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Plan 

 Indikatorer i EP 

 Anbefalinger for udfyldelse af protokoller – EP og FP 

 Mini MACS 

 Spiseklassifikation 

 

Nye indikatorer 

 Målepunkter for god kvalitet 

 Har været i høring og er 

godkendt 

 Kommer på hjemmesiden 

snart…. 

http://www.cpop.dk/om-

cpop/kvalitetsdatabase 

 Træder i kraft pr. 1/1 2017  

Oversigt over indikatorer 

 Klinisk indikator 1 – Hofterøntgen 

 Klinisk indikator 2 – Vurdering af grovmotorisk funktion 

 Klinisk indikator 3 – Vurdering af håndfunktion 

 Klinisk indikator 4 – Diagnose 

 Klinisk indikator 5 – Tværfaglig opfølgning 

 Klinisk indikator 6 – Hofteluksation 

 Klinisk indikator 7 – Grovmotorisk funktionstest 

 Klinisk indikator 8 – Vurdering af kommunikation med CFCS 

 

Vurdering af håndfunktion 

Indikatoren skal måle, hvor stor en andel af børn med cerebral 

parese der tilbydes vurdering af håndfunktion. Standard: 85 %  

 

Kriterier for at protokollen betragtes som opfyldt:  

 MACS niveau  

 Dominerende neurologisk symptom 

 HOUSE, tommelfingerens stilling på begge sider, I-IV eller 

Ingen 

 Zancolli, vurdering af samtidig ekstension af håndled og 

fingre for begge sider 

Vurdering af kommunikation med CFCS 

Indikatoren skal måle, hvor stor en andel af 

børn med cerebral parese der får vurderet 

deres kommunikation med CFCS.  

 

Standard: Ikke fastlagt. 

 

Kriterie for opfyldelse: CFCS niveauet er 

vurderet (feltet er udfyldt) mindst en gang i 

indikatorperioden. 

http://www.cpop.dk/om-cpop/kvalitetsdatabase
http://www.cpop.dk/om-cpop/kvalitetsdatabase
http://www.cpop.dk/om-cpop/kvalitetsdatabase
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Anbefalinger for udfyldelse af protokol 

 Anbefalingerne mht den fysio- og ergoterapeu-tiske 

protokol svarer til det, vi bliver målt på  i årsrapporten  

 En minimums anbefaling til alle børn med CP. Antal 

undersøgelser bør planlægges ud fra en klinisk vurdering 

af det enkelte barns behov. 

 Hyppighed for afholdelse af konsultationer og hyppighed 

for udfyldelse af protokol er ikke nødvendigvis 

sammenfaldende. 

Anbefalinger pr. 1/1 2016 

Undersøgelse med den ergo- og fysioterapeutiske protokol: 

 Børn i alderen 0-5 år undersøges én gang pr. år. 

 Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau 

eller MACS niveau > I, undersøges én gang pr. år. 

 Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I 

og MACS niveau I, undersøges i de år hvor barnet er 7, 9, 

11 og 13 år pr. 1. januar 

 

 MACS er valideret til børn fra 4 år 

 Der er nu udviklet en Mini-MACS, hvor de 5 niveauer for 

klassificering er relateret børn under 4 år med tegn på CP 

 Mini-MACS er udviklet ved at tilpasse MACS til den yngre 

aldersgruppe 

 Proces: Test af små justeringer i pilotprojekt; konsensus 

diskussion i ekspertgruppe /workshops; evaluering af 

testversion i validitet/reliabilitet studie. 

 Mini-MACS er nu valideret til aldersgruppen 1-4 år 

 Har siden årsskiftet indgået i den svenske protokol 

 Er ikke oversat og valideret til dansk 

 

 

 

 

Mini-MACS vs. MACS 

 

 Alle overskrifter for de 5 niveauer 
er de samme som i MACS 

 Behov for assistance i håndtering 
af objekter er skrevet ind under 
alle 5 niveauer 

 Ord fra MACS som ikke blev 
fundet anvendelige til mindre 
børn, er erstattet. 

 Kan findes på 
http://cpup.se/arbetsterapi-
barn/  

 

http://cpup.se/arbetsterapi-barn/
http://cpup.se/arbetsterapi-barn/
http://cpup.se/arbetsterapi-barn/
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Klassifikation af spise og drikke Referencer 
 Sellers et al. Development and reliability of a system to 

classify the eating and drinking ability og people with 
cerebral parese. Developmental Medicine & Child 
Neurology, Okt. 2013 

 Eliason AC et al. Mini-MACS: Development of the Manual 
Ability Classification System for children younger than 4 
years of age with signs of cerebral palsy. Developmental 
Medicine & Child Neurology, April 2016 

 www.EDACS.org  

 https://www.aacpdm.org/UserFiles/file/IC25-Cooley-
Hidecker.pdf  

 

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 
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