
Beskrivelse af anvendt teknologi

Afdækningen af træningstilbuddene viser, at kommunale 
og privatpraktiserende fysioterapeuter og ergoterapeuters 
indsatser ikke er specialiserede og kvalitetssikrede. 

Tre ud af 21 arbejdspladser anvender anbefalede 
klassifikations og undersøgelsesredskaber.

To ud af 21 arbejdspladser dokumenter målsætning for 
indsatsen med standardiserede redskaber.

Beskrivelse af organisatoriske forhold

73 børn og unge følges af tre ortopædkirugiske læger og tre 
pædiatriske læger, på Sygehus Lillebælt i Kolding.

73 børn og unge, modtager fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser fra i alt 59 forskellige 
terapeuter, som er fordelt på 27 forskellige arbejdspladser. 
Fire af 27 arbejdspladser har sundhedsfaglig ledelse.

De fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser tilbydes 
ikke efter systematiske eller dokumenterede beskrivelser 
eller retningslinjer.

Der er ikke et formaliseret samarbejde mellem 
fysioterapeuter og ergoterapeuter som arbejder med børn og 
unge med cerebral parese, i kommunalt regi.

Genoptræningsplaner og henvisninger til vederlagsfri 
fysioterapi anvendes, men den tværsektorielle indsats 
koordineres og dokumenteres ikke systematisk.

Det tværfaglige samarbejde mellem læger på sygehuset og 
fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunerne er tilfældigt 
og ikke systematiseret.

Der findes ingen systematisk kommunal koordination til 
kvalitetssikring af den samlede indsats til børn og unge med 
cerebral parese i de tre kommuner.

“Jeg har jo ikke behandlingsansvaret, jeg må jo kun give 
råd og vejledning” 

PPR ansat fysioterapeut

“Nu kan jeg virkelig se formålet med CPOP og den 
ergoterapeutiske protokol - på Tine har vi jo slet ikke 
haft specifik fokus på hendes nedsatte bevægelighed i 
skulderen” 

Fysioterapeut i specialbørnehave

Beskrivelse af patientperspektivet

Tværsnitsundersøgelsen blandt forældre til børn med cerebral 
parese i aldersgruppen 0-6 år, i de tre kommuner viser at:

Forældrenes oplevelse af, i hvor høj grad de modtager indsats 
på de fem områder, er tilfældig og er meget forskellig.

Forældres forventning om indsatser, viser et behov for en 
systematisk kvalitetsudvikling på området. 

Undersøgelsen er foretaget på 5 centrale områder: 

- Forældreinvolvering, 
- Tilgængelighed og brugbarhed af indsats,
- Kontinuitet og sammenhæng i indsats, 
- Koordination af indsats, 
- Familiecentret indsats. 

En tværsnitsundersøgelse af terapeuternes oplevelse af de 
indsatser de yder, viser ligeledes at være tilfældig og meget 
forskellig.

Der er med andre ord meget uens træningstilbud i den 
enkelte kommune. Der er behov for kvalitetssikring af 
tilbuddene.

“Så kom Marie hen til en fysioterapeut, men han vidste 
ikke hvad han skulle stille op med hende” 

Mor til Marie på 9 år med CP

Myndighedsansvar

Rehabiliteringsindsatsen til børn og unge med svære 
handicap er et kommunalt ansvar.

Lovgivningen på området for en rehabiliteringsindsats i 
kommunen er delt på flere forvaltningsområder. Det stiller 
krav til koordinering af en målrettet indsats til barnet med 
komplekse og varige funktionsnedsættelser, herunder børn og 
unge med cerebral parese.

De sundhedsfaglige og rehabiliterende indsatser til børn og 
unge med svære funktionsnedsættelser er ofte komplekse, 
og stiller krav til faglig viden på specialistniveau og tæt 
tværfagligt samarbejde.

Fysio- og ergoterapeutiske indsatser
Peter 7 år, bilat. spastisk CP, GMFCS IV, MACS II.

Folkeskoleloven
Undervisningsrelateret fysioterapi
1 gang pr. uge, i alt kr. / år

Undervisningsrelateret ergoterapi
1 gang pr. uge, i alt kr. / år

Sundhedsloven
Almen GOP (ergoterapi)
3 mdr. 

Vederlagsfri fysioterapi
1 gang pr. uge, i alt kr. / år

Ridefysioterapi
1 gang pr. uge, i alt kr. / år 

19.000
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Et barn med cerebral parese kan modtage indsatser som 
ikke er specialiserede, målrettede eller koordinerede, og flere 
tilbud på samme tid.

Eksempel: 

Beskrivelse af økonomiske forhold 

De samlede økonomiske forhold er ikke beskrevet.  Men 
casebeskrivelsen er et eksempel på den ikke kvalitetssikrede 
indsats og de økonomiske forhold.

Træningstilbud der gives uden sammenhæng og fælles mål, er 
ikke tilfredsstillende for barnet og forældrene. De efterlyser 
en samlet indsats, der er relateret til hverdagssituationer.

Børn med cerebral parese har ikke glæde af flere monofaglige 
tilbud, der ikke er koordinerede og målrettede.

Parallelle indsatser, dublering af indsatser og andre gange 
manglende indsatser opleves som ringe kvalitet.



Status og anbefalinger...

Erfaringer fra CPOP-I viser, at 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.

CPOP-I har udarbejdet følgende anbefalinger til den 
teknologiske, organisatoriske, patientoplevede og økonomiske 
kvalitet...

- En indgang til kommunen, uafhængig af lovgrundlaget for 
indsatsen  

- Én kontaktperson på sygehuset

- Kommunal tovholder til et tæt samarbejde  med barnet/
den unge og forældrene for, at sikre en koordineret 
og individorienteret rehabiliteringsindsats på tværs af 
forvaltninger

- Målsætning for den samlede rehabiliteringsindsats

- Faglig ledelse af fysioterapeuter og ergoterapeuter

- Systematisk anvendelse af evidensbaserede klassifikations 
og undersøgelsesredskaber

- Anvende evidensbaseret viden om effekt af indsats

- Udarbejdelse af fagspecifikke målsætninger

- Dokumentation af effekt af træningsindsats

- Faglige ressourcepersoner samt etablering af formaliserede 
faglige netværk på tværs af forvaltninger i kommunen

- Faglige retningslinjer og standarder for undersøgelse og 
behandling af børn med cerebral parese bør udvikles lokalt 
eller centralt

- Genoptræningsplanerne kan udvikles

- Kommunikation tværfagligt og tværsektorielt 

- Patient - og forældreuddannelse

“Vi var rigtig glade for forældrearrangementet. 
- Det var godt at få noget viden om det her, og så 
også at møde andre forældre i samme båd. Nu har vi 
mailkontakt med en af de andre familier”

Forældrepar til dreng på 3 år med CP

“Udvikling af tværsektorielle og tværfagligt koordinerede 
tilbud til børn med cerebral parese” 

Midtvejsbeskrivelse og anbefalinger af satspuljen: 
Kvalificering af træningstilbud til børn og unge med 
svære handicap. 

“...CPOP er med til at synliggøre et problem, det har jo 
været her i mange år”

Sagsbehandlende ergoterapeut

Hvad er Cerebral Parese...? 

Cerebral parese (CP) er den hyppigste årsag til motoriske 
funktionsnedsættelser hos børn.

CP skyldes en hjerneskade opstået i den umodne hjerne hos 
fostret eller det lille barn. Hjerneskaden kan påvirke barnets 
evne til at styre og koordinere muskler og bevægelser, samt 
barnets evne til sansning, perception og kognition. Det er et 
livsvarigt handicap.

I Danmark forekommer CP med en prævalens på 2,1/1000. 
Dette svarer til at der i Region Syddanmark er ca. 500 børn 
fra 0 – 15 år med CP.

Hvad er CPOP…?

CPOP – Opfølgningsprogram for cerebral parese, følger 230 
børn i Region Syddanmark. 

Et af formålene med CPOP er, at forebygge udvikling af 
hofteluksationer (totalt eller delvist skred af hofteleddet) og 
svære fejlstillinger, gennem kontinuerlig tværfaglig opfølgning 
og en tidlig behandlingsindsats. 

CPOP-I skal udvikle og kvalitetssikre de sundhedsfaglige 
tværfaglige og tværsektorielle indsatser. 

CPOP kan være med til at sikre en sammenhængende og 
koordineret indsats, skabe fælles sprog og sikre samarbejdet 
på tværs af region og forskellige forvaltninger i kommunen. 

Læs mere på www.cpop.dk

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem CPOP, 
Sygehus Lillebælt i Kolding, Kolding Kommune, Vejle 
Kommune og Fredericia Kommune 

Erfaringer fra CPOP-I viser, at 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.


