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      August 2018 

 

 

Kære kommunale CPOP koordinatorer og samarbejdspartnere i CPOP i Region Midtjylland 

Så er de fleste af os vist kommet tilbage efter en dejlig varm og forhåbentlig god sommer  

Jeg sender hermed et lille Nyhedsbrev med lidt men vigtig information, og beder om at I deler det med 

jeres kommunale kollegaer der er involveret i CPOP, så alle får denne orientering og opdatering. 

 Jeg vil bede jer, som er kommunale koordinatorer for CPOP, om at sende mig en liste med alle 

navne på jeres CPOP-Database brugere i jeres kommune, gerne senest d. 30. august-18. Således vil 

jeg sikre, at alle der har behov, også har et gyldigt log in til CPOP databasen efter 1.9.2018. 

 

 Vi har annonceret et CPOP introkursus i Region Midt i efteråret 2018, d.1.11.  Vi bliver desværre 

nødt til at rykke det til torsdag d.25.10. Det foregår på Skejby Sgh i Århus. Venligst bed 

interesserede fra jeres kommune, om at sende mig en mail hvis de ønsker deltage. Tilmeldingsfrist 

d.1.10.18. Det er gratis at deltage. 

 

 

 CPOP sendte i juni måned en mail rundt hvor alle fik mulighed for at deltage i en 

spørgeskemaundersøgelse, der vedr. reduktion af variablerne i CPOP databasen. Vi håber, alle 

interesserede der indtaster data og har børn med CP, har modtaget mail og link til 

spørgeskemaundersøgelsen, og at I allerede nu har sendt jeres besvarelse. Det tager kun 5-10 

minutter at svare. Så hvis ikke du har nået det, kan du stadig nå at sende din besvarelse  

 

 CPOP databasen er under forandring! Således er det ikke mere en mulighed at andre fagpersoner, 

som ex. vis. lægerne på sygehuset eller terapeuterne kigger på de indtastede data. Kun de 

fagpersoner der har lavet undersøgelsen, og har indtastet data, må kigge og anvende de indtastede 

data. Data i databasen anvendes som alle andre Nationale Klinisk Kvalitetsdatabaser, til at sikre den 

kliniske kvalitet der gives til patientgruppen. I vores tilfælde opfølgningen af børn med CP. Barnets 

læger og terapeuter, som de sundhedsfaglige personer der følger barnet, i regionalt og kommunalt 

regi, er som altid ansvarlige for den sundhedsfaglige indsats og koordinering, og det er det vi 

forsøger at alle kan deltage i, på barnets årlige CPOP konsultation. 
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 Der afholdes GMFM kursus igen i foråret 2019. Dato er ikke endelig, men det bliver på en fredag og 

i Århus. Se mere og følg med vedr. dato og tilmelding mm på www.cpop.dk forsiden. Pris 1000 kr. 

 

 

 Igen i dette efterår, eller når det er relevant, er I velkomne til at sende mig en mail hvis I ønsker at 

jeg skal komme ud og deltage i et møde med og hos jer i jeres kommune. Hvis I ønsker dette bedes 

I sende mig en mail, med punkter I ønsker vi skal drøfte, og vi kan aftale nærmere om tid og sted.  

 

 Vi er i gang med at planlægge ”Fyraftensmøder” tæt på det hospital hvor jeres børn med CP følges, 

med børnelægerne fra Børneafdelingerne. Vi forventer at få datoer og tidspunkter fastlagt inden 

udgangen af august. Datoer vil blive lagt på CPOP hjemmesiden, under fanen ”Region Midtjylland”. 

Ellers er I velkomne til at kontakte mig.                                                                                                        

For Viborg Sgh. bliver Fyraftensmødet torsdag d.11. oktober, ca. kl 15-17. Præcis tidspunkt og sted 

kommer senere. I er velkomne til at deltage når man har børn der følges med CP på det 

pågældende hospital. 

 

 

Har I spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte mig på mail kirsn1@rm.dk  

Med venlig hilsen 

Kirsten Nordbye-Nielsen  
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