære 
handicap. Der er desuden udarbejdet en kort beskrivelse af projektets aktiviteter og erfaringer 
med henblik på formidling og information til andre interesserede. Begge kan downloaded fra 
www.cpop.dk.

Den interne evaluering af CPOP-I projektet er udarbejdet af de to projektmedarbejdere og den 
koordinerende fysioterapeut i CPOP. Rapporten indeholder en beskrivelse af de forskellige dele i det 
samlede projektforløb fra 1.1.2010 til 31.12.2011.

Afsnit 1 beskriver målgruppen for projektet: Børn og unge med cerebral parese. Derudover beskrives 
baggrunden for udviklingen af projektet samt implementering af CPOP - Opfølgningsprogram 
for cerebral parese i Region Syddanmark. Afsnittet afsluttes med kort gennemgang af 
projektbeskrivelsen for CPOP-I projektet.

Ansnit 2 beskriver projektforløbet fra bevilling af satspuljemidlerne til etableringer af 
den tværfaglige specialistfunktion. Herunder beskrivelse af udvalgt litteratur fra tidligere 
udviklingsprojekter i Danmark og videnskabelig litteratur, der er anvendt i projektet.

Afsnit 3 beskriver projektets inklusion af deltagere,  projektets afdækning af de sundhedsfaglige 
indsatser og organiseringen af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske opfølgning og indsats. 

Afsnit 4 og 5 beskriver de løbende og enkeltstående aktiviteter, som specialistfunktionen har 
planlagt og gennemført i projektperioden. Mens afsnit 6 beskriver de øvrige aktiviteter, der er 
gennemført i projektperioden.

Afsnit 7 indeholder en beskrivelse af projektets resultater med de anvendte metoder og 
måleredsakber. 

Afsnit 8 indeholder en kort konklusion på projektets resultater set i forhold til de forventede 
resultater samt projektgruppens perspektiver og anbefalinger på baggrund af de gennemførte 
aktiviteter, de indsamlede erfaringer og projektets resultater.

Kolding den 1.2.2012.
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Læse vejldning

I den interne evaluering anvendes “patienter” og“børn” om børn og unge med cerebral parese eller 
cererbral parese lignende symptomer.

“Deltagere” anvendes om børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende 
symptomer, der har deltaget i CPOP-I projektet.

“Fysioterapeuter” og “ergoterapeuter” anvendes om fysioterapeuterne og ergoterapeutserne fra 
kommunalt, regionalt og privat regi, der har varetaget opfølgning og/eller indsatser til deltagerne i 
CPOP-I projektet.

“Enhed” anvendes om arbejdspladser, hvor der er ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter 
der varetager opfølgning og/eller indsats til børn og unge med cerebral parese, for eksempel 
specialbørnehaver, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), privat praktiserende fysioterapeuter 
(Klinikker for fysioterapi) og kommunale genoptræningsafdelinger.

Forkortelser 

CIMT  Constraint Induced Movement Therapy.
CPOP  Cerebral Parese Opfølgningsprogram.
CPOP-I  Opfølgningsprogram og indsatser for cerebral parese.
CPUP  Cerebral Pares Uppfölgningsprogram (National klinisk kvalitetsdatabase i Sverige).
GAS  Goal Attainment Scale.
GMFCS Gross Motor Function Classification System.
ICF  International klassifikation af funktionsevne og funktionsevne nedsættelse og  
  helbredstilstand.
ICF-CY  International klassifikation af funktionsevne og funktionsevne nedsættelse og  
  helbredstilstand hos børn og unge.
MACS  Manual Ability Classification System.
MPOC-20 Measure of Processes of Care.
MPOC-SP Measure of Processes of Care Service Providers.
PEDI  Pediatric Evaluation Disability Inventory
SCPE  Surveillance of Cerebral Palsy in Europe. SCPE er et samarbejdsnetværk mellem  
  cerebral parese registre i Europa.
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Anbefalinger

Projektet har på baggrund af projektets aktiviteter 

og erfaringer beskrevet en række anbefalinger, 

der kan bidrage til en bedre fysioterapeutisk og 

ergoterapeutisk opfølgning og indsats.

De standardiserede fysioterapeutiske og 

ergoterapeutiske undersøgelser, fælles 

lægekonsultationer og indsatsplanerne bør anvendes 

som klinisk arbejdsredskab af alle fagpersoner, 

tilknyttet børn og unge med cerebral parese. 

Dermed sikres en sammenhæng mellem de 

forskellige tilbud om opfølgning og indsats.

Lovgrundlaget for de fysioterapeutiske og 

ergoterapeutiske træningsindsatser bør samle 

myndighedsansvaret, så det enkelte barn kun har 

kontakt med en fysioterapeut og en ergoterapeut. 

Dermed undgås parallelle og usammenhængende 

forløb.

Der er behov for en specialeplanlægning af den 

fysioterapeutiske og ergoterapeutiske opfølgning og 

indsats, s
å ekspertisen på området samles på færre 

fagpersoner, der dermed kan opnå en tilstr
ækkelig 

erfaring med opfølgningen og indsatserne.

Det vurderes at e
n mere hensigtsmæssg 

organisering af de fysioterapeutiske og 

ergoterapeutiske indsatser vil betyde bedre 

opfølgning og indsats f
or de samme eller færre 

ressourcer.

Projektets aktiviteter og erfaringer er desuden 
formidlet i folderen “Aktiviteter & erfaringer”, der 
kan hentes på www.cpop.dk
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Resume

Mål
Det overordnede mål med CPOP-I projektet 
var at undersøge om det var muligt, at 
kvalificere træningsindsatserne ved at

- udvikle et tilbud om tværfagligt og 
tværsektorielt koordinerede indsatser til børn 
med cerebral parese, 

- udvikle og implementere en model for et 
systematisk samarbejde om udarbejdelse 
af individuelle, tværfaglige og tværsektorielt 
koordinerede træningsindsatser og 
behandlingsplaner for børn med cerebral 
parese.

- udvikle et kvalificeret tværfagligt miljø og 
netværk omkring børn med cerebral parese.

- skabe mulighed for kontinuerlig 
forældreinformation og inddragelse.

Metode
Projektet etablerede en tværfaglig 
specialistfunktion, bestående af en 
fysioterapeut og en ergoterapeut, der 
skulle udvikle en model for et systematisk 
samarbejde, sikre et kvalificeret tværfagligt 
miljø og skabe mulighed for kontinuerig 
forældreinformation og inddragelse.

Erfaringer - og resultater
CPOP-I projektet har fulgt 78 børn med 
cerebral parese. Projektet har været i kontakt 
med 68 fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
der varetager opfølgning eller indsatser 
til deltagerne. Erfaringerne fra projektet 
viser, at patient- og erfaringsgrundlaget 
for størstedelen af fysioterapeuterne og 
ergoterapeuterne er lille.

De involverede forældre og fagpersoner 
giver udtryk for, at de oplever tryghed i 
opfølgningen og indsatserne ved anvendelse 
af den systematiske og standardiserede 
tilgang som CPOP protokollerne, de 
tværfaglige konsultationer og indsatsplanerne 
sikrer.

Forældre og fagpersoner udtrykker tilfredshed 
med den tværfaglige specialistfunktion, 
hvilket vurderes ved en høj grad af deltagelse, 
ved aktiviteter og arrangementer.

Det har ikke været muligt at vise betydelige 
ændringer i forældre eller fagpersoners 
oplevelse af en familiecentreret indsats på 
baggrund af spørgeskemaundersøgelserne, 
ligesom der ikke er vist betydelige ændringer 
i træningsindsatserne, på trods af et højt 
aktivitetsniveau i projektet.

Perspektivering
Organiseringen af de fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske indsatser betyder, at de 
enkelte enheder og fagpersoner har et lille 
patient- og erfaringsgrundlag. Erfaringerne 
og resultaterne fra projektet viser, at 
indsatsplanerne, det kvalificerede tværfaglige 
miljø samt forældreinformation og inddragelse, 
har en begrænset betydning for kvalificering 
af træningsindsatserne.

Anbefalinger
De følgende anbefalinger kan bidrage til 
en kvalificering af de fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser.

CPOP protokollerne, de tværfaglige 
konsultationer og indsatsplanerne bør 
anvendes som kliniske arbejdsredskaber.

CPOP er godkendt som regional klinisk 
kvalitetsdatabase og bør udvikles til en 
landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. 

Lovgrundlaget for træningsindsatserne bør 
samle myndighedsansvaret, så det enkelte 
barn sikres en samlet og faglig velbegrundet 
opfølgning og indsats.

En specialeplanlægning af de 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser kan være nødvendigt for, at 
sikre et tilstrækkeligt stort patientgrundlag.

Det anbefales, at der udpeges 
forløbskoordinatorer i såvel regionalt som 
kommunalt regi.

Kvaliteten af fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser bør 
beskrives i nationale retningslinjer.

En familiecentreret tilgang bør udvikles i 
realtion til det enkelte barn.
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er børn med svære begrænsninger og meget 
begrænset funktionsevne (5;6).

Opfølgning og indsatser til børn og unge 
med cerebral parese
Der tilbydes i dag en lang række 
sundhedsfaglige indsatser, hvis formål er, 
at fremme livskvaliteten for barnet og 
familien, optimere de motoriske funktioner 
og forebygge sekundære følger. Resultaterne 
af de forskellige indsatser er afhængige af, 
at de iværksættes rettidigt og varetages af 
et tværfagligt team. I forhold til at fremme 
barnets udvikling af motoriske færdigheder og 
forebyggelse af alvorlige sekundære følger af 
cerebral parese, varetages de sundhedsfaglige 
indsatserne i dag primært af følgende 
faggrupper:

Fysioterapeuter, som varetager og 
superviserer indsatserne i forhold til barnets 
grovmotoriske funktion.

Ergoterapeuter, som varetager og superviserer 
indsatsen i forhold til barnets finmotoriske og 
almene daglige funktion. 

Neuropædiatere, som er ansvarlige for 
diagnogsticering og for behandling af de 
motoriske symptomer, som spasticitet, 
dyskinesi og ataksi, med for eksempel 
baklofen, botulinum toksin og andre former 
for medicin.

Børneortopædkirurger og håndkirurger, som 
udfører bløddels- og knogleoperationer samt 
ordinerer ortoser.

Neurokirurger, som udfører selektiv dorsal 
rhizotomi og indsættelse af baklofen-pumpe.

Udover sundhedsfaglige indsatser, vil de fleste 
børn og unge med cerebral parese, modtage 
opfølgning og indsatser, som varetages af for 
eksempel talepædagoger, psykologer samt 
pædagoger, støttepersoner og lærer.

Ansvaret for den sundhedsfaglige opfølgning 
og indsats til børn og unge med cerebral 
parese, er et delt myndighedsansvar mellem 
de regionale og de kommunale myndigheder. 

Cerebral parese

Cerebral parese er et livslangt handicap, 
som kan have alvorlige konsekvenser for det 
enkelte individ, familien og samfundet. 

Cerebral parese er den hyppigste årsag til 
motoriske funktionsnedsættelser hos børn. I 
de vestlige lande forekommer cerebral parese 
med en prævalens på omkring 2 per 1000 
fødte (1). Dette svarer til, at der i Region 
Syddanmark er cirka 500 børn og unge med 
cerebral parese (2).

Cerebral parese skyldes en hjerneskade 
opstået i den umodne hjerne hos fostret 
eller det lille barn. Hjerneskaden påvirker 
barnets evne til at styre og koordinere 
muskler og bevægelser, samt barnets evne 
til sansning, perception og kognition. Der 
kan være symptomer i form af spasticitet, 
dyskinesi og/eller ataksi. Udbredelsen af 
de neurologiske symptomer klassificeres 
anatomisk i unilateral og bilateral cerebral 
parese. Unilateralt anvendes, hvor de 
neurologiske  symptomer er tilstede i enten 
højre eller venstre side af kroppen og bilateral 
anvendes, når de neurologiske symptomer 
er tilstede i både venstre og højre side af 
kroppen (1).

Barnet kan have høj muskelaktivitet i nogle 
muskler, mens andre er svage. Denne 
ubalance kan medføre sekundære følger, som 
for eksempel nedsat ledbevægelighed og 
fejlstillinger samt hofteskred og skoliose (3;4). 

Graden af funktionsevnenedsættelsen 
er meget forskellig fra lettere funktions-
nedsættelser, hvor patienten har et 
nært normalt funktionsniveau, til svære 
funktionsnedsættelser, hvor patienten er 
afhængig af hjælp til stort set alle funktioner.

Diagnosespecifikke klassifikationssystemer, 
som Gross Motor Function Classification 
System (GMFCS) og Manual Ability 
Classification System (MACS) anvendes til, at 
inddele gruppen af børn og unge med cerebral 
parese i fem grupper baseret på deres 
funktionsniveau, hvor niveau I er børn med 
mindre funktionsbegrænsninger og niveau V 

1. Baggrund og projekt beskrivelse
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De regionale sygehusenheder varetager 
den lægelige opfølgning og indsats, 
primært på de pædiatriske afdelinger og 
de ortopædkirurgiske afdelinger, mens den 
sundhedsfaglige opfølgning og indsats under 
det kommunale myndighedsansvar, varetages 
af fysioterapeuter og ergoterapeuter, ansat i 
kommunalt, privat eller regionalt regi.

Den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
opfølgning og indsats kan gives efter 
Serviceloven, Sundhedsloven og/eller 
Folkeskoleloven. Dette betyder, at den 
kommunale opfølgning og indsats ofte er delt 
mellem flere forvaltninger og kommunale 
institutioner, og kan desuden varetages 
af privat praktiserende fysioterapeuter, 
ergoterapeuter og af private institutioner.

Patienter med cerebral parese vil ofte have 
flere samtidige tilbud om sundhedsfaglig 
opfølgning og indsats, under såvel 
det regionale som det kommunale 
myndighedsansvar. Et sammenhængende 
patientforløb kræver et tæt tværfagligt 
og tværsektorielt samarbejde mellem de 
involverede enheder og fagpersoner. 

Organisering af opfølgning og ind-
satser i efteråret 2009

Ved udarbejdelse af projektbeskrivelsen i 
efteråret 2009 blev den aktuelle organisering 
af opfølgningen og indsatserne beskrevet 
sådan her:

Aktuel organisering af opfølgnings og be-
handlingstilbud
Der er aktuelt store regionale og lokale 
forskelle i de fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske indsatser til børn med 
cerebral parese. Der er bl.a. stor forskel på 
i hvilket omfang den terapeutiske indsats 
tilbydes, hvordan den er organiseret, og om 
det er fysioterapeuter, ergoterapeuter eller 
evt. forældre og barnets øvrige netværk, der 
varetager indsatsen.

Desuden er indsatsen mange steder 
organiseret således, at den enkelte 
fysioterapeut eller ergoterapeut kun er 
tilknyttet få børn med cerebral parese, 
hvilket kan gøre det vanskeligt at opnå den 
nødvendige specialisering/viden og erfaring 
med denne patientgruppe. 

Børn med cerebral parese kan have et special-
institutionstilbud eller være integrerede i 
almindelige daginstitutioner og skoler. 

I specialinstitutioner vil børnene ofte have 
tilbud om en fysioterapeutisk og/eller 
ergoterapeutisk indsats, som en del af det 
samlede tilbud i institutionen.

Integrerede børn kan have tilbud om en 
fysioterapeutisk og/eller ergoterapeutisk 
indsats ved fysioterapeuter og ergoterapeuter 
tilknyttet det kommunale tilbud om 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), på 
Genoptræningscentre, gennem udbydere af 
behandling bevilliget gennem Serviceloven 
eller ved privat praktiserende fysioterapeuter 
under ordningen om vederlagsfri 
fysioterapeutisk behandling. Desuden er 
der et antal børn, som slet ikke har noget 
tilbud om en ergoterapeutisk og/eller 
fysioterapeutisk indsats. 

Hver kommune har deres egen organisering 
af tilbuddene til børn med cerebral parese. 
Derfor har det efter dannelsen af de nye 
kommuner og regioner vist sig vanskeligt, at 
skabe et overblik over de eksisterende tilbud 
om fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
indsatser. Dette betyder bl.a., at det lokalt 
kan være vanskeligt at opsøge viden hos 
fysioterapeuter og ergoterapeuter med 
specialviden om og erfaring med børn med 
cerebral parese.

Den regionale børnegruppe under 
følgegruppen for genoptræning i Region 
Syddanmark, har i rapporten: “Region 
Syddanmark: Børn – Habilitering 
– Rehabilitering” beskrevet de aktuelle 
problemstillinger i forhold til den indsats, der 
aktuelt tilbydes børn. 

Desuden indeholder rapporten en række 
anbefalinger i forhold til fremtidig 
organisering af indsatsen. Der anbefales 
bl.a. at kommunale terapeuter kan deltage 
i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
omkring børn. At sygehusene ansætter 
fysioterapeuter og ergoterapeuter, der 
har mulighed for at give en indsats til 
børnene ude i kommunerne og at det 
for sygehusansatte fysioterapeuter og 
ergoterapeuter er muligt, at deltage i 
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
omkring børnene. Der er altså behov for, at få 
afprøvet nye måder, at organisere indsatsen 
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for børn og unge, samt for at få skabt et 
formaliseret tværsektorielt samarbejde.

Implementering af et opfølgn-
ingsprogram for cerebral parese, 
CPOP

I Sverige har man siden 1994 udviklet et 
opfølgningsprogram for børn med cerebral 
parese, kaldet CPUP, Uppfölgningsprogram 
för cerebral pares (se www.cpup.se). 
Opfølgningsprogrammet har siden 2005 
været et nationalt svensk kvalitetsregister.

Opfølgningsprogrammet CPUP består 
af en systematisk undersøgelse og 
registrering af barnets aktuelle muskeltonus, 
ledbevægelighed og funktionsniveau, udført 
af barnets fysioterapeut og ergoterapeut, 
to gange årligt indtil barnet fylder seks 
år. Derefter en gang årligt indtil barnet er 
voksen.

Desuden består opfølgningsprogrammet 
af systematiske røntgen undersøgelser af 
barnets hofter og ryg, samt undersøgelse 
og registrering foretaget af neuropædiatere 
og ortopædkirurger. I CPUP registreres også 

barnets aktuelle tilbud om indsatser og 
behandlingstilbud, herunder behandling 
med botulinum toksin og ortopædkirurgiske 
operationer.

Den grundlæggende tanke bag CPUP er, at 
systematiske standardiserede undersøgelser 
tidligt kan afsløre ændringer i barnets 
kropsfunktion, således at forebyggende 
indsatser kan iværksættes tidligt.

CPUP har beskrevet fem elementer i den 
sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn 
med cerebral parese. De fem elemeter  er:

Alle børn med
Alle børn med cerebral parese skal tilbydes 
løbende opfølgning.

Standardiseret opfølgning
Alle fagpersoner bør anvende samme 
standardiserede redskaber i opfølgningen, 
således at udviklingen kan følges over tid og 
på tværs af sektor- og faggrænser.

Tidlig opsporing
Den standardiserede løbende opfølgning 
sikrer, at det er muligt at følge udviklingen 
over tid, og dermed tidligt at opdage små 

Figur 1.1 De fem elementer i den sundhedsfaglige opfølgning til børn med cerebral parese
CPUP har beskrevet fem elementer i den sundhedsfaglige opfølgning til børn med cerebral parese.

Alle børn med

Standardiseret 

opfølgning

Tidlig opsporing

Tidlig forebyggelse

Standardiseret evaluering 

og opfølgning
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ændringer i for eksempel ledbevægelighed 
eller en begyndende luksation af hofterne.

Tidlig forebyggelse
Når ændringer opdages tidligt, er det muligt 
tidligt at iværksætte forebyggende indsatser, 
for at bevare for eksempel ledbevægelighed 
eller funktionsevne.

Standardiseret evaluering og opfølgning
De iværksatte indsatser følges og evalueres 
med standardiserede redskaber, så det er 
muligt at justere indsatserne i forhold til den 
enkelte patient.

De fem elementer er illustreret i Figur 1.1.

Der foreligger dokumentation for, at CPUP 
har reduceret forekomsten af svære 
sekundære følger af cerebral parese som 
hofteledsskred, svære fejlstillinger i led og 
skolioser (4;7). Desuden har den svenske 
CPUP registreringen, afdækket store regionale 
forskelle i hvilke indsatser og behandlinger, 
der tilbydes børn med cerebral parese (8).

I 2006 begyndte en lignende registrering 
i den sydlige del af Norge, kaldet CPOP, 
Oppfølgningsprogram for barn med cerebral 
parese. Det norske opfølgningsprogram er 
nationalt norsk kvalitetsregister.

Region Syddanmark fik tilbud om deltagelse 
i CPUP i foråret 2008. På denne baggrund 
har neuropædiatere og fysioterapeuter fra de 
fire børneafdelinger i Region Syddanmark, 
og børneortopædkirurger på Odense 
Universitetshospital dannet en styregruppe, 
for at forberede implementeringen af CPOP, 
Opfølgningsprogram for cerebral parese i 
regionen. 

Fondsmidler fra Ludvig og Sara Elsass 
Fond muliggjorde ansættelsen af en 
koordinerende fysioterapeut, som i 
samarbejde med styregruppen var ansvarlig 
for implementeringen af CPOP i regionen. 
Undervisning af de fysioterapeuter, som skulle 
udføre undersøgelser og registrering, blev 
påbegyndt i september 2009, og de første 
børn med cerebral parese blev registreret i 
oktober 2009.

Implementering af CPOP i Region 
Syddanmark har sikret, at der gennemføres 
lokale tværfaglige lægekonsultationer og 
konferencer, hvor samarbejdet mellem de 
lokale børneafdelinger og ortopædkirurgisk 
afdeling på Odense Universitetshospital 
styrkes. Formålet med konsultationerne har 
været at sikre et ensartet behandlingstilbud 
til børn med cerebral parese på regionens 
sygehuse. 

CPOP har således sikret, at der laves 
en individuel behandlingsplan for de 
neuropædiatriske og ortopædkirurgiske 
behandlingstilbud. 

Der var i CPOP projektet ikke afsat ekstra 
midler til, at inddrage de fysioterapeuter 
og ergoterapeuter, som varetog en indsats i 
kommunalt eller privat regi. CPOP projektet 
kunne derfor ikke sikre, at der skete et 
systematisk samarbejde om udarbejdelse 
af individuelle, tværfaglig og tværsektorielt 
koordinerede træningsindsatser og 
behandlingsplaner for børn med cerebral 
parese, på tværs af de regionale, kommunale 
og private tilbud.

Derfor blev CPOP-I projektet beskrevet.

Status på CPOP – Opfølgningspro-
gram for cerebral parese, decem-
ber 2011

Projektet “CPOP i Region Syddanmark” 
har i en 2-årig periode fra 1.9.2009 til 
31.8.2011 arbejdet med, at implementere 
den lægelige og fysioterapeutiske del af 
det svenske opfølgningsprogram CPUP 
Uppfölgningsprogram for cerebral pares. 
Projektet blev gennemført med opbakning 
fra de fire pædiatriske afdelinger i Region 
Syddanmark og børneortopædkirurgisk 
sektion på Odense Universitetshospital. 
CPOP er godkendt af Sundhedsstyrelsen som 
regional klinisk kvalitetsdatabase.

Der er blevet udarbejdet en beskrivelse af 
første projektår samt en samlet opsamling 
af projektforløbet, som kan læses på 
www.cpop.dk.

Sygehusledelseskredsen i Region Syddanmark 
har besluttet at sikre, at børn og unge med 
cerebral parese fortsat kan følges med den 
lægelige og den fysioterapeutiske del af CPOP. 
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I Region Syddanmark følger CPOP nu næsten 
300 børn og unge med cerebral parese.

CPOP er forankret lokalt på de fire 
børneafdelinger ved et lokalt CPOP team, 
hvor en CPOP ansvarlig fysioterapeut 
varetager den lokale koordinering af de 
enkelte patientforløb og motiverer til, at børn 
med cerebral parese tilbydes opfølgning 
med CPOP i det regionale og kommunale 
sundhedsvæsen. Desuden finansierer 
sygehuslederkredsen i Region Syddanmark, 
en central koordinator funktion, der er 
ansvarlig for den overordnede drift af CPOP 
som klinisk arbejdsredskab og som regional 
klinisk kvalitetsdatabase.

Der kan læses mere om de lokale og centrale 
ansvarsområder på www.cpop.dk.

Foreløbigt er den ergoterapeutiske del 
af CPOP kun implementeret på Sygehus 
Lillebælt samt i Fredericia, Vejle og Kolding 
Kommuner. Der er netop bevilliget midler 
fra Ludvig og Sara Elsass Fond til, at sikre 
implementering af den ergoterapeutiske del 
af CPOP i Region Syddanmark.

Præsentation af den løbende opfølgning 
med CPOP 
CPOP er baseret på fem fagspecifikke 
standardiserede protokoller.

De standardiserede fysioterapeutiske, 
ergoterapeutiske og radiologiske 
undersøgelsesredskaber, tilbydes børnene 
med faste intervaller afhængig af en 
stratificering på baggrund af barnets alder og 
grovmotoriske funktionsniveau. 

Den neuropædiatriske protokol udfyldes 
en gang, når barnet er i 5-års alderen, 
og operationsprotokollen udfyldes efter 
ortopædkirurgiske operationer. 

CPOP giver således mulighed for, at den 
sundhedsfaglige opfølgning og indsats 
kan varetages på baggrund af en række 
standardiserede kliniske undersøgelser, og 
internationalt anerkendte måleredskaber og 
klassifikationsredskaber.

De lokale sygehusenheder i Region 
Syddanmark er ansvarlig for den løbende 
opfølgning, af børn der følges på de 
pædiatrsike afdelinger samt for, at validere 
data i de fysioterapeutiske protokoller.

Der kan læses mere om de standardiserede 
protokoller på www.cpop.dk 

CPOP sikrer dokumentation af 
undersøgelseresultaterne i en internetbaseret 
database, der anvendes af alle fagpersoner, 
som er tilknyttet det enkelte barn. Databasen 
anvendes dels, som regional klinisk 
kvalitetsdatabase til at overvåge og forbedre 
kvaliteten i den samlede opfølgning og 
indsats, og dels som redskab til, at følge det 
enkelte barn.

I klinisk praksis kan CPOP protokollerne 
og databasen anvendes til at følge 
barnets udvikling og afvigende 
undersøgelsesresultater. Databasen 
består dels af en indrapporterings del, 
hvor fagpersoner kan indtaste data i en 
elektronisk protokol, samt se tidligere 
indtastede protokoller, dels af en rapportdel, 
hvor fagpersoner kan se en samlet oversigt 
over alle udfyldte fysioterapeutiske eller 
ergoterapeutiske protokoller.

Rapporten indeholder en præsentation 
af de indtastede værdier i et skema 
for hvert undersøgelsesredskab, og en 
grafisk fremstilling af udviklingen i passiv 
ledbevægelighed i relation til beskrevne 
alarmværdier. For underekstremiteterne 
er alarmværdierne opstillet således 
at bevægeligheden er tilstrækkelig, til 
ståfunktion (GMFCS IV – V) eller gangfunktion 
(GMFCS I-III).

Alarmværdierne inddeler ledbevægelighed for 
hvert led i tre grupper: Grøn, Gul og Rød, hvor 

Grønne værdier indikerer, at 
ledbevægeligheden og den nuværende indsats 
for at vedligeholde ledbevægeligheden er 
tilstrækkelig.

Gule værdier indikerer, at ledbevægeligheden 
er tæt ved utilstrækkelig, og at der kan være 
behov for at ændre på den hidtidige indsats.

Røde værdier indikerer, at ledbevægeligheden 
er utilstrækkelig, og at der er behov for, at 
ændre på de hidtidige indsatser.
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Aktiviteter og arrangementer i CPOP
CPOP har i samarbejde med CPOP-I projektet 
løbende afholdt kurser i udfyldelse af den 
fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske 
protokol for fagpersoner ansat i kommunalt, 
privat eller regionalt regi. Formålet er, at sikre 
viden om CPOP, samt sikre kompetencer 
i, at udfylde den fysioterapeutiske og den 
ergoterapeutiske protokol med henblik på, at 
sikre børn og unge med cerebral parese en 
standardiseret opfølgning. 

Kurset består af en introduktion til CPOP, en 
gennemgang af den ergoterapeutiske og den 
fysioterapeutiske protokol, samt afprøvning 
af ledmåling. Siden efteråret 2009 har mere 
end 500 fagpersoner deltaget i kurser i den 
fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske 
protokol.

CPOP udgiver hvert år en årsrapport for 
den regionale kliniske kvalitetsdatabase.  
Årsrapporten er tilgængælig på hjemmesiden 
www.cpop.dk.

Projektbeskrivelse for satspulje 
projektet, CPOP-I

Projektbeskrivelsen blev udarbejdet i 
efteråret 2009 af en CPOP arbejdsgruppe 
bestående af Ulrike Dunkhase-Heinl, Niels 
Wisbech Pedersen, Anne Willads, Lisbeth 
Torp-Pedersen, Malene Munch Fabricius, Brian 
Andersen, Megan Pickett, Dorte Rummelhoff 
og Helle Mätzke Rasmussen.

Her beskrives de vigtigste dele af den 
reviderede projektbeskrivelse, som er 
tilpasset i november 2009 efter aftale med 
Sundhedsstyrelsen, om udarbejdelse af et 

reduceret budget for projektet. Det samlede 
budget for projektet var på 1.994.900 kr. Det 
reviderede budget for CPOP-I projektet kan 
ses i tabel 1.1.

Problemformulering
Med udgangspunkt i beskrivelsen af den 
aktuelle organisering af opfølgning og 
indsatser, samt de beskrevne planer for 
implementering af CPOP, skal projektet 
undersøge om det er muligt 

- at udvikle og implementere en model 
for et systematisk samarbejde mellem 
sygehusafdelinger, kommuner og privat 
praktiserende, om udarbejdelse af individuelle, 
tværfaglig og tværsektorielt koordinerede 
træningsindsatser og behandlingsplaner for 
børn med cerebral parese.

- at udvikle et formaliseret samarbejde 
mellem de sundhedsfaglige professionelle 
omkring barnet og bidrage til et kvalificeret 
tværfagligt miljø og netværk omkring 
børn med cerebral parese i de deltagende 
kommuner. 

- at skabe mulighed for kontinuerlig 
forældreinformation og inddragelse af 
forældrene. 

Metode
Projektet skal udvikle samarbejdet 
mellem det regionale og det kommunale 
sundhedsvæsen, ved at oprette en 
tværsektoriel specialistfunktion, samt ved at 
skabe mulighed for aflønning ved deltagelse i 
tværfaglige konferencer på Sygehus Lillebælt. 

2010 2011 I alt

Projektledelse og koordinering 31.200 31.200 62.400

Aflønning af projektmedarbejdere 739.000 905.000 1.644.000

Kvalitetssikring og egen evaluering 0 50.000 50.000

Andet 93.500 145.000 238.500

I alt 863.700 1.131.200 1.994.900

Tabel 1.1 Revideret budget for CPOP-I projektet
Beløbene i det reviderede budget er angivet i kr.
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Forældreinformation og forældreinddragelsen 
skal styrkes gennem afholdelse af 
undervisningsmøder og kurser for forældre og 
andre i barnets netværk.

Den tværsektorielle specialistfunktion

Den tværsektorielle specialistfunktion skal 
varetages af en projektfysioterapeut og en 
projektergoterapeut med specialviden om 
børn med cerebral parese. Den tværsektorielle 
specialistfunktions opgaver vil være at:

- Fungere som bindeled mellem barnets 
neuropædiater og børneortopædkirurg 
på Sygehus Lillebælt og de behandlende 
fysioterapeuter og ergoterapeuter i 
kommunalt og privat regi.

- Deltage i tværfaglige konferencer på 
Sygehus Lillebælt og være medansvarlige for 
formidling af behandlings- og indsatsplaner 
til forældre og andre i barnets netværk, for 
eksempel ved institutionsbesøg.

- Planlægge og afholde undervisningsmøder 
og kurser for forældre og andre i barnets 
netværk.

- Bidrage til kompetenceudviklingen 
af fysioterapeuter og ergoterapeuter i 
kommunalt og privat regi ved afholdelse 
af kurser, samt gennem faglig sparring og 
vejledning.

- Koordinere opfølgning og indsats i forhold til 
børn uden tilknytning til fysioterapeuter eller 
ergoterapeuter i kommunalt eller privat regi.

- Evaluering af og udarbejdelse af skriftlig 
evalueringsrapport til dokumentation af 
forløb, processen og resultater af projektet, 
i samarbejde med den koordinerende 
fysioterapeut i CPOP og styregruppen bag 
CPOP.

Målemetoder
Til evaluering af projektet anvendes følgende 
målemetoder inden projektet igangsættes og 
som opfølgning efter projektperioden:

- CPOP registreringerne.

- Registrering af udarbejdende indsatsplaner

- Spørgeskemaundersøgelse til forældre og de 
involverede fagpersoner.

- Registrering af projektets aktivitetsniveau.

Samarbejdspartnere
- Børneafdelingen på Sygehus Lillebælt.

- Ortopædkirurgisk afdeling og 
Ganglaboratoriet på Odense 
Universitetshospital.

- Styregruppen bag CPOP, Opfølgningsprogram 
for cerebral parese i Region Syddanmark.

- Den Koordinerende fysioterapeut i CPOP.

- Kolding Kommune, Vejle Kommune og 
Fredericia Kommune.

- Praktiserende fysioterapeuter i de tre 
kommuner.

Efter udarbejdelse af projektbeskrivelsen 
blev der nedsat en følgegruppe for projektet, 
bestående af ledelses- og medarbejder 
repræsentanter fra de tre kommuner, 
praksiskonsulenten, repræsentanter fra de 
regionale sygehusenheder og repræsentanter 
for CPOP’s styregruppe.

Forventede resultater
Det forventes, at det er muligt at udvikle og 
implementere en model for et systematisk 
samarbejde mellem sygehusafdelinger og 
kommuner om udarbejdelse af individuelle, 
tværfaglig og tværsektorielt koordinerede 
indsatsplaner for børn med cerebral parese.

Målet er, at 80 % af den relevante population 
bliver inkluderet i projektet, og får udarbejdet 
en individuel, tværfaglig og tværsektorielt 
koordineret indsatsplan, på baggrund af 
CPOP-registreringen.

De tværfaglige konferencer og den 
tværsektorielle specialistfunktion skal bidrage 
til formaliseringen af samarbejdet mellem de 
sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer 
og ansættelsesforhold. 

Det er forventningen og målet, at der vil 
være fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter 
repræsenteret ved ca. 75 % af de afholdte 
tværfaglige konferencer. 

Forældreinformationen og inddragelse af 
forældre bygger dels på undervisningsmøder 
og kurser for forældre og andre i barnets 
netværk, og dels på formidling af de 
individuelle, tværfagligt og tværsektorielt 
koordinerede indsats- og behandlingsplaner.
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ergoterapeut ansat om projektmedarbejdere 
i perioden fra 15.4.2010 til 31.12.2011. Begge 
projektmedarbejdere har mange års erfaring 
med varetagelse af træningsindsatser til børn 
og unge med cerebral parese.

Specialistfunktionen har i projektperioden 
varetaget den lokale koordinering på Sygehus 
Lillebælt for patienter fra de tre kommuner, 
herunder at sikre, at alle børn med cerebral 
parese fra de tre kommuner blev tilbudt 
deltagelse i CPOP-I og CPOP.

CPOP-I projektet har anbefalet, at de 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
protokoller blev udfyldt i forbindelse med de 
tværfaglige lægekonsultationer, selvom det i 
nogle tilfælde har betydet, at der har været 
børn, der ikke har fået udfyldt protokoller 
hvert halve år eller årligt, som anbefalet i 
CPOP.

Specialistfunktionen har varetaget en række 
løbende indsatser, med henblik på sikring og 
afprøvning af en model for et systematisk 
samarbejde mellem sygehusafdelingerne, 
kommunerne og de privat praktiserende 
fagpersoner, og har planlagt og afholdt en 
række enkeltstående arrangementer med 
henblik på, at bidrage til kompetenceudvikling 
for fysioterapeuter og ergoterapeuter, forældre 
og andre i barnets netværk.

2.1 Projektperioder

Projektmidlerne blev bevilliget til anvendelse 
i perioden 1.1.2010 til 31.12.2011. Den 
samlede projektperiode har været delt i fire 
tidsperioder.

Projektets anden og tredje periode er 
beskrevet som første projektfase og 
anden projektfase. Projektperioden og 
proejtktfaserne kan ses i figur 1.2.

I projektets første fase blev der udviklet 
og afprøvet en model for et systematisk 
samarbejde mellem sygehusafdelinger, 
kommuner og privat praktiserende om 
udarbejdelse af individuelle, tværfagligt og 
tværsektorielt koordinerede træningsindsatser 
og behandlingsplaner for børn med cerebral 
parese født efter 31.12.2002. Dette svarer til 
gruppen af børn, der deltager i CPOP i det 
øvrige Region Syddanmark.

I projektets anden fase blev modellen tilbudt 
alle børn med cerebral parese født efter 
31.12.1997. 

Etablering af den tværfaglige 
specialistfunktion

Den tværfaglige specialistfunktion 
har bestået af en fysioterapeut og en 

2. Projektplanlægning og etablering af 
specialistfunktion

Figur 2.1 Oversigt over projektperioden
Projektperioden var inddelt i fire tidsperioder, hvoraf anden og trejde tidsperiode udgør projektet første og 

anden fase. 

Projektplanlægning

Etablering af specialistfunktion

1.1.2010 - 31.7.2010

Projektfase 1

1.8.2010 - 31.12.2010

Projektfase 2

1.1.2010 - 31.10.2011

Intern evaluering

1.11.2011 - 31.12.2011

Projektfase 1

1.8.2010 - 31.12.2010

Projektfase 1

1.8.2010 - 31.12.2010



18

Intern evaluering Intern evaluering

19

Disse erfaringer og konklusioner danner 
baggrunden for en række af de valg der 
er truffet i projektperioden, for eksempel 
i forbindelse med valg af spørgeskema til 
forældre og fagpersoner.

Anvendelse af målemetoder
Der syntes, at være bred enighed om, at 
anvendelse af målemetoder bør indgå som 
en naturlig del af den fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske praksis (5-7). Anvendelse 
af målemetoder bør udgøre en del af den 
systematiske dataindsamling, der udgør den 
kliniske undersøgelse af patienten før og 
efter en intervention. 

Målemetoder kan anvendes diagnostisk, 
prognostisk eller til at vurdere effekten af 
en sundhedsfaglig indsats. Anvendelse af 
målemetoder i klinisk praksis kan sikre bedre 
kommunikation med patienten og tværfaglige 
samarbejdspartnere, give fysioterapeuten 
øget viden om patientens problemstilling og 
dermed kvalificere fysioterapeutens indsats. 

Anvendelse af målemetoder giver mulighed 
for at indsamle og sammenlige data fra 
sundhedsvæsnet og dermed mulighed for, 
at følge og forbedre kvaliteten for hele 
patientpopulationen (6).

Forløbsprogram for rehabilitering af børn 
med erhvervet hjerneskade
I forløbsprogrammet for rehabilitering af børn 
og unge med erhvervet hjerneskade beskrives 
det, at:

“Effekten af den samlede indsats hænger 
sammen med indsatsens organisering i et 
tæt koordineret teambaseret, interdisciplinært 
samarbejde – og med medvirken af relevante 
faggrupper på relevante tidspunkter. Der er 
således dokumentation for, at organiseringen 
af rehabiliteringsindsatsen har positiv 
betydning på den fremtidige funktionsevne” 
(8).

Det vurderes, at organiseringen af indsatserne 
til børn med cerebral parese, har samme 
betydning for den fremtidige funktionsevne.

Specialistfunktionen har været til rådighed 
for de kommunalt ansatte fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i perioden fra 1. maj 2010 til 1. 
november 2011. Specialistfunktionen er blevet 
brugt til faglige og koordineringsmæssige 
spørgsmål, og har gennemsnitlig modtaget og 
svaret 26 e-mails per dag.

Litteratur gennemgang

Den tværfaglige specialistfunktion har i 
projektperioden gennemgået en del af den 
litteratur, der beskriver andres erfaringer 
med kvalificering af fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser til børn og 
unge med cerebral parese. Her præsenteres 
de vigtigste erfaringer og konklusioner i 
relation til projektets formål.

Danske udviklingsprojekter
De seneste år er der gennemført flere 
udviklingsprojekter vedrørende børn med 
handicap og træningsbehov (1-4). De har 
alle haft til formål, at tilvejebringe viden og 
erfaringer om, hvordan børn med handicap og 
deres familier sikres en optimal indsats. En 
sammenfatning af konklusionerne er at:

- Det understreges, at indsats til børn med 
handicap er en specialist opgave.

- Det er afgørende, at der sker en koordinering 
af de sundhedsfaglig, socialfaglige, 
psykologiske og pædagogiske indsatser i et 
nært samarbejde med barnet og familien.

- Et flertal af forældre oplever, at informationer 
og koordinering i kommunen er mangelfuld.

- Den familiecentrerede tilgang bør fokuseres.

- En optimal indsats kræver et koordineret 
samarbejde mellem regioner og kommuner.

- Forudsætningen for habilitering/rehabilitering 
af børn er en målrettet og fortløbende 
samarbejdsproces mellem barn, familie og 
fagpersoner.

- Indsatserne og barnets udvikling skal 
dokumenteres over tid, ved at anvende 
standardiserede mål.

- Indsatserne tager overvejende udgangspunkt 
i det enkelte individ, derfor er det vanskeligt, 
at måle effekt. På grund af manglende 
standardisering er det vanskeligt, at 
sammenligne de indsatser børnene får.
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Planlægning af projektets interne 
evaluering

Projektets interne evaluering er primært 
deskriptiv og består af en beskrivelse af fem 
dele: 

- Beskrivelse af projektets deltagere, samt 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser.

- Beskrivelse af projektets aktiviteter.

- Beskrivelse af projektets ressourceforbrug 
og resultater.

- En samlet vurdering af projektets resultater.

Desuden angives forslag til, hvordan 
træningsindsatserne til børn og unge med 
cerebral parese kan kvalificeres.

Herunder beskrives de metoder, der er 
anvendt i den interne evaluering af projektet.

Studiebesøg på de deltagende enheder
Som led i planlægningen af projektet og 
etablering af specialistfunktionen, besøgte 
de to projektmedarbejdere 21 af de 
enheder, der varetager fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser til børn og 
unge med cerebral parese i de tre kommuner.  

CPOP protokoller
Den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
protokol er anvendt til beskrivelsen af 
de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser samt i beskrivelsen af 
projektets resultater.

CPOP protokollerne, og de tilhørende 
manualer til udfyldelse af protokollerne, kan 
hentes på www.cpop.dk

Measure of Processes of Care
De to standardiserede spørgeskemaer 
Measure of Processes of Care (MPOC-20) 
og Measure of Process of Care Service 
Providers (MPOC-SP) er udviklet til at 
undersøge personers oplevelse af, i hvor 
høj grad ydelserne til børn med handicap 
leveres familiecentreret. Spørgeskemaet er 
udviklet og valideret af Canchild, Centre of 
Child Disability Research i Canada, oversat af 
specialistfunktionen i CPOP-I til dansk efter 
forfatternes retningslinjer, og godkendt af 
forfatterne (14-15). 

Klassifikation af motorisk funktion
I CPOP anvendes Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS) og Manual 
Ability Classification System (MACS) til at 
beskrive og klassificere grovmotorisk funktion 
og håndfunktion (se beskrivelsen af GMFCS 
og MACS i afsnittet “Cerebral Parese”).

Der er bred international enighed om 
anvendelsen af GMFCS og MACS til børn 
med cerebral parese. Tidligere var det alment 
anerkendt, at der var en sammenhæng 
mellem graden af grovmotorisk og finmotorisk 
funktionsnedsættelse, og at grovmotoriske 
færdigheder skulle trænes og udvikles før 
finmotoriske færdigheder.

Et svensk studie fra 2007, der inkluderede 
359 børn og unge med cerebral parese viser, 
at der generelt er en dårlig korrelation mellem 
grovmotorisk funktion og håndfunktion. Men 
at der indenfor de diagnostiske undergrupper 
var en sammenhæng. Forfatterne konkluderer, 
at GMFCS og MACS supplerer hinanden, og 
sammen kan give et overblik over barnets 
motoriske funktionsniveau (9). Derfor er det 
relevant, at beskrive graden af funktionsevne 
nedsættelse på baggrund af en vurdering med 
begge redskaber, såvel hos det enkelte barn 
som i grupper af individer.

Målrettede træningsindsatser
Formulering af mål er et naturligt 
omdrejningspunkt for fysioterapeutiske 
og ergoterapeutiske træningsindsatser. De 
overordnede tværfaglige mål er styrende 
for den enkelte faggruppes specifikke mål 
og dermed indsats. Det specifikke mål 
bør suppleres med en beskrivelse af den 
forventede tidsramme for, hvor længe det 
vil tage at opnå de enkelte mål (10). Flere 
internationale studier har vist effekt af 
specifikke målrettede fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser (11-13).
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Figur 2.1 Scoringsværdierne i MPOC-20 og MPOC-SP
Svarkategorierne i MPOC-20 og MPOC-SP og de tilknyttede scoringsværdier. desuden anvendes svarkategorien 

“Ikke relevant” med scoringsværdien 0.
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MPOC-SP er undersøgt i et realibilitetsstudie, 
hvor forfatterne fandt, at reliabiliteten af 
MPOC-SP er acceptabel (16).

Spørgeskemaerne og yderligere informationer 
om kan hentes på www.canchild.ca.

Spørgeskemaerne består af en række 
spørgsmål, der er inddelt i kategorier. 
Hvert spørgsmål kan besvares med 
syv svarkategorier med en tilknyttet 
scoringsværdi (fra 1 - 7) samt 0, der angiver at 
spørgsmålet ikke er relevant.

De syv svarkategorier og de tilhørende 
scoringsværdier er beskrevet i tabel 2.1.

MPOC-20 består af 20 spørgsmål, der er 
grupperet i fem kategorier: 

1. Ligeværdighed og samarbejde

2. Modtaget generel information

3. Modtaget specifik information

4. Koordineret og tilstrækkelig behandling af 
barnet

5. Respekt og støttende behandling

MPOC-SP består af 27 spørgsmål, der er 
grupperet i fire kategorier:

1. Vist interpersonel sensitivitet

2. Tilbudt generel information

3. Videregivet specifik information om barnet 

4. Behandlet personer respektfuldt

Spørgeskemaerne opgøres ved, at beregne en 
gennemsnitsscore for hver de fire eller fem 
kategorier. 
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Deltagere i projektet

Vejle, Kolding og Fredericia kommuner har et 
samlet befolkningstal på 242.995 indbyggere 
og mellem 2800 og 3000 fødsler årligt. 
Dette betyder, at der i hver fødselsårgang 
kan forventes 5-6 børn med cerebral parese, 
og at der i de tre kommuner forventes, at 
være cirka 70 børn med cerebral parese fra 
fødselsårgangene 1998-2010.

Der fandtes ikke tidligere en samlet 
registrering af alle børn med cerebral parese. 
Derfor har specialistfunktionen i samarbejde 
med fagpersoner fra Sygehus Lillebælt og de 
deltagende kommuner lavet en afdækning 
af antallet af børn med cerebral parese 
samt sikret, at alle deltagere var registreret i 
CPOP. Dette blev foretaget ved gennemgang 
af patientjournaler og patientlister fra 
det neuropædiatriske ambulatorium, 
samt oplysninger fra fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i kommunalt og privat regi.

Deltagerne i projektet er beskrevet ud fra 
antallet af børn i de enkelte kommuner, 
i forhold til diagnose og subtype og en 
beskrivelse af deltagernes funktionsevne på 
baggrund af CPOP registreringerne.

I løbet af første projektfase blev der 
inkluderet 48 børn født efter 31.12.2002. 

3. Deltagere og sundhedsfaglige indsatser

I anden projektfase blev der inkluderet 34 
børn født efter 31.12.1997, heraf var 5 børn 
født efter 31.12.2002. 

I de to projektfaser har tre deltagere fået 
afskrevet diagnosen cerebral parese og en 
er flyttet fra Kolding Kommune. Alle fire 
deltagere er blevet ekskluderet fra projektet. 

Ved projektafslutningen var der 78 deltagere, 
født efter 31.12.1997. Heraf bor 33 børn i Vejle 
Kommune, 22 børn bor i Kolding Kommune 
og 23 børn bor i Fredericia Kommune. De 
inkluderede børn fordeler sig på alle årgange 
fra årgang 1998-2010.

Der er 11 børn med cerebral parese født i 
perioden 31.12.1997 til 31.12.2002, der ikke har 
ønsket at deltage i projektet eller som ikke 
har svaret på henvendelsen om deltagelse 
i projektet. Disse 11 børn indgår ikke i den 
interne evaluering

Deltagernes fordeling mellem de tre 
kommuner kan ses i tabel 3.1.

For de inkluderede børn i de tre kommuner 
udgør drenge 63 % af deltagerne og piger 
udgør 37 % af deltagerne. Fordelingen svarer 
til fordelingen i hele CPOP databasen.

Kommune Før 1.1.2011 Efter 1.1.2011 InkluderdeI alt Ekskluderede Deltagere

Vejle 13 21 34 1 33

Kolding 17 7 24 2 22

Fredericia 18 6 24 1 23

I alt 48 34 82 4 78

Tabel 3.1 Deltagere i projektet
Tabellen viser antallet af inkluderede og ekskluderede deltagere bosat i de tre kommuner i perioden før 1.1.2011 

og i perioden efter 1.1.2011.
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Figur 3.1 Diagnose og subtype på baggrund af dominerende neurologiske symptomer
Antallet af deltgere med de tre subtyper: spastisk (delt i spastisk bilateral og spastisk unilateral), dyskinetisk, 

ataktisk cerebral parese samt gruppen af deltagere med en ikke klassificerbar subtype.

Beskrivelse af diagnoser

I CPOP beskrives barnets diagnose og cerebral 
parese subtype i den neuropædiatriske 
protokol, på baggrund af barnets dominerende 
neurologiske symptomer. 

I de tre kommuner har 70 ud af 78 
deltagende børn diagnosen spastisk cerebral 
parse, 50 procent af deltagerne har bilateral 
spastisk cerebral parese og 40 procent af 
deltagerne har unilateral spastisk cerebral 
parese. To deltagere, svarende til 3 procent 
af alle deltagerne har ataktisk cerebral 
parese, og en deltager har dyskinetisk 
cerebral parese. De resterede 5 deltagere er 
diagnosticeret i gruppe “Ej klassificerbar eller 
blandingsform”.

Fordelingen af deltagere efter diagnose 
mellem de tre kommuner kan ses i figur 3,1.

Beskrivelse af deltagerens funk-
tionsevne

I CPOP protokollerne beskrives deltagernes 
funktionsevne med Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS) og Manual 
Ability Classification System (MACS), som 
inddeler gruppen af børn og unge med 
cerebral parese i fem grupper baseret på 
deres funktionelle formåen. Niveau I er børn 
med ganske lette funktionsbegrænsninger, og 
niveau V er børn med svære begrænsninger 
og meget begrænset funktionsevne.

I de tre kommuner har 69 ud af 78 deltagende 
børn fået vurderet deres GMFCS niveau. 
Antallet af deltagere, der har fået vurderet 
deres GMFCS niveau fordelt på de tre 
kommuner, er sådan:

- Vejle Kommune 28 ud af 33 børn

- Kolding Kommune 20 ud af 22 børn

- Fredericia Kommune 21 ud af 23 børn 
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Figur 3.2 Funktionsevne med GMFCS og MACS
Antallet af deltagere klassificeret på niveauerne I-V med GMFCS og MACS, fordelt på de tre kommuner.
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I de tre kommuner har 68 ud af 78 
deltagende børn fået vurderet deres MACS 
niveau. Antallet af deltagere, der har fået 
vurderet deres MACS niveau fordelt på de tre 
kommuner, er sådan:

- Vejle Kommune 29 ud af 33 børn.

- Kolding Kommune 20 ud af 22 børn.

- Fredericia Kommune 19 ud af 23 børn.

Fordelingen og deltagernes GMFCS og MACS 
niveau kan ses i figur 3.2.
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GMFCS og MACS supplerer hinanden, og 
kan sammen give et overblik over barnets 
motoriske funktionsniveau. Derfor er det 
relevant, at beskrive barnets eller en gruppe 
af børns funktionsevne på baggrund af en 
vurdering med begge redskaber.

I de tre kommuner er 66 af 78 deltagere 
vurderet med både GMFCS og MACS. 

I gruppen af deltagere, der er klassificeret 
med både GMFCS og MACS, har 56% af 
deltagerne selvstændig gangfunktion og 
håndterer de fleste aldersrelevante genstande 
selvstændigt, svarende til GMFCS I eller II og 
MACS I eller II.

I gruppen af deltagere, der er klassificeret 
med både GMFCS og MACS, har 26% behov 
for, at anvende elektrisk eller manuel 
kørestol, og har behov for kontinuerlig støtte 
til at håndtere let håndterlige genstande i 
tilpassede situationer, eller er helt afhængige 
af assistance til at udføre selv enkelte 
handlinger, svarende til GMFCS IV eller V og 
MACS IV eller V.

Fordelingen mellem de 25 forskellige 
kombinationer af GMFCS og MACS niveau, 
samt fordelingen for de tre kommuner kan 
ses i tabel 3.2 på modsatte side.
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Tabel 3.2 Deltagernes GMFCS og MACS niveau

CPOP-I (alle tre kommuner)
66 af 78 deltagere er vurderet med både GMFCS og MACS.
56% af de 66 deltagere er GMFCS I eller II  og MACS I eller II
26% af de 66 deltagere er GMFCS IV eller V  og MACS IV eller V

MACS   I MACS   II MACS III MACS IV MACS V

GMFCS I 17 14 1 0 0

GMFCS II 3 3 1 0 0

GMFCS III 1 4 1 0 0

GMFCS IV 0 2 2 3 0

GMFCS V 0 0 0 4 10

Vejle Kommune
27 af 33 deltagere er vurderet med både GMFCS og MACS.
59% af de 27 deltagere er GMFCS I eller II  og MACS I eller II
30% af de 27 deltagere er GMFCS IV eller V  og MACS IV eller V

MACS   I MACS   II MACS III MACS IV MACS V

GMFCS I 8 6 0 0 0

GMFCS II 2 0 1 0 0

GMFCS III 0 1 0 0 0

GMFCS IV 0 0 1 2 0

GMFCS V 0 0 0 2 4

Kolding Kommune
20 af 22 deltagere er vurderet med både GMFCS og MACS.
80% af de 20 deltagere er GMFCS I eller II  og MACS I eller II
10% af de 20 deltagere er GMFCS IV eller V  og MACS IV eller V

MACS   I MACS   II MACS III MACS IV MACS V

GMFCS I 6 7 0 0 0

GMFCS II 1 2 0 0 0

GMFCS III 0 0 1 0 0

GMFCS IV 0 1 0 0 0

GMFCS V 0 0 0 0 2

Fredericia Kommune
19 af 23 deltagere er vurderet med både GMFCS og MACS.
26 % af de 19 deltagere er GMFCS I eller II  og MACS I eller II
37 % af de 19 deltagere er GMFCS IV eller V  og MACS IV eller V

MACS   I MACS   II MACS III MACS IV MACS V

GMFCS I 3 1 1 0 0

GMFCS II 0 1 0 0 0

GMFCS III 1 3 0 0 0

GMFCS IV 0 1 1 1 0

GMFCS V 0 0 0 2 4
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Patientgrundlag for de fysio-     
terapeutiske og ergoterapeutiske 
indsatser

Den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
opfølgning og indsats til børn med 
cerebral parese varetages primært af 
kommunalt ansatte og privat praktiserende 
fysioterapeuter og ergoterapeuter. Enkelte 
børns opfølgning og indsats varetages som 
specialiseret genoptræning af regionalt 
ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Opfølgningen og indsatserne til de 78 
deltagere har i projektperioden været 
varetaget af 68 forskellige fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Det betyder, at den enkelte 
fysioterapeut eller ergoterapeut oftest kun 
varetager opfølgning og indsats til et eller få 
børn med cerebral parese. 

En oversigt over antallet af deltagere, antallet 
af fysioterapeuter og ergoterapeuter kan ses 
i figur 3.3. 

I de tre kommuner får 70 ud af 78 deltagere 
indsatser fra mindst en fysioterapeut, mens 
36 af de 78 deltagere har haft mulighed for 
at modtage indsatser i form af vejledning 
eller indsats fra en ergoterapeut. Heraf har 
27 deltagere modtaget en ergoterapeutisk 
træningsindsats. De ergoterapeutiske 
indsatser er primært i form af 
undervisningsrelateret ergoterapi eller almen 
genoptræning.

I projektperioden har 68 af de 78 deltagere 
fået udfyldt mindst én fysioterapeutisk 
protokol. Disse fysioterapeutiske protokoller er 
udfyldt af 33 forskellige fysioterapeuter. 

I projektperioden har 70 af de 78 deltagere 
modtaget fysioterapeutisk indsats fra mindst 
en fysioterapeut. Nitten fysioterapeuter har 
kun varetaget indsatser på én deltager, mens 
14 fysioterapeuter har varetaget  indsatser til 
to deltagere.

De tre fysioterapeuter, der har varetaget 
indsatser til flest deltagere, har varetaget 
indsatser til 5 deltagere hver.
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Figur 3.3 Deltagere, enheder, fysioterapeuter og ergoterapeuter
Antallet af deltagere, enheder, fysioterapeuter og ergoterapeuter fordelt på de tre kommuner.
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Patientgrundlaget for den enkelte 
fysioterapeut har i projektperioden 
gennemsnitligt været 1,7 deltagere.

I projektperioden har 68 af de 78 deltagere 
fået udfyldt mindst én ergoterapeutisk 
protokol. Disse ergoterapeutiske protokoller er 
udfyldt af 12 forskellige ergoterapeuter.

Fire ergoterapeuter har kun varetaget 
indsatser til én deltager, mens 4 
ergoterapeuter har varetaget indsatser til to 
deltagere. Den ergoterapeut, der har varetaget 
indsatser til flest deltagere i projektet, har 
varetaget opfølgningen og indsatser for to 
kommunale enheder, en specialbørnehave og 
en specialskole. Ergoterapeuten har varetaget 
indsatser til 14 deltagere.

Patientgrundlaget for den enkelte 
ergoterapeut har i projektperioden 
gennemsnitligt været 3,4 deltagere.

Specialistfunktionen har i projektperioden 
varetaget opfølgningen med CPOP 
protokollerne på deltagere, som ikke havde 
et eksisterende tilbud om fysioterapeutisk 
og/eller ergoterapeutisk opfølgning. 
Ergoterapeuten i specialistfunktionen har 
udfyldt 20 protokoller, mens fysioterapeuten 
har udfyldt 12 protokoller.

Anvendelse af målemetoder

Under etableringen af den tværsektorielle 
specialistfunktion afdækkede 
projektmedarbejderne brugen af 
standardiserede målemetoder. 
Afdækningen omfattede 21 enheder, hvor 
projektmedarbejderne var på studiebesøg. 
Tre af de besøgte 21 enheder anvendte 
standardiserede målemetoder til planlægning 
og evaluering af træningsindsatser for børn 
med cerebral parese. Kun en enhed anvendte 
et diagnosespecifikt måleredskab til at 
planlægge og evaluere træningsindsatser. De 
fleste steder anvendte man observationer og 
ikke standardiserede undersøgelses redskaber.   

Organisering af indsatserne

Organisering af den fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske opfølgning og indsats til 
de 78 deltagere i projektet, varetages af 40 
forskellige enheder, hvilket betyder at den 
enkelte enhed ofte kun varetager opfølgning 
og indsats på få børn. I de tre kommuner 
er der dog enkelte enheder med et større 
patientgrundlag. 

Antallet af deltagere, enheder, fysioterapeuter 
og ergoterapeuter i den enkelte kommune kan 
ses i figur 3.3.

Flere samtidige træningsindsatser
Træningsindsatserne til børn og unge med 
cerebral parese kan varetages under flere 
lovgivningsområder. Derfor kan et barn have 
flere samtidige tilbud om træningsindsatser, 
med forskelligt sigte eller formål. 

I de tre kommuner har mange deltagere 
flere samtidige tilbud om fysioterapeutiske 
indsatser, mens en enkelt deltager har 
to samtidige tilbud om ergoterapeutiske 
træningsindsatser. Det anslås, at over 
halvdelen af alle deltagerne i projektet i 
projektperioden har haft flere samtidige 
fysioterapeutiske tilbud.

Der er ikke lavet en samlet afdækning over 
antallet af deltagere med flere samtidige 
tilbud om træningsindsatser, men illustreres 
med fire casebeskrivelser, hvor børn og unge 
med cerebral parese har flere samtidige 
tilbud.
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Case 1
Peter er en 6-årig dreng med bilateral 
spastisk cerebral parese, GMFCS IV, MACS 
II. Peter anvender manuel kørestol og 
håndterer de fleste aldersrelevante genstande 
selvstændigt.

Den undervisningsrelaterede fysioterapi og 
ergoterapi bliver varetaget af fysioterapeuter 
og ergoterapeuter ansat på den Specialskole, 
hvor Peter går, 

Samtidigt går Peter til vederlagsfri fysioterapi, 
modtager i en periode almen genoptræning 
efter en ortopædkirurgisk operation og går til 
vederlagsfri ridefysioterapi.

Peter modtager samtidigt træningsindsatser 
fra fire forskellige fysioterapeuter ansat 
på fire forskellige enheder. De involverede 
fysioterapeuter har ikke et systematisk 
samarbejde, der kan sikre Peter en målrettet 
og koordineret træningsindsats.

Case 2
Anna er en 3-årig pige med bilateral 
spastisk cerebral parese, GMFCS V, MACS 
II. Hun har kørestol og håndterer de fleste 
aldersrelevante genstande selvstændigt.

Anna går i specialbørnehave, hvor 
fysioterapeuten varetager hendes opfølgning 
og indsats. Efter behandling med botulinum 
toxin varetages den almene genoptræning af 
kommunenes rehabiliteringsafdeling.

Anna går desuden til vederlagsfri 
ridefysioterapi og specialiseret genoptræning 
i form af bassintræning på Sygehus Lillebælt. 
Der er ikke tilknyttet en ergoterapeut til 
specialbørnehaven, derfor udfyldes den 
ergoterapeutiske protokol af rehabiliterings 
afdelingen og projektmedarbejderen fra 
specialistfunktionen.

De involverede fagpersoner har ikke et 
systematisk samarbejde, der kan sikre Anna 
den anbefalede opfølgning med CPOP og en 
målrettet og koordineret træningsindsats. 

Desuden vurdes det som uhensigtsmæssigt 
at Anna ikke tilbydes en ergoterapeutisk 
træningsindsats til at stimulere udviklingen 
af hendes håndfunktion, der kan få stor 
betydning for hendes muligheder for at 
udvikle for selvstændige funktioner.

Undervisningsrelateret 

fysioterapi og ergoterapi

Almen genoptræning

Vederlagsfri ridefysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Fysioterapi

Specialbørnehave

Bassin træning

Specialiseret genoptræning

Vederlagsfri ridefysioterapi

Den ergoterapeutiske protokol

Rehabiliteringsafdelingen

Projektmedarbejder (CPOP-I)

Almen genoptræning
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Case 3
Jens er en 12-årg dreng med unilateral 
spastisk cerebral parese, GMFCS I, MACS 
I. Jens har selvstændig gangfunktion og 
håndterer de fleste aldersrelevante genstande 
selvstændigt.

Jens går på en almindelig folkeskole. Han 
modtager vederlagsfri fysioterapi samt 
ridefysioterapi. 

Da de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke 
varetager opfølgningen med CPOP, udfyldes 
protokollerne af kommunens rehabiliterings 
afdeling. Protokollerne viste, at der var behov 
for en ergoterapeutisk træningsindsats. Det 
er uklart, hvem der var ansvarlig for at hjælpe 
Jens med information om mulighederne for en 
ergoterapeutisk træningsindsats.

Efterfølgende opstod der tvivl om, hvem der 
er ansvarlig for at videreformidle resultaterne 
fra protokollerne til de involverede 
fagpersoner.

Case 4
Sofie er en 11⁄2 år gammel pige med spastisk 
unilateral cerebral parese, GMFCS I, MACS 
II. Hun kommer selvstændigt omkring og 
håndterer de fleste aldersrelevante genstande 
selvstændigt. 

Sofie har lige fået diagnosen cerebral parese 
og passes hjemme.

Sofie modtager specialiseret genoptræning 
i form af ergoterapi og fysioterapi i regionalt 
regi på Sygehus Lillebælt og henvises 
samtidigt til almen genoptræning i den 
kommunale rehabiliteringsafdeling, hvor 
opfølgningen og indsatserne varetages af en 
fysioterapeut og en ergoterapeut. Desuden 
opstartes ridefysioterapi.

De involverede ergoterapeuter og 
fysioterapeuter har ikke et systematisk 
samarbejde, der kan sikre Sofie en målrettet 
og koordineret træningsindsats.

Udfyldelse af protokollerne

Rehabiliteringsafdelingen

Vederlagsfri ridefysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Bassintræning - Spisetræning

Specialiseret genoptræning

Vederlagsfri ridefysioterapi

Almen genoptræning
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Den tværfaglige specialistfunktion i CPOP-I 
har været varetaget af en fysioterapeut og en 
ergoterapeut ansat som projektmedarbejdere.

Specialistfunktionen har varetaget en række 
løbende indsatser, med henblik på sikring 
af et systematisk samarbejde mellem 
sygehusafdelingerne, kommunerne og de 
privat praktiserende fagpersoner, og har 
planlagt og afholdt en række enkeltstående 
arrangementer med henblik på at bidrage til 
kompetenceudvikling for fysioterapeuter og 
ergoterapeuter, forældre og andre i barnets 
netværk.

Specialistfunktionen har været til rådighed 
for de kommunalt ansatte fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i hele projektperioden fra 1. 
maj 2010 til 1. november 2011. 

De enkelte aktiviteter beskrives i forhold til 
det overordnede formål om en koordinering 
af de tværfaglige indsatser, samt 
kompetenceudvikling for forældre, fagpersoner 
og andre i barnets netværk.

I de følgende afsnit beskrives formål, 
indholdet og aktiviteterne. Desuden beskrives 
det estimerede tidsforbrug ved de enkelte 
aktiviteter ved en nuværende organisering af 
fysioterapeuter og ergoterapeuter under det 
kommunale myndighedsansvar.

Det anvendte tidsforbrug perspektiveres 
i relation til tidsforbrug, hvis projektet 
var gennemført efter en centralisering af 
de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser, så opfølgningen og 
indsatserne til alle børn med cerebral parese, 
blev varetaget af i alt 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i de tre kommuner.

4. Specialistfunktionens løbende aktiviteter
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Formålet med udsendelse af nyhedsbreve 
var, at sikre en fortløbende information om 
projektets aktiviteter samt at informere 
om ændringer i forhold til den oprindelige 
projektbeskrivelse til de fagpersoner, der 
arbejder med børn og unge med cerebral 
parese.

Der er i projektperioden blevet udsendt 9 
nyhedsbreve. Nyhedsbrevene har haft et 
omfang på 1-2 A4 sider med informationer om 
planlagte aktiviteter samt om erfaringerne 
fra gennemførte aktiviteter. Desuden har 
nogle af nyhedsbrevene indeholdt faglige 
informationer om måleredskaber og indsatser 
til børn og unge med cerebral parese. 

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med udsendelse af 
nyhedsbrevene vurderes at være tre timer per 
nyhedsbrev, i alt 27 timer.

Der har gennem projektperioden været 
en stigning i antallet af modtagere af 
nyhedsbrevet, så de første tre nyhedsbreve 
blev sendt til 44 fagpersoner. Halvvejs i 
projektperioden blev nyhedsbrevene sendt til 
74 fagpersoner og de sidste tre nyhedsbreve 
blev sendt til 91 fagpersoner. Nyhedsbrevet er 
sendt til fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
der varetager indsatser til deltagere i 
projektet (cirka 2/3 af modtagerne), til 
ledere i de tre kommuner og til projektets 
følgegruppe.

Det anvendte tidsforbrug for modtagerne af 
nyhedsbrevet vurderes at være gennemsnitligt 
15 min. for gennemlæsning af hvert 
nyhedsbrev. Det samlede tidsforbrug bliver 
således ca. 150 timer.

Nyhedsbreve

Perspektiver, hvis...
Den anslåede besparelse i tidsforbrug, 
hvis der kun var 12 fysioterapeuter 
og ergoterapeuter, som skulle læse 
nyhedsbrevet, er på 50 timer.

Det vurderes samtidigt, at et øget 
erfaringsgrundlag og dermed en 
specialisering hos modtagerne af 
nyhedsbrevet, ville have givet mulighed 
for, at formidle flere faglige informationer.
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Formålet med at afholde kurset har været, at 
sikre fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat 
i kommunalt og/eller regionalt regi viden 
om CPOP og kompetencer i at udfylde den 
fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske 
protokol, med henblik på at sikre børn og 
unge med cerebral parese en standardiseret 
undersøgelse og opfølgning.

Hvert kursus bestod af 6 timers undervisning, 
der indeholdt en introduktion til CPOP og 
en gennemgang af den ergoterapeutiske og 
den fysioterapeutiske protokol samt praktisk 
afprøvning af ledmåling på hinanden.

Kurset er en videreudvikling af de oprindelige 
kurser i den fysioterapeutiske protokol. 
Undervisningen er blevet varetaget af den 
tværfaglige specialistfunktion samt den 
koordinerende fysioterapeut i CPOP. 

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med planlægning 
og gennemførsel af et tværfagligt kursus 
vurderes til at være 21 timer, i alt 189 timer.

Kurserne har været åbne for alle 
interesserede fysioterapeuter, ergoterapeuter 
og bandagister. Der har i perioden fra 1. maj 
2010 til 1. november 2011 været afholdt 9 
kurser i Region Syddanmark, for i alt cirka 
220 deltagere.

59 fysioterapeuter og ergoterapeuter fra de 
tre kommuner, har deltaget i de tværfaglige 
kurser.

Det samlede tidsforbrug for hver 
kursusdeltager vurderes at være 10 timer inkl. 
undervisning, forberedelse og transport, i alt 

590 timer for deltagerne fra de tre kommuner.

Erfaringer
Generelt har der været “god” tilfredshed med 
deltagelse på kurserne. 

Nogle kursusdeltagere har givet udtryk for, 
at kurserne er for overfladiske og pressede 
i forhold til, at der var meget nyt at lære. En 
del kursus deltagere har udtrykt, at det er 
vanskeligt at anvende diagnosespecifikke 
redskaber, når de kun følger få børn 
med cerebral parese. Desuden udtrykker 
kursusdeltagerne. at det kræver en stor 
indsats efterfølgende at skulle implementere 
viden om udfyldelse af protokollerne i klinisk 
praksis. 

Sygehus Lillebælt har stillet lokaler og 
kursusmaterialer til rådighed for deltagerne.

Kursus i udfyldelse af protokollerne

Perspektiver, hvis...
Anslået besparelse i tidsforbrug ved 
afholdelse af 3 kurser med i alt 12 
deltagere med tilknytning til projektet:

Den tværfaglige specialistfunktion 126 
timer.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter og 
ergoterapeuter 470 timer.

Det vurderes samtidigt, at deltagerne 
ville have fået et større udbytte af 
kurserne, hvis erfaringsgrundlaget på 
forhånd havde været højere.
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Citater fra kursusdeltagerne:

“... min basisviden om cerebral parese er mangelfuld, 
hvilket bekymrer mig i forhold til om mine 
kompetencer rækker til CPOP indberetningen”.

“På kurset blev vi opmærksomme på, at der er mange 
ting / emner vi skal arbejde videre med, f.eks. alle 
måleredskaberne”.

“Jeg er ikke meget bekendt med neurologisk 
symptomer, og havde godt kunnet bruge tid til, at få 
beskrevet forskellene mere”.

“Det er en hurtig gennemgang – så det kræver øvelse 
hjemme”.
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Faglig sparring i forhold til udfyldelse af protokoller 

Formålet med at tilbyde faglig sparring 
omkring udfyldelse af den ergoterapeutiske 
og den fysioterapeutiske protokol har været, 
dels at sikre de deltagende børn og unge med 
cerebral parese en korrekt undersøgelse og 
dermed opfølgning i forhold til anbefalingerne 
i CPOP, og dels at sikre valide data til den 
regionale kliniske kvalitetsdatabase.

Den tværfaglige specialistfunktion har ydet 
sparring via telefon og mail, samt ved at 
udfylde protokollerne sammen med barnets 
lokale fysioterapeut og/eller ergoterapeut. 
Det anvendte tidsforbrug vurderes at have 
været gennemsnitligt tre timer per gang 
for den tværfaglige specialistfunktion. For 
fysioterapeuterne og ergoterapeuterne 
vurderes tidsforbruget at have været to 
timer per gang. Det vil sige en time mere 
end udover det almindelige tidsforbrug ved 
undersøgelse og udfyldelse af protokollerne.

Inden projektperioden, har en lignende 
sparring mulig med den koordinerende 
fysioterapeut i CPOP. Dette har betydet, 
at det i projektperioden primært har 
været projektergoterapeuten, der har ydet 
sparring i udfyldelse af protokoller. Den 
tværfaglige specialistfunktion har været 
anvendt samtidigt til sparring 11 gange, mens 
projektergoterapeuten har været anvendt 
alene 49 gange og projektfysioterapeuten har 
været anvendt 5 gange alene.

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med sparring i 
udfyldelse af den fysioterapeutiske og/eller 
den ergoterapeutiske protokol vurderes til 
samlet at være 228 timer.

Erfaringer
Det er den tværfaglige specialistfunktions 
erfaring, at fysioterapeuter og ergoterapeuter 
ansat i ene-stillinger har anvendt tilbuddet 
om sparring oftere end de øvrige 
ergoterapeuter og fysioterapeuter. Desuden 
har projektergoterapeuten været anvendt til at 
undersøge børn og unge med cerebral parese, 
der ikke havde et kommunalt tilbud om 
ergoterapeutisk indsats.

Der er flere fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
der har anvendt tilbuddet om sparring i 
forbindelse med udfyldelse af protokoller flere 
gange. Dette begrundes i, at de kun følger 
et enkelt eller få børn og unge med cerebral 
parese, og at det derfor er vanskeligt, at huske 
fra gang til gang, hvordan undersøgelserne 
skal gennemføres, og hvordan protokollen skal 
udfyldes.

Eksempel på forløb, hvor en fysioterapeut 
ansat i en ene-stilling har anvendt tilbuddet 
om sparring flere gange:

August 2010
Sparring i forbindelse med udfyldelse af den 
fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske 
protokol.

Marts 2011
Sparring i forbindelse med udfyldelse af den 
fysioterapeutiske protokol.

Maj 2011
Sparring i forbindelse med udfyldelse af den 
ergoterapeutiske protokol.

Det samlede ekstra tidsforbrug for de 
kommunalt ansatte fysioterapeuter og 
ergoterapeuter vurderes at være 65 timer.

Perspektiver, hvis...
Anslået besparelse i tidsforbrug 
ved én sparring med hver af de 12 
fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Den tværfaglige specialistfunktions   
192 timer.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter og 
ergoterapeuter 53 timer. 

Det vurderes samtidigt, at et øget 
erfaringsgrundlag hos fysioterapeuterne 
og ergoterapeuterne ville have sikret et 
større udbytte af sparringen.
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Formålet med den tværfaglige 
specialistfunktions koordinering af indsatser 
har været, at sikre formidling af information 
og kontakt omkring barnets forløb til de 
involverede fagpersoner for, at sikre børn 
og unge med cerebral parese en tværfaglig 
og tværsektoriel koordineret opfølgning og 
indsats.

Den tværfaglige specialistfunktion har haft 
til opgave, at sikre formidling af information 
om planlagte tværfaglige konsultationer og 
lægelige indsatser til barnets fysioterapeut 
og ergoterapeuter, samt at sikre udfyldelse 
af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
protokol under det kommunale 
myndighedsansvar.

Den tværfaglige specialistfunktion 
har videreformidlet information per e-
mail i forbindelse med 98 tværfaglige 
konsultationer. Desuden har den tværfaglige 
specialistfunktion sendt mail til en eller 
flere af barnets fysioterapeuter og/eller 
ergoterapeuter ved behov for udfyldelse af 
den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske 
protokol. Deltagende børn og unge uden 
tilbud om fysioterapeutisk og/eller 
ergoterapeutisk indsats, er blevet sikret 
udfyldelse af protokollerne, ved at den 
tværfaglige specialistfunktion har kontaktet 

Koordinering af indsatser

den kommunale kontaktperson i “den  ene 
indgang” eller familien, med henblik på at få 
udfyldt protokollerne.

Specialistfunktionen har desuden i et vist 
omfang været anvendt til, at skabe kontakt 
og dialog med lægerne på Sygehus Lillebælt 
og Odense Universitetshospital, hvis 
fysioterapeuten eller ergoterapeuten har haft 
uafklarede spørgsmål om opfølgning eller 
indsatser fra sygehuset.

Erfaringer
Den tværfaglige specialistfunktion har oplevet, 
at det har været vanskeligt at finde “den” 
ansvarlige ergoterapeut eller fysioterapeut. 
Barnet har ofte flere samtidige tilbud, hvor 
ansvarsfordelingen mellem fagpersonerne ikke 
altid er tydelig.

Det kan være udfordrende at sikre 
informationsudvekslingen på tværs, hvis der 
sker ændringer i planlagte aktiviteter, som 
aflysning eller ændring af en lægekonsultation.

Perspektiver, hvis...
En specialisering af de fysioterapeutiske 
og ergoterapeutiske indsatser kan 
betyde en forenkling af koordineringen, 
et mindre behov for koordinering og 
mulighed for et tættere tværfagligt og 
tværsektorielt samarbejde.
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“Maja har fået træning hos en ergoterapeut fra 
kommunen, hver gang hun har fået botox i hånden. Det 
har været fint nok, men det har været lidt træls, for det 
har været forskellige hver gang. Og så har vi ligesom 
skulle starte forfra…”

Citat fra en mor til en pige på 5 år med unilateral spastisk cerebral parese.

“Da Jonas fik diagnosen, fik han i en periode fysioterapi 
hos kommunens fysioterapeuter, som trænede med 
ham i børnehaven og gav vejledning til pædagogerne. 
Det var vi rigtig glade for. Men så fik vi at vide, at det 
kunne han ikke blive ved med, fordi det var via en 
genoptræningsplan. I stedet skulle vi selv finde en 
privat praktiserende fysioterapeut, hvor han kunne få 
vederlagsfri behandling. Jeg måtte ringe til 8 forskellige, 
inden det lykkedes at finde en klinik, hvor de ville tage 
ham. Vi var meget skeptiske i starten, men nu går det 
heldigvis over al forventning…” 
Citat fra en mor til en dreng på 4 år med spastisk cerebral parese.
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Citater fra ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har deltaget i tværfaglige konsultationer:

”Det er altafgørende at deltage, for at opnå en optimal 
indsats”.

”Godt med fælles snak, hvor alle bliver hørt”.

”Godt at få ansigt på de personer der er omkring 
barnet”

”Det vigtigste er dialogen med lægerne”.

”Ortopædkirurgerne har ikke været med alle gange, 
hvilket betyder at der bliver planlagt og gennemført 
indsatser, der ikke er blevet koordineret tværfagligt og 
tværsektorielt”.

”De er fine, som ny på børneområdet er det lærerigt at 
deltage”.
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Formålet med, at den tværfaglige 
specialistfunktion har deltaget i de 
tværfaglige konsultationer, har været at 
sikre børn og unge med cerebral parese en 
fælles tværfaglig og tværsektoriel koordineret 
indsats.

Den tværfaglige specialistfunktion har 
sikret inddragelse af ergoterapeuter 
og fysioterapeuter under kommunalt 
myndighedsansvar i planlægning af de 
sundhedsfaglige indsatser på baggrund af 
CPOP protokollerne.

Det har været hensigten, at de 
fysioterapeuter og ergoterapeuter der 
varetager træningsindsatserne, skulle 
have den primære rolle i forhold til 
drøftelse af spørgsmål vedrørende 
barnets træningsindsatser med barnet og 
forældrene før, under og efter de tvræfaglige 
konsultationer.

Den tværfaglige specialistfunktion har 
deltaget ved 98 tværfaglige konsultationer a 
45 minutter.

Erfaringer
Det har vist sig, at være uvant for de fleste 
ergoterapeuter og fysioterapeuter at deltage 
i lægekonsultationer. Derfor har en del af 
den tværfaglige specialistfunktions opgave 
været, at fungere som rollemodeller for de 
deltagende fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
i forhold til kommunikation og samarbejde 
med de deltagende læger.

Erfaringerne fra projektperioden viser, at den 
tværfaglige specialistfunktion har kvalificeret 
konsultationerne ved, at sikre inddragelse 
af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der 
har været en stor forskel i de deltagende 
fagpersoners erfaringsgrundlag og 
specialiseringsgrad. Fra speciallæger med 
mange års erfaring, og varetagelse af højt 
specialiserede funktioner til nyuddannede 
fysioterapeuter og ergoterapeuter, med få 
måneders erfaring ansat i ene stillinger.

Deltagelse i tværfaglige konsultationer

Den tværfaglige specialistfunktion har i nogle 
konsultationer haft rolle som koordinator 
mellem de deltagende fagpersoner, mens 
de i andre konsultationer har haft rollen 
som faglige specialiser, afhængig af barnets 
problemstillinger og den enkelte fysioterapeut 
og/eller ergoterapeuts baggrund.

Erfaringerne viser, at de deltagende 
fagpersoner de første gange var 
“nybegyndere” i det tværfaglige samarbejde, 
og at de ved deltagelse i gentagne 
konsultationer blev mere deltagende og fik 
et langt større udbytte af konsultationerne.  
De deltagende læger opnår i løbet af 
få ambulatoriedage en rutine i det 
tværfaglige samarbejde, mens der kun er få 
fysioterapeuter og ergoterapeuter, der efter 
projektperioden har opnået samme rutine.

I praksis har det tværfaglige og 
tværsektorielle samarbejde omkring 
opfølgningen og indsatserne for de 78 børn 
og unge med cerebral parese været mellem 
tre børneneurologer, tre børneortopædkirurger 
og 68 ergoterapeuter og fysioterapeuter.  

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med deltagelse i de 
tværfaglige konsultationer vurderes at være 
en time per konsultation uden forberedelse, 
så i alt er der anvendt 196 timer.

De kommunalt ansatte fysioterapeuter og 
ergoterapeuters tidsforbrug vurderes at have 
været 245 timer.

Perspektiver, hvis...
Det vurderes, at udbyttet af 
konsultationerne for barn, forældre og 
de deltagende fagpersoner ville være 
langt større, hvis alle de deltagende 
fagpersoner havde en større erfaring 
med det tværfaglige samarbejde. 
Desuden ville en specialisering af de 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
indsatser betyde, at et tæt tværfagligt og 
tværsektorielt samarbejde blev forbedret.
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Formålet med, at den tværfaglige 
specialistfunktion har udarbejdet 
indsatsplaner, har været at dokumentere 
de planlagte tværfaglige og tværsektorielle 
indsatser, for at sikre børn og unge med 
cerebral parese en fælles tværfaglig og 
tværsektoriel koordineret indsats.

Den tværfaglige specialistfunktion har 
sikret inddragelse af ergoterapeuter 
og fysioterapeuter under kommunalt 
myndighedsansvar i planlægning af 
sundhedsfaglige indsatser på baggrund 
af CPOP protokollerne og de tværfaglige 
lægekonsultationer.

Indsatsplanen er udviklet som en model 
til fælles dokumentation af planlagte 
tværfaglige og tværsektorielt koordinerende 
indsatser. Den tværfaglige specialistfunktion 
har udviklet modellen, hvor dele af ICF er 
anvendt som referenceramme. Indsatsplanen 
tager udgangspunkt i objektive fund i 
CPOP protokollerne og beslutningerne fra 
den tværfaglige konsultation, herunder 
journalnotater fra børneneurologen og 
børneortopædkirurgen. Modellen for 
indsatsplanen kan ses på modsatte side.

Den tværfaglige specialistfunktion har 
fremsendt indsatsplanerne efter den 
tværfaglige konsultation, til fysioterapeuter 
og ergoterapeuter under det kommunale 
myndighedsansvar. Hensigten har været, at 
indsatsplanen skulle integreres i den samlede 
kommunale indsats i tæt samarbejde mellem 
barn, forældre og relevante fagpersoner i 

Indsatsplaner

kommunen.

Der er i projektperioden udarbejdet 
93 indsatsplaner, som opfølgning på 
de tværfaglige konsultationer på de 78 
deltagende børn og unge med cerebral parese.

Den tværfaglige specialistfunktion har 
anvendt gennemsnitligt 30 minutter per 
indsatsplan og det samlede tidsforbrug har 
været på cirka 46 timer.

Erfaringer
Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne 
beskriver, at de er glade for indsatsplanerne, 
som sidder “forrest i mappen”. De udtrykker, 
at de har behov for hjælp til opsamlingen 
efter den tværfaglige konsultation, og at de 
savner adgang til de lægelige journaler. 

Erfaringerne fra projektet er, at der mangler 
en systematisk model i det kommunale 
sundhedsvæsen, der kan sikre, at den 
tværsektorielle sundhedsfaglige indsatsplan 
integreres i de samlede kommunale indsatser.

CPOP protokollerne fra sidste del af 
projektperioden viser ligeledes, at der 
fortsat ikke i tilstrækkelig grad sættes 
fagspecifikke mål for de fysioterapeutiske 
og ergoterapeutiske indsatser under det 
kommunale myndighedsansvar. 

Indsatsplanerne er fremsendt per brev 
og udgifterne hertil er afholdt af Sygehus 
Lillebælt.

Perspektiver, hvis...
Efter projektperioden vil der ikke længere 
blive udarbejdet indsatsplaner, da der 
ikke er ressourcer til at overtage arbejdet 
med at udarbejde planerne i Sygehus 
Lillebælt regi.
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Indsatsplan efter tværfaglig konference
Dato:

Navn:     Cpr. nr.

Objektive fund

Diagnose

Klassifikation GMFCS MACS

FMS 5 meter 50 meter 500 meter

Klassifikation af håndfunktion med HOUSE 0-8 Højre Venstre

Tommelfingerens stilling med HOUSE I-IV Højre Venstre

Samtidig ekstension af håndled og finger (Zancolli) Højre Venstre

Ledbevægelighed i OE

Ledbevægelighed i UE

Røntgen protokollen Reimers Index Højre Venstre

Acetabular Index Højre Venstre

Cobb vinkel

Indsatser efter den tværfaglige konsultation

Kropsfunktion

Aktivitet og deltagelse

Omgivelser

Overordnede mål efter den tværfaglige konference
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Tilbagemeldinger på indsatsplanerne:

“Dejligt kortfattede og konkrete med de allervigtigste 
problemstillinger i forhold til barnet. Har været et godt 
grundlag for fastsættelse af mål på et mere funktionelt 
plan”.

“Giver god mening, ikke mindst for forældrene, som 
giver positive tilbagemeldinger over en samlet indsats. 
Sikrer også at vores indsats bliver så relevant som 
mulig”.

“Har givet mening at dele op i krop, aktivitet og 
deltagelse og omgivelser”.

“De er vigtige holdepunkter, der har baggrund i en 
tværfaglig kontrol, og dermed tværfaglig stillingstagen 
til det enkelte barns problematik”.
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Formålet med at tilbyde faglig sparring 
omkring planlægning og gennemførsel af 
indsatser har været, at sikre de deltagende 
børn og unge med cerebral parese en 
fysioterapeutisk og/eller ergoterapeutisk 
indsats på baggrund af CPOP protokollerne og 
de tværfaglige konsultationer. 

Den tværfaglige specialistfunktion har ydet 
sparring via telefon og mail, samt ved at 
deltage i planlægning og gennemførsel 
af indsatser udover udfyldelse af CPOP 
protokollen sammen med barnets lokale 
fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Det 
anvendte tidsforbrug vurderes at have været 
gennemsnitligt tre timer per gang for den 
tværfaglige specialistfunktion og to timer 
per gang for den lokale fysioterapeut og/
eller ergoterapeut, hvilket er udover det 
almindelige tidsforbrug ved planlægning og 
gennemførsel af indsatser.

Den tværfaglige specialistfunktion har 
været anvendt 22 gange til planlægning og 
gennemførsel af indsatser udover udfyldelse 
af CPOP protokollen. Sparringen har været 
i forhold til anvendelse af standardiserede 
test og måleredskaber, som Gross Motor 
Function Measure (GMFM), Pediatric Evaluation 
Disability Inventory (PEDI) og Asisting 
Hand Assesment (AHA), til planlægning og 
gennemførelse af målrettede indsatser samt 
til sparring i forbindelse med udarbejdelse og 
tilpasning af ortoser og hjælpemidler.

Sparring i forhold til indsatser

Erfaringer
Det er den tværfaglige specialistfunktions 
erfaring, at fysioterapeuter og ergoterapeuter 
ansat i ene-stillinger har anvendt tilbuddet om 
sparring oftere end de øvrige ergoterapeuter 
og fysioterapeuter.

Der er flere fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
der har anvendt tilbuddet om sparring flere 
gange. Dette begrundes i, at de kun følger 
et enkelt eller få børn og unge med cerebral 
parese, og at det derfor er vanskeligt at 
planlægge og gennemføre indsatser, herunder 
at anvende måleredskaber som GMFM og 
PEDI, samt at “børneområdet” er nyt for nogle 
af dem.

Tilbuddet om faglig sparring ved den 
tværfaglige specialistfunktion har 
været anvendt mindre end forventet. 
Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne har i 
højere grad end forventet anvendt tilbuddet 
om sparring i forbindelse med udfyldelse af 
den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske 
protokol, se evt. afsnittet “Faglig sparring 
i forhold til udfyldelse af protokoller”. I 
den forbindelse, har fysioterapeuterne 
og ergoterapeuterne dog ofte også haft 
spørgsmål, der handlede om specifikke 
indsatser, men anledningen til kontakten 
har været et udtryk om behov for hjælp til 
udfyldelse af protokoller.

“Sparring gav en god dialog og øget refleksion, omkring 

pågældende barn “Hvad vil du opnå?” “Hvad tåler 

barnet?”, “Er det realistisk at sætte dette mål?”
Citat fra en fysioterapeut, efter sparring i forhold til indsatser til et barn.
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”Hvis ikke der havde været det her CPOP-projekt 
lige nu, hvor der er en ergoterapeut med, var der så 
overhovedet nogen, der havde opdaget, at de her 
håndskinner slet ikke passer Jacob mere?”
Citat fra en mor til en dreng på 6 år med spastisk bilateral cerebral parese, GMFCS V, MACS V.

Eksempel på forløb, hvor en fysioterapeut 
ansat i en ene-stilling har anvendt tilbuddet 
om sparring flere gange:

September 2010
Faglig sparring omkring anvendelse af 
mobilitetshjælpemiddel til gang.

Marts 2011  
Faglig sparring (telefon samtale) omkring 
fysioterapeutisk indsats.

Maj 2011
Faglig sparring i forbindelse med 
fysioterapeutisk og ergoterapeutisk indsats.

Faglig sparring omkring anvendelse af 
mobilitetshjælpemiddel (manuel kørestol).

Juni 2011
Faglig sparring omkring anvendelse af 
mobilitetshjælpemiddel (elektrisk kørestol).

Ressourcer
Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med sparring 
i forhold til fysioterapeutiske og/eller 
ergoterapeutiske indsatser vurderes til i alt at 
være 66 timer.
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Den tværfaglige specialistfunktion har 
planlagt og afholdt en række enkeltstående 
arrangementer, aktiviteter, kurser og 
temadage for forældre og fagpersoner med 
tilknytning til projektet.

Det overordnede formål med kurserne 
og temadagene har været, at tilbyde 
kompetenceudvikling i forhold til 
undersøgelse, målsætning samt 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser til børn med cerebral 
parese.

Deltagelse i kurser og temadage har været 
gratis for fysioterapeuter og ergoterapeuter 
med tilknytning til projektet. Flere af kurserne 
har desuden været tilbudt til fagpersoner 
uden for projektet mod deltagerbetaling. 

Aktiviteterne har givet øget mulighed for 
netværksdannelse og erfaringsudveksling med 
andre fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der 
har været mulighed for at tilbyde kurserne 
flere gange.

I de følgende afsnit beskrives formål, 
indholdet og aktiviteterne. Desuden beskrives 
det estimerede tidsforbrug ved de enkelte 
aktiviteter ved en nuværende organisering af 
fysioterapeuter og ergoterapeuter under det 
kommunale myndighedsansvar

Det anvendte tidsforbrug perspektiveres 
i relation til tidsforbruget, hvis projektet 
var gennemført efter en centralisering af 
de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser, så opfølgningen og 
indsatserne til alle børn med cerebral parese, 
blev varetaget af i alt 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i de tre kommuner.

5. Specialistfunktionens enkeltstående 
arrangementer
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Introduktion til projektet: “Udvikling af tilbud 
om tværfaglig og tværsektorielt koordineret 
indsats til børn med cerebral parese” 

Mødet blev afholdt med det formål, at 
præsentere projektmedarbejderne og 
samarbejdspartnere for hinanden, give en kort 
introduktion om cerebral parese, CPOP og 
Satspulje-projektet, afdække aktuelle tilbud i 
de tre kommuner og idé udvikling samt lave 
aftaler om nedsættelse af reference gruppe 
og evt. arbejdsgrupper. 

Efter præsentation af medarbejdere og 
projektet, blev der arbejdet i tre grupper 
opdelt efter kommune, og der blev udarbejdet 
oversigter ud fra overskrifterne:

- Udarbejdelse af indsats-, handle- og /eller 
behandlingsplaner

- Faglige og tværfaglige netværk og miljøer i 
de enkelte kommuner

- Forældre information og inddragelse.

Generelt var der et stort engagement og 
deltagelyst i de tre grupper, og det blev 
tydeligt, at ikke alle deltagere kendte til 
hinanden og/eller havde kendskab til de 
forskellige tilbud i kommunen. 

To fysioterapeuter gav udtryk for, at de gerne 
ville deltage i en fremtidig referencegruppe.

Lokale blev stillet til rådighed af Sygehus 
Lillebælt, og mødet varede 2 timer.

Stormødet om CPOP - Projektet

Projektledere og den tværfaglige 
specialistfunktions tidsforbrug i forbindelse 
med afholdelse og deltagelse i Stormødet var 
ca. 8 timer.

På mødet deltog 31 fagpersoner, hvoraf 18 
var fysioterapeuter og ergoterapeuter, heraf 
3 ansat på Sygehus Lillebælt. De øvrige 
deltagere var ledelsesrepræsentanter fra de 
tre kommuner, samt to læger fra Sygehus 
Lillebælt.

Tidsforbruget for de kommunalt og privat 
ansatte fagpersoner involveret i projektet 
vurderes at have været i alt 90 timer, 

Perspektiver, hvis...
Hvis der fra hver af de tre kommuner, 
havde været deltagelse af én ansvarlig 
kontaktperson på ledelsesniveau og i 
alt 12 fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
samt en fysioterapeut og en 
ergoterapeut ansat på Sygehus Lillebælt, 
havde tidsforbruget samlet været 49 
timer.

En samlet besparelse på 41 timer.  
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Kommunale netværksmøder

Den tværfaglige specialistfunktion har taget 
initiativ til kommunale netværksmøder i de tre 
kommuner med henblik på netværksdannelse, 
og på at skabe mulighed for faglig sparring 
lokalt i kommunerne. 

Erfaringer
Formålet med møderne har været, 
at sikre mulighed for faglig sparring 
lokalt. Kombinationen af, at mange af 
de behandlende fysioterapeuter og 
ergoterapeuter er ansat i stillinger, hvor de 
er ansat som eneste fysioterapeut eller 
ergoterapeut blandt andre faggrupper, samt at 
hver enkelt fysioterapeut eller ergoterapeut 
kun har ansvar for opfølgningen og 
indsatserne til et enkelt barn eller ganske få 
børn med cerebral parese, giver et øget behov 
for faglig sparring. Muligheden for at sparre, i 
forhold til de forskellige behov for specifikke 
indsatser afhængig af funktionsniveauer og 
dominerende neurologiske symptomer, er 
meget begrænsede i de enkelte kommuner, 
hvor der ofte kun er få børn med lignende 
vanskeligheder.

I hver af de tre kommuner er der nu etableret 
lokale netværksmøder, som afholdes 2 – 6 
gange årligt. I de tre kommuner, har der ikke 
efterfølgende været lagt op til, at privat 
ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter 
kunne deltage i netværksmøderne. 

Ressourceforbrug
Hvert netværksmøde var af en varighed på 2 
timer, og blev afholdt lokalt. 

Deltagelse ved møderne af den tværfaglige 
specialistfunktion samt forberedelsestid 
udgjorde i alt ca. 16 timer, og dertil kom 
transporttid til de tre møder.

På mødet i Fredericia deltog 5 fysioterapeuter 
og 1 ergoterapeut. I Vejle deltog i alt ca. 
14 fysioterapeuter og ergoterapeuter og i 
Kolding deltog i alt ca. 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter

I alt et tidsforbrug på 70 timer for deltagelse 
af kommunale og private fysioterapeuter og 
ergoterapeuter.

 

Perspektiver, hvis...
Hvis træningsindsatserne blev 
varetaget af i alt 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i de tre kommuner, havde 
tidsforbruget samlet været 30 timer til 
det første netværksmøde.
I alt en besparelse på 40 timer, på de 
første møder.  

Hvis træningsindsatserne blev 
varetaget af i alt 12 fysioterapeuter 
og ergoterapeuter i de tre kommuner, 
med ansættelse ét sted i hver af de 
tre kommuner, ville der naturligt være 
mulighed for løbende faglig sparring 
lokalt. Hver enkelt ville have et 
patientgrundlag, der efterhånden ville 
give det nødvendige erfaringsgrundlag, så 
kvaliteten af indsatserne ville øges. 

Der ville ikke være omkostninger til 
transporttid til netværksmøder. 
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Målet med mødet har været, at sikre 
fysioterapeuter og ergoterapeuter information 
og viden om CPOP-I projekt-beskrivelsen, 
kortlægning og status af projektstart.

Desuden var formålet med mødet, at give 
information og viden om undersøgelses- og 
målsætningsredskaber til børn med cerebral 
parese, som PEDI testen, GAS og ICF-CY. 

Indholdet med fokus på undersøgelses- og 
målsætningsredskaber blev valgt ud fra 
erfaringer fra de indledende møder med 
fysioterapeuterne og ergoterapeuterne i de 
tre kommuner. Her viste det sig, at der kun i 
begrænset omfang var kendskab til og brug 
af standardiserede og diagnosespecifikke 
redskaber.

Mødet bestod af oplæg ved den tværfaglige 
specialistfunktion samt diskussion i grupper.

Lokale blev stillet til rådighed af Sygehus 
Lillebælt, og mødet varede 31⁄2 time.

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med forberedelse og 
afholdelse vurderes til ialt at være 10 timer.

På mødet deltog 17 kommunalt og privat 
ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter. I 
alt et tidsforbrug på 77 timer.

Fælles faggruppemøde

Perspektiver, hvis...
Hvis indsatserne blev varetaget af 12 
fysioterapeuter og ergoterapeuter i 
de tre kommuner, havde tidsforbruget 
samlet været 54 timer til fælles 
faggruppemødet. 

I alt en besparelse på 23 timer.  

Hvis træningsindsatserne blev 
varetaget af i alt 12 fysioterapeuter 
og ergoterapeuter i de tre kommuner, 
ville de have større patientgrundlag og 
dermed en øget erfaring med børn og 
unge med cerebral parese og kendskab til 
og erfaring med relevante undersøgelses- 
og målsætningsredskaber.  Det kunne 
sikre børnene en bedre opfølgning og 
muligvis en mere kvalificeret indsats.
Ved deltagelse af 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter fra de tre kommuner 
havde tidsforbruget i alt været 42 timer.
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I løbet af december 2010 udsendte 
specialistfunktionen i samarbejde med CPOP 
16 julekalenderafsnit. Formålet har været, på 
en lettilgængelig måde at præsentere viden 
om cerebral parese, CPOP, CPOP protokollerne, 
samt de klassifikationsredskaber og indstaser, 
som anvendes til børnene der deltager i CPOP, 
samt formidling af evidens.

Julekalenderen bestod dels af en mail og dels 
af en side på www.cpop.dk

Emnerne var bl.a.: Hvad er cerebral parese? 
grovmotoriske klassifikationer til børn med 
cerebral parese, klassifikation af håndfunktion 
og greb med MACS og modificeret HOUSE, 
udvikling af sekundære følger, beskrive 
fejlstillinger og skolioser, forebyggelse af 
sekundære følger med et opfølgningsprogram, 
ortoser til forebyggelse af sekundære følger, 
GMFM til planlægning af indsatser, ICF 
som referenceramme for indsatser samt 
målsætning af indsatser i CPOP.
Den tværfaglige specialistfunktions 

Julekalenderafsnit med fagligt indhold

tidsforbrug i forbindelse med udsendelse af 
julekalenderafsnittene vurderes at være i alt 
100 timer.

Julekalenderafsnittene blev sendt ud dels til 
fysioterapeuter og ergoterapeuter, der yder 
træningsindsatser til deltagere i projektet, 
dels til ledere i de tre kommuner og til 
projektets følgegruppe, samt til tilmeldte 
på CPOP´s nyhedsmail-liste. Der blev sendt 
til i alt 325 fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
læger, bandagister og andre med interesse for 
cerebral parese.

Det anvendte tidsforbrug for modtagerne 
af julekalenderafsnittene vurderes at være 
gennemsnitligt 10 min. for gennemlæsning af 
hvert afsnit.

Det vurderes, at et øget erfaringsgrundlag 
og dermed specialisering hos modtagerne 
ville have givet mulighed for at formidle flere 
faglige informationer.

“Det er en rigtig sjov idé og sikke en luksus at få 
relevante artikler serveret på et sølvfad uden selv at 
skulle lave detektiv arbejdet (jeg er ikke ret erfaren i 
artikel-søgning)”.
Citat fra en mail fra en fysioterapeut ansat på en specialskole.



52

Intern evaluering Intern evaluering

53

Der har været afholdt tre 
forældrearrangementer i projektperioden. 
Formålet med disse har været, at bidrage til 
forældres viden og mulighederne omkring 
støtte og indsatser vedrørende deres barns 
handicap. Samtidig har det været et formål, 
at give forældrene en mulighed for at skabe 
netværk og møde andre forældre til børn med 
cerebral parese. 
Arrangementerne har været afholdt som tre 
aftenarrangementer, et i hvert af projektets 
tre halve år. 

Temaerne på forældrearrangementer har 
været:

Første arrangement
CPOP og CPOP-I, hvad, hvorfor og hvordan?, 
ved den tværfaglige specialistfunktion 

Hvad er cerebral parese?, ved Ulrike 
Dunkhase-Heinl, Sepcialeansvarlig overlæge, 
Kolding Sygehus.

Idrætstilbud i foreningslivet til børn med 
handicap, ved Lykke Guldbrandt og Carsten 
Mortensen, Handicapkonsulenter i Dansk 
Handicap Idræts Forbund. 

Andet arrangement
Lovgivningen i forhold til den hjælp man 
kan få til børn og unge med cerebral 
parese, ved Jens Tamborg, socialrådgiver 
Spastikerforeningen

Ortopædkirugiske indsatser til børn med 
cerebral parese, ved Niels Wisbech Pedersen, 
børneortopædkirugisk overlæge, Odense 
Universitets Hospital. 

Tredje arrangement

Psykologiske aspekter og muligheder, når man 
er forældre og familie til et barn med cerebral 
parese, ved John Zeuten, psykolog, Kolind.

De tre møder har været af henholdsvis 3, 21⁄2 
og 21⁄2 times varighed. 

Forældrearrangementer 

Erfaringer
Ved de tre møder har der været deltagelse 
af henholdsvis 42, 60 og 46 forældre fra de 
tre kommuner. Der har været stor spørgelyst 
på de tre møder, og der har vist sig et stort 
behov for og lyst til at udveksle erfaringer 
og danne netværk med andre forældre. Flere 
forældre har efterfølgende på eget initiativ 
oprettet en Facebook-gruppe, dannet netværk 
på tværs af de tre kommuner, og har mødtes 
til fælles arrangementer med deres børn. 

Nogle forældre gav udtryk for, at de gerne 
ville mødes med andre forældre, hvis børn 
havde samme grad af funktionsnedsættelse, 
som deres eget barn. Desuden ønskede 
nogle forældre, at emnerne blev relateret 
til de forskellige grader af funktionsevne 
nedsættelser.   

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med forberedelse og 
afholdelse af de tre møder vurderes til i alt 36 
timer.

Lokalet blev stillet tilrådighed af Sygehus 
Lillebælt.

Perspektiver, hvis...
Hvis træningsindsatserne blev 
varetaget af i alt 12 fysioterapeuter 
og ergoterapeuter i de tre kommuner, 
med ansættelse ét sted i hver af de tre 
kommuner, ville der naturligt være et 
samlet kendskab i patient- og forældre 
gruppen, og der ville være mulighed for 
at hjælpe til netværksdannelse.
Samtidig ville der være fagpersoner 
lokalt, der havde viden der kunne 
formidles og deles med forældregruppen.
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Kurset blev afholdt to gange af tre timer 
ved Michelle Stahlhut, fysioterapeut, 
masterstuderende, Børneterapien i Gentofte.

I både den fysioterapeutiske og den 
ergoterapeutiske CPOP protokol, er der 
mulighed for at registrere opgørelsen af den 
seneste udførte PEDI.

PEDI er et tværfagligt standardiseret 
klinisk kortlægningsinstrument, der 
bruges til at afdække barnets dagligdags 
funktioner og færdigheder, og behov for 
tilpasninger og hjælpemidler, samt nærmeste 
udviklingsmuligheder. Ved gentagelse kan 
PEDI anvendes til at evaluere på funktionel 
status.

Målgruppen er børn fra 1⁄2 - 71⁄2 år med 
forskellige fysiske og/eller kognitive 
funktionsnedsættelser, herunder børn 
med cerebral parese. PEDI kan også 
anvendes til børn der er ældre, hvis barnets 
funktionsniveau ikke overskrider det 
forventede hos et barn på 71⁄2 år.

Undervisning i brug af PEDI blev valgt, 
da det viste sig, at kun ganske få af 
fysioterapeuterne og ergoterapeuterne i de 
tre kommuner havde kendskab til og brugte 
redskabet. Generelt efterlyste de viden 
om standardiserede og diagnosespecifikke 
redskaber, der konkret kunne anvendes til at 
sætte specifikke mål for indsatserne.

Der deltog 24 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter på de to kurser.

Alle deltagere blev på forhånd bedt om 
at udfylde et PEDI-skema på et barn fra 

Kursus i Pediatric Evaluation of Disability Inventory

projektet i samarbejde med forældre og/eller 
pædagogisk personale, til brug på kurset.

Erfaringer
Flere havde ikke fået udfyldt et PEDI-
skema på et barn til brug på kurset, og flere 
arbejdede derfor sammen om samme skema. 

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne 
tilkendegav på kurset, at de vurderede at PEDI 
var et relevant og brugbart redskab til brug for 
konkret målsætningsarbejde og samarbejde 
med forældre og andre i barnets netværk. 

Kursusdeltagerne gav udtryk for, at PEDI 
gav et fælles fokus på barnets ressourcer, 
udfordringer og nærmeste udvikling. Samtidigt 
kan redskabet anvendes til andre grupper af 
børn.

Efterfølgende har meget få anvendt 
redskabet, vurdert ud fra antallet af 
registreringer i CPOP protokollerne.

Ressource forbrug
Deltagernes tidsforbrug i forbindelse med 
PEDI kurset vurderes at være samlet 140 
timer.

Sygehus Lillebælt har stillet lokaler og 

“PEDI virker til at være et godt tværfagligt 
arbejdsredskab...”.
Citat fra kursusdeltager.

Perspektiver, hvis...
Ved deltagelse af 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter fra de tre kommuner 
havde tidsforbruget ialt været 60 timer.
I alt en besparelse på 80 timer.  
Det vurderes, at et øget 
erfaringsgrundlag hos deltagerne ville 
have sikret et større udbytte af kurserne.
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Kursus: Cerebral parese - Fysioterapeutiske 
og ergoterapeutiske indsatser, ud fra barnets 
dominerende neurologiske symptom.

Der blev afholdt 2-dages kursus to gange 
ved Christa Lange, specialist i pædiatrisk 
fysioterapi, M.Sc. PPR Randers kommune, og 
den tværfaglige specialistfunktion.

Erfaringer fra protokollerne og de tværfaglige 
konsultationer, viste et behov for et øget 
kendskab til de dominerende neurologiske 
symptomer, samt til kvalificering af 
indsatserne ud fra disse og øvrige fund i den 
fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske 
protokol. 

Formålet var at give deltagerne dybere 
kendskab til de karakteristiske neurologiske 
symptomer: spasticitet, dyskinesi og ataxi, 
ved cerebral parese, som beskrives i SCPE 
klassifikationerne samt, at drøfte indsatser 
og målsætning ud fra de neurologiske 
symptomer. 

Der blev arbejdet med workshops og 
gruppearbejde ud fra den fysioterapeutiske og 
den ergoterapeutiske protokol med opsamling 
i indsatsplaner, og alle deltagere skulle 
medbringe udfyldte protokoller på et barn 
tilknyttet projektet.  

Erfaringer
Generelt har der været stor tilfredshed med 
kurserne. 

Flere kursusdeltagere har udtrykt, at 
det er vanskeligt at genkende og skelne 
karakteristiske neurologiske symptomer, når 
de kun følger få børn med cerebral parese. 
Desuden udtrykker nogle kursusdeltagere, at 
det kræver en stor indsats efterfølgende, at 
implementere den nye viden i klinisk praksis, 
men at de her har fået konkrete henvisninger 
de kan relatere til de børn, de varetager 
indsatser til. 

Kursus: Cerebral parese 

Ressourceforbrug
Der deltog i alt 23 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter fra de tre kommuner. 
Tidsforbruget i forbindelse med kurserne 
vurderes at være i alt 368 timer.

Tidsforbrug for den tværfaglige 
specialistfunktion i forbindelse med 
forberedelse og afholdelse af de 2 x 2 
kursusdage vurderes til 130 timer.

Sygehus Lillebælt har stillet lokaler og 
kursusmaterialer til rådighed for deltagerne.

Erfaringer
Det kan være vanskeligt for den enkelte 
fysioterapeut og ergoterapeut med et meget 
lille patient- og erfaringsgrundlag, at forstå og 
omsætte den teoretiske viden til praksis.

Perspektiver, hvis...
Hvis træningsindsatserne blev 
varetaget af i alt 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i de tre kommuner, ville 
et større patientgrundlag og dermed en 
øget erfaring med børn og unge med 
cerebral parese, give et dybere kendskab 
til de karakteristiske neurologiske 
symptomer, klassifikationsniveauer og 
relevante indsatser ud fra disse. Det 
kunne sikre børnene en bedre opfølgning 
og muligvis en mere kvalificeret indsats.

Ved deltagelse af 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter fra de tre kommuner 
havde tidsforbruget i alt været 192 timer.
I alt en besparelse på 176 timer.
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“Tak for et super kursus i denne uge...”
Tilbagemelding fra deltager pr. mail.
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Midtvejs i projektperioden blev der udarbejdet 
en midtvejsfolder med beskrivelse af 
afdækningen af det kommunale og regionale 
sundhedsvæsen i tre syddanske kommuner, i 
forhold til at sikre tværfaglig og tværsektoriel 
koordineret indsats til børn med cerebral 
parese.

Midtvejsfolderen beskriver en status og 
nogle anbefalinger på området. Afdækningen 
viser en uhensigtsmæssig organisering af 
de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske 
indsatser til børn med cerebral parese, og 
at de sundhedsfaglige indsatser til børnene 
ikke er kvalitetssikrede. De er uens og ikke 
systematisk planlagt.

Den overordnede konklusion var:

Der er en række strukturelle og 
ledelsesmæssige udfordringer i forhold 
til at sikre børn og unge med cerebral 
parese sammenhængende og koordinerede 
sundhedsfaglige indsatser af høj kvalitet.

Midtvejsfolderens baggrund og indhold blev 
fremlagt på CPOP dagen 2011, hvor folderen 
også blev uddelt til deltagerne. Folderen 
blev efterfølgende sendt til chefer, ledere, 
beslutningstagere og politikere i de tre 
kommuner, samt til regionale repræsentanter 
og interessenter involveret i kvalitetsudvikling. 

Midtvejsfolderen kan ses i elektronisk udgave 
på hjemmesiden www.cpop.dk, hvor oplægget 
vedrørende midtvejsfolderen fra CPOP dagen 
2011 også findes.

Erfaringer
Der kom kun ganske få konkrete 
tilbagemeldinger på Midtvejsfolderen. 
Efterfølgende har en enkelt kommune, skrevet 
et svar-brev.

Midtvejsfolder 

Status og anbefalinger...

Hvad er Cerebral Parese...? 

Hvad er CPOP�?
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Der er afholdt kurser for pædagoger og 
lærere, med det formål at introducere CPOP 
som opfølgningsprogram til børn med 
cerebral parese, og at give viden til det 
pædagogiske personale omkring cerebral 
parese, dominerende neurologiske symptomer, 
GMFCS og MACS klassifikation og CPOP, som 
et systematisk klinisk arbejdsredskab.

Der har været fokus på de sundhedsfaglige 
problematikker, børnene med cerebral parese 
kan have, og hvordan der kan tages hensyn til 
dette i det overordnede målsætningsarbejde, 
og planlægningen af indsatser, til det enkelte 
barn. 

Erfaringer
Der er afholdt to kurser med i alt ca. 
60 pædagoger og få andre fagpersoner 
som pædagogiske ledere, lærere og 
småbørnsvejledere.

Der har været en stor interesse og 
engagement på disse kurser.

I CPOP opfølgningsprogrammet er læger, 
ergoterapeuter og fysioterapeuter, de primære 
og ansvarlige for at protokollerne udfyldes. I 
praksis er det pædagogiske personale omkring 
børn med cerebral parese meget centrale. 
De vil ofte blive involveret i den prakiske 
gennemførelsen af indsatserne i dagligdagen 
til det enkelte barn. 

Erfaringerne fra projektet viser, at CPOP 
protokollerne kan være velegnede til, at skabe 
et øget tværfagligt samarbejde med det 
pædagogiske personale, om en målrettet og 
fælles indsats til børn med cerebral parese.

Ressource forbrug
Det vurderes at deltagerne brugte i alt 210 
timer på kursusdeltagelse. 

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med forberedelse og 
afholdelse vurderes til i alt at være 18 timer.

Kursus for pædagogisk personale 

Perspektiver, hvis...
Det vurderes at en systematisk tilgang 
til undervisningen af pædagogisk 
personale kan bidrage til kvalificering 
af træningsindsatserne til børn og unge 
med cerebral parese, da det pædagogiske 
personale har et vigtig rolle og dermed 
et ansvar i forhold til at sikre, at viden 
om barnets sundhedsfaglige behov bliver 
integreret i barnets hverdag.

Hvis de fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske indsatser, blev varetaget 
af 12 personer i de tre kommuner, ville 
de have et lokalt overblik over, det 
pædagogiske personale, der er tilknyttet 
børn og unge i de tre kommuner. 

Samtidig ville fysioterapeuterne og 
ergoterapeuterne lokalt have viden 
og kompetencer i forhold til at 
arrangere lignende arrangementer med 
vidensdeling på tværs af faggrupper.
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Temadag ved Olaf Verschuren, 
Børnefysioterapeut, Ph.d., Revalidatiecentrum 
De Hoogstraat, Holland. Temadagen blev 
afholdt i samarbejde med Institut for 
Kommunikation og Handicap (IKH), Århus.

Det anbefales at børn og unge er aktive 
mindst 60 minutter om dagen, for at fremme 
og vedligeholde deres kondition, muskelstyrke, 
bevægelighed og knoglesundhed.

Anbefalingerne gælder også for børn og unge 
med cerebral parese. Derfor arrangeredes 
temadagen om styrketræning, muskeludhold
enhedstræning og konditionstræning i forhold 
til de fysioterapeutiske indsatser, med henblik 
på at vedligeholde og fremme grovmotorisk 
funktion hos børn med cerebral parese. 

Børnefysioterapeut, Ph.d. Olaf Verschuren 
holdt oplæg om, hvordan forskellige 
træningsindsatser bedst implementeres. 
Desuden blev der afholdt tre workshops, hvor 
deltagerne fik mulighed for i mindre gruppe 
at lære om test af kondition med shuttle-run 
test, brug af pulsur til konditionstræning og 
høre om IKHs erfaringer med implementering 
af styrketræning.

Erfaringer
Det kan være vanskeligt at tilbyde 
muskelstyrke, muskeludholdenhed og 
konditionstræning til børn og unge med 
cerebral parese, hvis man kun følger få børn 
med cerebral parese, da indsatserne kræver 
specialviden og udstyr.

Temadag: Træningsindsatser til børn med CP

Ressourcer
Den koordinerende fysioterapeut og den 
tværfaglige specialistfunktions tidsforbrug, i 
forbindelse med forberedelse og afholdelse 
vurderes til at være i alt 45 timer.

Det vurderes at deltagerne har brugt i alt 230 
timer på deltagelse i temadagen.

Perspektiver, hvis...
Ved deltagelse af 6 fysioterapeuter fra 
de tre kommuner havde tidsforbruget i 
alt været 69 timer.

I alt en besparelse på 161 timer.

Det vurderes samtidigt, at et øget 
erfaringsgrundlag hos deltagerne ville 
have sikret et større udbytte af kurserne, 
ligesom mulighederne for at anvende 
træningsindsatserne ville forbedres. 
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“Tak for en fantastisk informativ og inspirerende 
dag - det er det bedste cerebral parese foredrag, jeg 
nogenside har hørt - og rigtig gode workshops også”.
 Tilbagemelding pr. mail fra en deltager.
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Formålet med temaeftermiddagen for 
ergoterapeuter og fysioterapeuter i CPOP-I, 
var evaluering af og opsamling på resultater 
og erfaringer fra CPOP og CPOP-I projektet, 
samt drøftelse af fremtid.

Desuden var der et oplæg om de 
ortopædkirurgiske indsatser til børn med 
cerebral parese ved Niels Wisbech Pedersen, 
Overlæge Børneortopædkirug, Odense 
Universitetshospital.

Projektgruppen ønskede konkrete 
tilbagemeldinger på, hvad fysioterapeuterne 
og ergoterapeuterne vurderede CPOP og 
CPOP-I projektet har betydet for deres praksis 
i projektperioden, samt at drøfte deres 
forslag til planlægning af den tværsektorielle 
koordination og indsats til børn med cerebral 
parese fremover.

Der har gennem projektperioden været flere 
spørgsmål i tilknytning til de ortopædkirugiske 
indsatser, og der har været et ønske om og 
behov for øget viden på området.

Eftermiddagen sluttede af med oplæg om 
de ortopædkirugiske indsatser til børn med 
cerebral parese.

Ressource forbrug
Tidsforbruget vurderes af være cirka 6 timer 
per deltager på temaeftermiddagen, i alt 192 
timer.

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med forberedelse og 
afholdelse vurderes til i alt at være 18 timer.

Sygehus Lillebælt har stillet lokaler og 
materialer til rådighed for deltagerne.

Temaeftermiddag

Perspektiver, hvis...
Ved deltagelse af 12 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter fra de tre kommuner 
havde tidsforbruget samlet været 72 
timer.

En samlet besparelse på 120 timer.  

Det vurderes, at et øget 
erfaringsgrundlag hos deltagerne i forhold 
til opfølgning efter ortopædkirugiske 
indsatser kunne have sikret et større 
udbytte af oplæget. 
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Citater fra deltager på temaeftermiddagen:

“Jeg mangler ortopædkirurgerne til de tværfaglige 
konsultationer med børn på GMFCS niveau I og II...”

”CPOP er et redskab der med det samme gav fælles 
sprog med ortopædkirurgerne! Hvilket var en rigtig god 
fornemmelse i forhold til at komme igennem med et 
budskab”.
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Kursus: Constraint Induced Movement Therapy 
(CIMT) in children with unilateral cerebral 
palsy.

Kursus ved Dr. Pauline Aarts, ergoterapeut
seniorforsker og leder af The department 
of young children på Sint Maartenskliniek, 
Holland.

Kurset omhandlede måling af effektiviteten 
og erfaringer med anvendelse af Modificeret 
Constraint - Induced Movement Therapy, 
(CIMT) hos børn med unilateral cerebral 
parese. Undervisningen bestod desuden af 
billede og videoeksempler, og der var indlagt 
gruppearbejde ud fra video-cases.

Funktionel anvendelse af den afficerede 
overekstremitet i bimanuelle aktiviteter, anses 
for at være det overordnede mål for børn med 
unilateral cerebral parese. CIMT, der er ensidig 
unilateral træning af afficeret overekstremitet, 
har igennem flere år været anvendt til børn 
med unilateral cerebral parese. 

Opgørelse af de ergoterapeutiske indsatser 
i CPUP og CPOP (Norge) viser, at CIMT 
anvendes til børn med unilateral cerebral 
parese i Sverige og Norge. 

Målet med kurset var at øge viden om CIMT 
og bimanuel træning.

Kursus: Constraint Induced Movement Therapy

Erfaringer
Erfaringer fra protokollerne og de tværfaglige 
konsultationer viser, at ergoterapeuterne i de 
tre kommuner ikke anvender CIMT til børnene 
med unilateral cerebral parese, og kun i meget 
begrænset omfang har kendskab til CIMT. 

Udtalelser fra kursusdeltagerne viser, at 
det kan være vanskeligt at implementere 
evidensbaserede undersøgelser og indsatser, 
når erfaringsgrundlaget og patientgrundlaget 
for den enkelte enhed, fysioterapeut og 
ergoterapeut er lille.

Ressource forbrug
Deltagere fra de tre kommuner: 16 
ergoterapeuter og tre fysioterapeuter, i alt  
209 timer.

Den tværfaglige specialistfunktions 
tidsforbrug i forbindelse med forberedelse og 
afholdelse vurderes til i alt at være 50 timer.

“Fantastisk inspirerende kursus! Vi er allerede ved 
at planlægge, hvordan vi kan komme i gang i vores 
kommune!”
Kommentar fra kursusdeltager modtaget pr. mail

Perspektiver, hvis...
Ved deltagelse af 6 ergoterapeuter fra de 
tre kommuner havde tidsforbruget i alt 
været 66 timer.

I alt en besparelse på 143 timer.
Det vurderes samtidigt, at et øget 
erfaringsgrundlag hos deltagerne kunne 
have sikret et større udbytte af kurset.
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Aktiviteter for at fremme speciali-
sering af træningsindsatserne

Efter projektets afdækning af 
træningsindsatserne i foråret 2010 blev det 
tydeligt, at træningsindsatserne under det 
kommunale myndighedsansvar, blev varetaget 
af mange forskellige ergoterapeuter og 
fysioterapeuter, med ansættelse på mange 
forskellige enheder i de tre kommuner. 
Organiseringen betyder, at patientgrundlaget 
i den enkelte enhed og/eller for den enkelte 
fysioterapeut og ergoterapeut overordnet 
set, ikke er tilstrækkeligt stort til at sikre 
kvalificerede træningsindsatser.

I de tre kommuner er der dog enkelte 
enheder, fysioterapeuter og/eller 
ergoterapeuter, der har et patientgrundlag og/
eller erfaringsgrundlag, der er tilstrækkeligt til 
at danne basis for at kunne yde indsatser af 
høj kvalitet.

Derfor har projektledelsen og de to 
projektmedarbejdere tidligt i projektperioden 
valgt, at bruge ressourcer på aktiviteter, 
der kunne påvirke organiseringen af 
træningsindsatserne i de tre kommuner. 
Projektledelsen og projektmedarbejderne 
har derfor drøftet muligheden for, at 
skabe en mere central organisering, hvor 
få fysioterapeuter og ergoterapeuter i 
hver af de tre kommuner, kunne varetage 
træningsindsatserne til alle børn med cerebral 
parese. 

Formålet har været at sikre et tilstrækkeligt 
stort patientgrundlag i den enkelte enhed og 
for den enkelte fysioterapeut og ergoterapeut, 
hvilket ses som en forudsætning for en 
yderligere kvalificering af træningsindsatserne.

Aktiviteterne har været målrettet projektets 
følgegruppe, ledelsesniveauet i de kommunale 
forvaltninger samt Lokal samordningsfora for 
området Sygehus Lillebælt.

Desuden har projektet udarbejdet Midtvejs 
evalueringen, som er blevet sendt til chefer, 
ledere, beslutningstagere og politikere i de tre 
kommuner, samt til regionale repræsentanter 

6. Projektets øvrige aktiviteter

og interessenter involveret i kvalitetsudvikling.

Aktiviteter målrettet projektets følgegruppe
Projektets følgegruppe har i projektperioden 
afholdt 4 møder.

29.9.2010 Følgegruppemøde
Præsentation og drøftelse af kortlægningen af 
de eksisterende tilbud.

På mødet besluttede følgegruppen, at 
specialistfunktionen skulle arbejde på 
etablering af én indgang i de tre kommuner 
for børn og unge med cerebral parese.

Som en konsekvens af de mange involverede 
fysioterapeuter og ergoterapeuter, besluttede 
følgegruppen ligeledes, at midlerne der 
var afsat til aflønning kunne anvendes til 
kompetence udvikling for fysioterapeuterne 
og ergoterapeuter tilknyttet projektet, da det 
ville være en for stor administrativ byrde, at 
aflønne de mange tilknyttede fagpersoner.

18.01.2011 Følgegruppemøde
På mødet var oplæget “Ideer til én indgang 
i kommunen” planlagt, men der var 
desværre afbud fra de fleste medlemmer af 
følgegruppen, inklusiv oplægsholderen.

25.05.2011 Følgegruppemøde 
– aflyst pga. for få tilmeldte.

10.11.2011 Følgegruppemøde
Præsentation af en status fra projektet, samt 
en status fra det neuropædiatriske team på 
Sygehus Lillebælt samt fra de tre kommuner.

Det er lykkedes, at få skabt én 
administrativ indgang i de tre kommuner til 
nydiagnosticerede børn og unge med cerebral 
parese.
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Aktiviteter målrettet ledelses-
niveauet i de kommunale forvalt-
ninger

Den tværfaglige specialistfunktion har i 
projektperioden afholdt en række møder 
med ledelsesniveauer i de tre kommuner. Der 
er blevet afholdt seks møder med Kolding 
Kommune, to møder med Vejle Kommune og 
et møde med Fredericia Kommune.

Erfaringerne viser, at organiseringen 
i de tre kommuner knyttes til de tre 
lovgivningsområder: Serviceloven, 
Sundhedsloven og Folkeskoleloven. Det 
har vist sig vanskeligt, at samle eller 
flytte ansvaret for træningsindsatserne 
fra et forvaltningsområde til et andet 
forvaltningsområde, eller at få det samlet så 
organiseringen kunne sikre en koordineret 
og specialiseret indsats. Der har i de tre 
kommuner været enkelte initiativer, med 
formålet at sikre en mere central eller samlet 
organisering af træningsindsatserne til børn 
og unge med cerebral parese.

Kolding Kommune har valgt, at lave et 
kommunalt alternativ til den vederlagsfri 
ordning tilknyttet kommunens 
sundhedsafdeling. Dette betyder, at de 
fysioterapeuter og ergoterapeuter der normalt 
varetager træningsindsatser ved henvisning 
med en almen genoptræningsplan også kan 
varetage træningsindsatser under ordningen 
om vederlagsfri fysioterapi. Dette gælder 
desuden for den vederlagsfri ridefysioterapi, 
hvor den kommunale sundhedsafdeling nu har 
tilknyttet en ridefysioterapeut.

Vejle Kommune har valgt, at en fysioterapeut 
tilknyttet et aflastnings- og døgntilbud til 
børn og unge med handicap, kan varetage 
de fysioterapeutiske træningsindsatser til 
et enkelt barn med cerebral parese, som et 
kommunalt alternativ til den vederlagsfri 
ordning. Vejle Kommune har i projektperioden 
haft et tilbud på en specialskole, der kunne 
sikre at børn med cerebral parese uden 
kontakt til en fysioterapeut og/eller en 
ergoterapeut, fik udfyldt CPOP protokollerne.

I Fredericia kommune var indsatserne via 
genoptræningsplaner ved projektstart samlet 
for førskolebørn på tre fysioterapeuter ansat 
ved kommunens specialbørnehave.

Aktiviteter målrettet Lokalt Samordningsfo-
rum for området, Sygehus Lillebælts
Den tværfaglige specialistfunktion har 
sammen med en repræsentant for det 
neuropædiatriske team på Sygehus 
Lillebælt deltaget i et møde i “Underudvalg 
for Genoptræning i regi af Lokalt 
Samordningsform for området”, Sygehus 
Lillebælt den 22. februar 2011, hvor man 
besluttede følgende: 

“At det lokale samarbejdsforum får samme 
oplæg” (Lokalt samordningsforum, red)

Den tværfaglige specialistfunktion og 
repræsentanten for det neuropædiatriske 
team på Sygehus Lillebælt deltog herefter 
i møde i “Lokalt Samordningsforum for 
området”, Sygehus Lillebælt torsdag den 
23. juni 2011. Efter mødet anbefalede man 
følgende: 

“At underudvalg for genoptræning samt 
evt. følgegruppen arbejder videre med 
den fælles opgave, at sikre koordination og 
overblik over området. Intentioner i forhold til 
tovholderfunktion på sygehus og kommuner 
bør defineres og synliggøres, herunder 
problemstillingen vedrørende inddragelse af 
egen læge.”

Herefter har der været afholdt et møde 
mellem kommunernes sundhedschefer og 
det Pædiatriske område, Sygehus Lillebælt, 
den 14.11.2011. På mødet besluttede man at 
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde 
med problemstillingerne på baggrund af et 
kommissorium.
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Funktionsevnevurdering med ICF-
CY

Sundhedsstyrelsen var i 2009 i gang med 
en oversættelse af WHO´s internationale 
klassifikation af funktionsevne og 
funktionsevnenedsættelse hos børn 
og unge (ICF-CY). I forbindelse med 
satspuljeprojekterne, har sundhedsstyrelsen 
besluttet, at de fire projekter skulle afprøve 
anvendelsen af ICF-CY i praksis til alle 
deltagerne i projekterne.

Det har været Sundhedsstyrelsens hensigt 
at ICF-CY funktionsevnevurderingen blev 
anvendt i et tværfagligt forum, hvor relevante 
faggrupper foretog en samlet vurdering for 
hver kategori. Vurderingen skulle herefter 
indtastes i registreringsværktøjet, der blev 
udviklet til formålet.

Projektets erfaringer med anvendelse af 
ICF-CY kernesættet
ICF-CY kernesættet anvendt i CPOP-I til 
kvalificering af de ergoterapeutiske og 
fysioterapeutiske indsatser, er på flere 
områder for uspecifikt. På andre områder 
er der ikke tilgængelige undersøgelser til en 
faglig kvalificeret besvarelse. 

CPOP-I projektet har fokus på kroppens 
funktioner og anatomi, barnets aktiviteter og 
deltagelse samt omgivelsesfaktorer.

Mange børn med cerebral pareser bliver 
hverken i kommunen eller i regionen, 
undersøgt specifikt på flere forskellige 
områder i de medtagne kategorier, der 
er i ICF-CY kernesættet. For eksempel de 
kognitive funktioner.

De fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
protokoller, der anvendes i CPOP-I projektet, 
indeholder flere specifikke undersøgelser 
af barnet med cerebral parese. Der 
anvendes validerede og anbefalede 
undersøgelsesværktøjer med det formål at 
funktionsevnevurdere og beskrive barnets 
funktionsbegrænsninger. 

Undersøgelsesresultaterne er ikke overførbare 
til en skalainddeling med procentsatser 
imellem 1 - 100%.  

For eksempel:  En ledmåling på samtlige led i 
underekstremiteterne og overekstremiteterne 
kan vise svær funktionsnedsættelse (rød 
alarmværdi), der kræver sundhedsfagligindsats 
målrettet flere forskellige led og samtidig vise 
normalfunktion for andre led. 

I ICF-CY værktøjet som kernesæt, angives 
ledbevægelighed som én samlet vurdering 
af funktionsevnen på ledbevægeligheden, og 
der angives én samlet score for kategorien. 
Herved mistes den indsamlede viden og 
vigtige informationer fra CPOP protokollerne.

Efter aftale med Sundhedsstyrelsen har 
specialistfunktionen kun lavet funktionsevne 
vurderinger med kommentarer om relevans 
og kvalitet på 10 børn fra projektet. 
Samt givet en samlet tilbagemelding til 
Sundhedsstyrelsen med perspektivering i 
forhold til anvendelsesmuligheder.

Specialistfunktionens tidsforbrug til ICF-CY 
funktionsevnevurdering og indtastning. 10 
børn á ca. 11⁄2 time, i alt 30 timer.
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Perspektivering på ICF-CY kernesættet til 
cerebral parese 
Generelt er projektgruppen enige i, at de 
medtagne kategorier i ICF-CY kernesættet, 
overordnet set er relevante ved vurdering 
af børn med cerebral parese. Der er 
dog kategorier medtaget, som vurderes 
urealistiske at score på en skalainddeling.

Anvendelsesmulighederne for ICF-CY 
kernesættet bør revurderes. 

Det foreslås at vurdere om de medtagne 
niveauer og gradienter, i relation til de 
generelle anbefalinger for ICF værktøjet og  
dets anvendelsesmuligheder, fortsat kan 
anvendes.

CPOP-I projektet foreslår, at der overvejes 
alternatve anvendelsemuligheder for ICF-CY 
redskabet, for eksempel:

- At anvendelse af ICF-CY kernesættet med 
tre scoringsmuligheder: “Ja begrænsninger”, 
“nej, ingen begrænsninger” eller “ved ikke”.

- Som screeningsværktøj, hvor ICF-
CY kernesættet anvendes for at sikre 
forældreinddragelse i opfølgningen og 
indsatserne, ved at bruge kernesættet som 
dagsorden for koordinerings- og status møder.

Eller at værktøjet kunne anvendes som 
tjekliste, af en kommunal forløbskoordinator, 
der har ansvaret for den samlede tværfaglige 
kommunale indsats. 

SKS ydelseskoderegistrering

Herudover skulle indsatserne 
registreres. Registreringen indeholder en 
ydelseskoderegistrering på det enkelte 
barn på dato, en stedkode, tidsregistrering 
og registrering af hvilke faggrupper, der 
har leveret indsatserne. CPOP-I projektet 
fik oprettet særlige SKS-ydelseskoder, til 
registrering af specifikke CPOP ydelser.

Specialistfunktionen vurderes at have brugt i 
alt 52 timer på registrering med SKS koder i 
projektperioden. 
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7. Resultater

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af 
resultaterne fra evalueringen af projektet 
med de redskaber der er beskrevet i 
projektbeskrivelsen. Afsnittet indeholder 
således en beskreivelse af CPOP 
registreringerne, spørgeskemaundersøgelse
rne med MPOC-20 og MPOC-SP, projektets 
aktiviteter og det vurderede tidsforbrug. 

Det har ikke været muligt at indhente 
data fra de centrale registreringer med 
SKS koder, til for eksempel beskrivelsen 
af fysioterapeuternes og ergoterapeuterns 
deltagelse ved de tværfaglige konsultationer.

CPOP registreringerne

I projektperioden har den tværfaglige 
specialistfunktion modtaget 229 
ergoterapeutiske eller fysioterapeutiske 
protokoller på deltagerne i projektet.

Kvalitetsdata for CPOP fra alle kommuner i 
Region Syddanmark opgøres og offentliggøres 
hvert år i årsrapporten for CPOP som 
regional klinisk kvalitetsdata. Årsrapporten 
for 2011, som bliver udgivet i foråret 2012, vil 
dokumentere i hvor høj grad de tre kommuner 
lever op til kvalitetsmålet, hvor mere end 85% 
af børn og unge med cerebral parese mindst 
en gang årligt vurderes med GMFCS (Indikator 
CP 1.2).

Det har ikke været muligt, at opgøre om 
deltagerne fra de tre kommuner, har fået 

udfyldt protokollerne, som anbefalet i CPOP. 
Dette vil blive opgjort og offentliggjort 
i årsrapporten fra den regionale kliniske 
kvalitetsdatabase.

Træningsindsatser
CPOP registreringerne er anvendt til 
at vurdere om de fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser i de tre 
kommuner har adskilt sig fra den øvrige del af 
CPOP. 

Desuden er CPOP registreringerne anvendt 
til at vurdere, om de fysioterapeutiske 
træningsindsatser i de tre kommuner 
adskiller sig fra den øvrige del af Region 
Syddanmark. En tilsvarende opgørelse af 
de ergoterapeutiske træningsindsatser har 
ikke været muligt, da den ergoterapeutiske 
del af CPOP kun er implementeret i de tre 
kommuner.

Opgørelserne er lavet på baggrund af 
de træningsindsatser, der er registreret i 
CPOP protokoller før projektet og under 
projektperioden. 

Træningsindsatserne før projektet er 
registreret i CPOP protokoller udfyldt 
i efteråret 2010 (perioden 1.8.2010 til 
31.10.2010), mens træningsindsatserne 
under projektperioden er registreret i CPOP 
protokoller udfyldt i efteråret 2011 (perioden 
1.8.2011 til 31.10.2011).

Ergoterapeutisk indsats Før projektet Under projektet

Træning af håndfunktion 7% 33%

Vejledning 21% 40%

Fysioterapeutisk indsats Før projektet Under projektet

Fredericia, Vejle og kolding kommuner 95% 88%

De øvrige kommuner i Region Syddanmark 97% 88%

Tabel 7.1 Træningsindsatser for deltagerne før- og under projektperioden
Antallet af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske indsatser for deltagere, angivet i procent før- og under 

projektet.
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De ergoterapeutiske træningsindsatser er 
registreret i 15 ergoterapeutiske protokoller 
fra før projektperioden og 14 ergoterapeutiske 
protokoller under projektperioden. 
Opgørelsen viser, at flere børn har modtaget 
ergoterapeutiske træningsindsatser og 
ergoterapeutisk vejledning efter etablering af 
den tværfaglige specialistfunktion. Opgørelsen 
kan ses i tabel 7.1.

De fysioterapeutiske træningsindsatser er 
registreret i 19 fysioterapeutiske protokoller 
fra før projektperioden og 17 fysioterapeutiske 
protokoller under projektperioden samt i 30 
fysioterapeutiske protokoller fra de øvrige 
kommuner i Region Syddanmark (CPOP) fra 
før projektperioden og 26 fysioterapeutiske 
protokoller fra de øvrige kommuner i region 
Syddanmark (CPOP) under projektperioden.

Opgørelsen viser en lille reduktion i andelen 
af børn der har modtaget fysioterapeutiske 
træningsindsatser udover CPOP protokoller 
i såvel i de tre kommuner som i resten af 
Region Syddanmark.  Opgørelsen kan ses i 
tabel 7.1. 

Dette kan skyldes at fysioterapeuterne i 
Region Syddanmark ved udfyldelse af CPOP 
protokollerne er blevet opmærksomme på, 
at nogle børn og unge med cerebral parese 
tilbydes indsatser, der er fagligt ubegrundede.

Registrering af udarbejdende indsatsplaner 
Der er efter de tværfaglige konsultationer 
udarbejdet tværfaglig og tværsektorielt 
koordinerede indsatsplaner. 

I projektperioden er der udarbejdet i alt 93 
indsatsplaner på 53 forskellige børn. Samlet 
er der udarbejdet indsatsplaner på 61% af alle 
børn med cerebral parese i de tre kommuner, 
der har forløb på Pædiatrsik Afdeling på 
Sygehus Lillebælt.

For deltagerne født efter 1.1.2002 har 94% af 
deltagerne fået udarbejdet en indsatsplan, 
mens 27% af deltagerne født før 1.1.2002 har 
fået udarebejdet en indsatsplan. 

Årsagen til at så relativt få deltagere født før 
1.1.2002 har fået udarbejdet en indsatsplan 
skyldes, at en stor del af deltagerne ikke 
er set ved en tværfaglig konsultation i 
projektperioden og at det ikke er alle født 
før 1.1.2002, der modtager indsatser fra en 
fysioterapeut og/eller en ergoterapeut.

En samlet oversigt over andelen af deltagere, 
der har været til en tværfaglig konsultation 
og har fået udarbejdet en indsatsplan, for 
deltagere født efter 31.12.2002, ses i figur 7.1 
og for deltagere født før 1.1.2033  i figur 7.2.

Figur 7.1 Antal af indsatsplaner for deltagere født efter 31.12.2002
Antallet af deltagere, antal tværafglige konsultationer og antallet af udarbejdede indsatsplaner, fordelt på de 

tre kommuner.
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Tabel 7.2 Antal af indsatsplaner for deltagere født i perioden 1.1.1997 til 31.12.2002
Antallet af deltagere, antal tværfaglige konsultationer og antallet af indsatsplaner, fordelt på de tre kommuner.
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Spørgeskemaundersøgelse til 
forældre og de involverede fagper-
soner 

Spørgeskemaundersøgelse MPOC-20
Measure of Processes of Care (MPOC-20) 
spørgeskemaundersøgelsen omfatter kun 
forældresvar til børn født efter 31.12.2002. 
De inkluderede i undersøgelsen har været 
deltagere i projektet i mindst et år. 

Svar på første spørgeskema er indsamlet i 
perioden 1.august til 1.oktober 2010, og svar 
på andet skema er indsamlet i perioden        
1. august til 1. november 2011. Forløbet kan ses 
i figur 7.3.

Opgørelsen indeholder således 21 sæt 
besvarelser fra forældre. En samlet 
svarprocent på 61 %.

Forældre, der har svaret med begge 
skemaer, repræsenterer børn med cerebral 
parese fordelt på alle fem GMFCS og MACS 
klassifikationsniveauer, og en aldersspredning 
fra 1-6 år ved inklusion.

MPOC-20 består af 20 spørgsmål, der er 

grupperet i fem kategorier:

1. Ligeværdighed og samarbejde

2. Modtaget generel information

3. Modtaget specifik information

4. Koordineret og tilstrækkelig behandling af

barnet

5. Respekt og støttende behandling

Resultat af MPOC-20
Det samlede resultat er opgjort som 
resultat for hver af de fem svarkategorier, 
ved en sammenligning af en samlet 
gennemsnitlig kategoriscore fra 1. skema til 
2. skema. Resultatet er, at der ikke er en 
entydig tendens i forhold til, at forældrenes 
oplevelse af at de ydelser, der tilbydes deres 
barn, ændres signifikant i projektperioden. 
Signifikansniveau p = 0,05.

P-værdierne er; 
- Kategori 1: p = 0.5985.
- Kategori 2: p = 0.3295. 
- Kategori 3: p = 0.9722.
- Kategori 4: p = 0.5302.
- Kategori 5: p = 0.9582.
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Figur 7.3 Flowdiagram over MPOC-20 
spørgeskemaundersøgelsen.
Antallet af MPOC-20 skemaer ved første 

og anden spørgeskemaundersøgelse, blandt 

forældre.

Den samlede score og de gennemsnitlige 
værdier for de fem kategorier viser, 
at forældrene oplever kategorierne 4: 
“Koordination og tilstrækkelig behandling 
af barnet” og kategori 5: “Respekt og 
støttende behandling”, som de områder 
med de bedste ydelser. For de to kategorier 
er den gennemsnitlige score svarende til: “I 
forholdsvis stor udstrækning”. 

Forældre oplever kategori 1: “Ligeværdighed og 
samarbejde” og kategori 3: “Modtaget specifik 
information”, som mindre tilfredsstillende, 
med gennemsnitlige score svarende til: 
“I moderat udstrækning”. For kategori 2: 
“Modtaget generel information”, som er 
den kategori der vurderes lavest, er den 
gennemsnitlige score svarende til: “I meget 
ringe udstrækning.”

Spørgeskemaundersøgelse MPOC-SP, blandt 
fagpersoner
CPOP-I projektet blev foretaget en 
spørgeskemaundersøgelse MPOC-SP, blandt 
fysioterapeuter og ergoterapeuter parallelt 

Figur 7.4 Flowdiagram over MPOC-SP 
spørgeskemaundersøgelsen
Antallet af MPOC-SP skemaer ved første 

og anden spørgeskemaundersøgelse, blandt 

fagpersoner.

Projektplanlægning

Etablering af specialistfunktion

1.1.2010 - 31.7.2010

Projektfase 1

1.8.2010 - 31.12.2010

Projektfase 2

1.1.2010 - 31.10.2011

Intern evaluering

1.11.2011 - 31.12.2011

1. Spørgeskema

36 sendt

34 returneret

2. Spørgeskema

33 sendt

21 returneret

Frafald

2 spørgeskemaer

Frafald

3 deltagere

Frafald

12 spørgeskemaer

Data opgørelse

21 spørgeskemaer

Projektplanlægning

Etablering af specialistfunktion

1.1.2010 - 31.7.2010

Projektfase 1

1.8.2010 - 31.12.2010

Projektfase 2

1.1.2010 - 31.10.2011

Intern evaluering

1.11.2011 - 31.12.2011

1. Spørgeskema

36 sendt

35 returneret

2. Spørgeskema

35 sendt

28 returneret

Frafald

2 spørgeskemaer

Frafald

7 fagpersoner

Frafald

7 spørgeskemaer

Data opgørelse

28 spørgeskemaer

Ved Bonferronikorrektion er et effektivt 
signifikansniveau til den enkelte kategori 
svarende til 0,01.

Der findes ingen statistisk signifikante 
værdier. Der findes  ingen statistisk signifikant 
ændring på score fra 1. skema til score i 2. 
skema. Tallene for de enkelte spørgsmål viser 
samtidig, at ændringerne er både i positiv 
og i negativ retning. Da ændringerne ikke 
går i samme retning, ses altså ingen tydelig 
tendens. Den gennemsnitlige score for de fem 
kategorier kan aflæses i figur 7.5.

Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen 
MPOC-20 blandt forældre
Der er i projektperioden ikke sket en 
signifikant ændring af forældrenes oplevelse 
af, i hvor høj grad de oplever at indsatserne 
til deres børn, leveres i et familiecentreret 
perspektiv. For alle fem svarkategorier ses, at 
ændringerne over tid er både i positiv retning 
og i negativ retning, og der er ikke en tydelig 
tendens til at ændringerne på de enkelte 
kategorier, er bedre eller dårligere. 

1
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med undersøgelsen blandt forældre. 

MPOC-SP spørgeskemaundersøgelsen 
inkluderer fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
der har været deltagere i projektet i mindst 
1 år. Svar på 1. spørgeskema er indsamlet i 
perioden 1.august 2010 til 1.oktober 2010, og 
svar på 2. skema er indsamlet i perioden 1. 
august 2011 til 1. november 2011. Forløbet kan 
ses i figur 7.4.

Opgørelsen indeholder 28 sæt besvarelser fra 
fagpersoner, en samlet svarprocent på 77%.

Fagpersoner der har svaret med 
begge skemaer, tilbyder tilsammen 
træningsindsatser til børn med cerebral 
parese, fordelt på alle fem GMFCS 
klassifikationsniveauer og alle fem MACS 
klassifikationsniveauer, fordelt på alderen 0-12 
år.

MPOC-SP består af 27 spørgsmål, der er 
grupperet i fire kategorier:

1. Vist interpersonel sensitivitet

2. Tilbudt generel information

3. Videregivet specifik information om barnet

4. Behandlet personer respektfuldt

Figur 7.5 Forældrespørgeskemaundersøgelsen MPOC-20.
Gennemsnitsscore for hver af de fem kategorier fordelt på de tre kommuner.

Forklaring til socringsværdierne fra 1 - 7: 1: Slet ikke, 2: I meget ringe udstrækning, 3: I begrænset udstrækning, 

4: I moderat udstrækning, 5: I forholdsvis stor udstrækning, 6: I stor udstrækning, 7: I meget stor udstrækning.

Resultater
Det samlede resultat er opgjort som resultat 
for hver af de fire svarkategorier, ved en 
sammenligning af en samlet gennemsnitlig 
kategoriscore fra 1. skema til 2. skema. 
Resultatet er, at der ikke er en entydig 
tendens til at fagpersoners oplevelse af 
de ydelser de tilbyder børn med cerebral 
parese, ændres signifikant i projektperioden. 
Signifikansniveau p = 0.05. 

P-værdierne er:
Kategori 1: p = 0.0045.
Kategori 2: p = 0.3060.
Kategori 3: p = 0.9424.
Kategori 4: p = 0.0305. 

Ved Bonferronikorrektion er et effektivt 
signifikansniveau til den enkelte kategori 
svarende til 0,0125 og derfor er kun katrgori 1 
statistisk signifikant.

For de øvrige tre kategorier findes ingen 
statistisk signifikante værdier. 
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Tallene viser samtidig, at forskellene er både 
i positiv og i negativ retning, for alle fire 
kategorier. Da ændringerne ikke går i samme 
retning, ses altså ingen tydelig tendens. Den 
gennemsnitlige og afrundede score for de fire 
kategorier kan aflæses i figur 7.6.

Opsamling på spørgeskemaundersøgelserne
Resultatet af undersøgelsen viser, at der i 
projektperioden på ca. 1 år ikke er sket en 
entydig ændring, af fagpersoners oplevelse af 
de ydelser de leverer, til børn med cerebral 
parese. Spørgeskemaerne er baseret på 
tankegangen i et familiecentreret perspektiv.

Projektets aktiviteter og            
estimerede tidsforbrug

Projektets aktiviteter og det etsimerede 
tidsforbrug for den tværfaglige specialist 
funktion og fysioterapeuter og ergoterapeuter 
under det kommunale myndighedsansvar er 
er beskrevet på modsatte side. Projektets 
aktiviteter og det estimerede tidsforbrug 
i forbindelse med projektets aktiviteter er 
beskrevet nærmere i Afsnit 4 og Afsnit 5.

Figur 7.6 Spørgskemaundersøgelsen MPOC-SP, blandt fagpersoner.
Gennemsnitsscore for hver af de fire kategorier fordelt på de tre kommuner.

Forklaring til socringsværdierne fra 1 - 7: 1: Slet ikke, 2: I meget ringe udstrækning, 3: I begrænset udstrækning, 

4: I moderat udstrækning, 5: I forholdsvis stor udstrækning, 6: I stor udstrækning, 7: I meget stor udstrækning
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Specialistfunktionens aktiviteter og 
tidsforbrug er finansieret af satspuljemidler 
fra Sundhedsstyrelsen, mens 
fysioterapeuternes og ergoterapeuternes 
tidsforbrug er dækket af de tre kommuner, 
som led i kompetenceudvikling eller som del 
af opfølgningen og indstaserne til projektets 
deltagere.

Hvis de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
indsatser i de tre kommuner under 
projektperioden var blevet varetaget af 
ialt 12 fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
ville tidsforbruget under det kommunale 
myndighedsansvar, have været mindst 1355 
timer mindre. 

... 
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Den tværfaglige specialistfunktions løbende og enkeltstående aktiviteter
Antal Aktivitet Tidsforbrug

9 Udsendelse af nyhedsbrev 27 timer

9 Afholdelse af CPOP kursus 189 timer

49 Faglig sparring i forhold til udfyldelse af protokoller 228 timer

251 Valideret og udarbejdet resume af protokoller 84 timer

93 Indsatsplaner 46 timer

98 Deltagelse i tværfaglige konsultationer 196 timer

22 Sparring med fysioterapeuter og ergoterapeuter 66 timer 

Antal Aktivitet Tidsforbrug

1 Stormøde om projektet 8 timer

3 Kommunale netværksmøder 16 timer

1 Fælles faggruppemøde for terapeuter i satspuljeprojektet 10 timer

16 Julekalender afsnit med fagligt indhold 20 timer

3 Forældrearrangementer 36 timer

2 Kursus - PEDI, Pediatric Evaluation of Disability Inventory 14 timer

2 Kursus: Cerebral parese 130 timer

1 Midtvejsfolder 37 timer

2 Kursus for pædagogisk personale 18 timer

1 Temadag: Træningsindsatser til børn med cerebral parese 45 timer

1 Temaeftermiddag for ergoterapeuter og fysioterapeuter 18 timer

1 Kursus: Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) 50 timer

Fysioterapeuter og ergoterapeuters deltagelse i løbende og enkeltstående aktiviteter
Antal Aktivitet Tidsforbrug

9 Læsning af nyhedsbrev 150 timer

9 Deltagelse i kursus i udfyldelse af protokoller (59 fagpersoner) 590 timer

49 Faglig sparring i forhold til udfyldelse af protokoller 65 timer

98 Deltagelse i tværfaglige konsultationer 245 timer

22 Sparring i forhold til indsatser 44 timer

Antal Aktivitet Tidsforbrug

1 Stormøde om projektet (31 personer) 90 timer

1 Kommunale netværksmøder (32 personer) 70 timer

1 Fælles faggruppemøde (17 personer) 77 timer

16 Julekalender (ca. 10 min pr. læsning v/60 personer ) 160 timer

2 Kursus - PEDI (28 personer) 140 timer

2 Kursus: Cerebral parese (23 pers) 368 timer

1 Temadag: Træningsindsatser til børn med CP (20 personer) 230 timer

1 Temaeftermiddag (32 personer) 192 timer

1 Kursus: Constraint Induced Movement Therapy (19 personer) 209 timer
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8. Konklusion, perspektiver og anbefalinger

Konklusion

Projektets deltagere er alle inkluderet i CPOP 
opfølgningsprogram for cerebral parese.

Forældre og fagpersoner oplever at CPOP 
protokollerne indeholder vigtig information 
omkring deltagernes funktionsniveau og 
funktion, som giver forældre og fagpersoner 
tryghed i planlægningen af opfølgning og 
indsatser. Der er ligeledes enighed om at 
den tværfaglige konsultation er en gevinst for 
både barn, forældre og fagpersoner, hvilket 
også afspejles i den høje grad af deltagelse i 
de tværfaglige konsultationer.

Indsatsplan
I projektperioden har den tværfaglige 
specialistfunktion udviklet og afprøvet 
en model for tværfaglig og tværsektorielt 
koordinerede træningsindsatser og 
behandlingsplaner på baggrund af CPOP 
protokollerne og de tværfaglige konsultationer. 

Modellen er beskrevet som “indsatsplan”. 
Der er i projektperioden blevet uarbejdet 93 
tværfaglig og tværsektorielt koordinerede 
indsatsplaner. Det har ikke været 
muligt, at dokumentere en ændring i de 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser, der er registreret under 
projektperioden. Bortset fra, at flere børn har 
modtaget ergoterapeutiske træningsindsatser 
og vejledning efter etablering af den 
tværfaglige specialistfunktion.

Kvalificeret tværfagligt miljø
Den tværfaglige specialistfunktion har 
desuden arbejdet med, at sikre et kvalificeret 
tværfagligt miljø og netværk omkring 
børn og unge med cerebral parese i de 
deltagende kommuner. Dette er til dels 
lykkedes, idet forældre og fagpersoner 
udtrykker stor tilfredshed ved den tværfaglige 
specialistfunktion. Der har således været 
en høj grad af deltagelse ved aktiviteter 
og arrangementer, herunder tilbud om 
kompetenceudvikling og mulighederne for 
faglig sparring.

De deltagende fysioterapeuter og 
ergoterapeuter har oplevet, at deltagelse i 
projektet har givet dem et fagligt løft.

Resultaterne er ikke dokumenteret med 
MPOC-SP spørgeskemaet eller ved en ændring 
i de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser, der er registreret under 
projektperioden.

Organiseringen med mange involverede 
enheder, fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
der hver for sig, har et forholdsvist lille 
patient- og erfaringsgrundlag, vanskeliggør 
udviklingen og kvalitetssikringen af 
træningsindsatser til børn med cerebral 
parese. Den spredte oragnisering betyder 
at ressourceforbruget for barn, familie og 
kommunerne er uforholdsmæssigt stort, i 
forhold til en organisering med færre enheder, 
fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Forældreinformation og inddragelse
Den tværfaglige specialistfunktion har 
iværksat en række aktiviteter med henblik 
på, at skabe mulighed for en kontinuerlig 
forælder information og inddragelse. 
Aktiviteterne har været målrettet forældrene 
og de fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
der varetager træningsindsatserne i de 
tre kommuner. Forældrene udtrykker stor 
tilfredshed ved forældreaktiviteterne. Det har 
ikke været muligt. at dokumenterer en samlet 
forbedring af forældre inddragelsen med 
MPOC-20 spørgeskemaet.

Perspektiver

Indsatsplan
Indsatsplanerne, som er udarbejdet i 
forbindelse med de tværfaglige konsultationer, 
har været en afprøvning af en model, der 
skulle sikre den tværfaglige og tværsektorielle 
indsats. Den tværfaglige og tværsektorielle 
indsatsplan er en god model til at sikre 
de væsentligste informationer fra CPOP 
protokollerne og den tværfaglige konsultation. 
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Men, som redskab til at sikre en kvalificering 
af træningsindsatserne til børn og unge 
med cerebral parese, har indsatsplanen en 
begrænset anvendelse i den fysioterapeutiske 
og ergoterapeutiske praksis. 

Et tilstrækkeligt stort patient- og 
erfaringsgrundlag er en forudsætning for at 
indsatsplaner kan bidrage til en kvalificering 
af de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser.

Anvendelse af indsatsplanen kan sikre en 
form for prioritering og ansvarsfordeling 
mellem barn, forældre og de tilstedeværende 
fagpersoner i en koordineret opfølgning og 
indsats, men kan ikke sikre kvalificerede 
træningsindsatser.

Børn med cerebral parese udvikler sig og 
indsatserne skal derfor tilrettelægges således 
at denne udvikling understøttes. Mange 
børn vil have behov for indsatser af forskellig 
karakter og omfang frem til voksenalderen.

Kvalificeret tværfagligt miljø 
Den kommunale organisering, hvor 
myndighedsansvaret for træningsindsatserne 
følger lovgivningsområderne, og derfor spredt 
mellem flere forvaltninger betyder, at der er 
mange involverede enheder og fagpersoner i 
de enkelte patientforløb.

Lovgrundlaget er kompleks og vanskeliggør 
en samlet opfølgning og indsats til børn med 
cerebral parese. 

De ulige muligheder for fysioterapeutiske 
og ergoterapeutiske træningsindsatser 
betyder, at nogle børn tilbydes flere parallelle 
fysioterapeutiske træningsindsatser. Samtidigt 
konstateres fravær af ergoterapeutisk 
opfølgning og indsats uden faglig begrundelse.

Kvaliteten af fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser er ikke 
beskrevet, og kan derfor heller ikke måles, 
monitoreres eller udvikles.

Ressourceforbruget til kvalificering af 
træningsindsatserne har vist sig, at være 
uforholdsmæssigt højt, da størstedelen af 
fagpersonerme har et lille patientgrundlag. 
Det antages, at en centralisering, ville give 
en langt højere kvalitet i indsatserne, for den 
enkelte patient og familien som helhed, for de 
samme ressourcer.

En kvalitetssikring af de fysioterapeutiske 
og ergoterapeutiske træningsindsatser 
formodes på langt sigt, at kunne give en 
samfundsøkonomisk besparelse.

Spørgeskemaundersøgelserne blandt 
fagpersoner, viser en ringe grad af 
familiecentreret tilgang og viser et behov for 
udvikling af perspektiverne i opfølgningen og 
indsatserne.

Forældreinformation og inddragelse 
Planlægning af de tværfaglige 
lægekonsultationer og systematisk 
inddragelse af de kommunale fagpersoner, 
bidrager til en forbedring og sikring af 
den kontinuerlige forældreinddragelse. 
Kombinationen af CPOP protokollerne 
og de tværfaglige lægekonsultationer og 
indsatsplanerne giver et fokus på det enkelte 
barns behov for sundhedsfaglig opfølgning og 
indsats.

Spørgeskemaundersøgelserne blandt forældre, 
viser en ringe grad af familiecentreret 
tilgang, og viser et behov for udvikling af en 
familiecentret tilgang. 

Inddragelse af barn og forældre er en 
forudsætning for planlægning af opfølgning og 
målrettede træningsindsatser, for den enkelte 
patient.

Forældrene efterlyser fagpersoner med 
højt specialiseret viden om opfølgning og 
indsats til børn med cerebral parese samt 
koordinering af indsatserne. 

Tilslutningen til forældrekurserne har vist 
et behov for at sikre forældrene viden og 
information om deres barns handicap samt 
netværksdannelse med andre i samme 
situation.
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Anbefalinger

CPOP implementeres som nationalt klinisk 
arbejdsredskab og landsdækkende klinisk 
kvalitetsdatabase. 

Klassifikationsredskaberne i CPOP 
protokollerne kan anvendes til stratificering 
af patienter efter funktionsevne på krops, 
aktivitets og deltagelsesniveau indenfor de 
motoriske områder.

Udarbejdelse af tværfaglig og tværsektorielt 
koordinerede indsatsplaner på baggrund 
af CPOP protokollerne og tværfaglige 
lægekonsultationer bør være en integreret del 
af det sundhedsfaglige tilbud til børn med 
cerebral parese. På sigt bør indsatsplanen 
blive et dynamisk redskab, til at sikre en 
samlet planlægning og dokumentation af det 
enkelte barns opfølgning og indsats.

Lovgrundlaget bør samle myndighedsansvaret, 
så det enkelte barn sikres en samlet og 
faglig velbegrundet fysioterapeutisk og 
ergoterapeutisk opfølgning og indsats.

En specialeplanlægning af de 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
træningsindsatser kan være nødvendig for, at 
sikre et tilstrækkeligt stort patientgrundlag, så 
patienterne kan tilbydes rette indsats til rette 
tid.

Det anbefales, at der udpeges 
forløbskoordinatorer i såvel regionalt som 
kommunalt regi, for at sikre internt og 
tværsektorielt koordinerede patientforløb.

Kvaliteten af fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser bør 
beskrives i nationale retningslinjer.

Forældreinddragelse og forældreinformation 
bør varetages udfra et familiecentreret 
perspektiv, i relation til opfølgningen og de 
sundhedsfagilge indsatser til det enkelte barn.
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