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Oplæg på CPOP 
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Udvikl ingsprojekt  om tværsektor ie lt  samarbejde 

i  forhold t i l  ny l igt  d iagnost icerede børn med CP 

 

Et tværsektorielt - og offentligt/privat samarbejde 

med kommuner og hospitaler i Region H, region Syd og 
region MidtJylland 

 



Baggrund for  projektet  

• Vi har brug for større viden så vi ikke spilder vores børns 
barndom med at sidde i en taxa der kører fra det ene 
træningstilbud til det andet. Mogens Wiederholt, Spastikerforeningen 

• Der er behov for nogle koordinerede indsatser på et højt 
tværfagligt niveau Tina Lambrecht, Danske fysioterapeuter 

• Det er generelt en udfordring at anvende den viden vi der rent 
faktisk findes….Bevægelsen fra viden og ud i praksis er noget 
man må arbejde på. Mogens Wiederholt, Spastikerforeningen 

• Vi må lave nogle forpligtende samarbejder på kryds og tværs af 
ikke bare regioner, men også på landsplan. Hella Obel, Leder af børneterapien - Gentofte 

• Alene er der ingen af os der gør noget som helst fornuftigt og 
slet ikke uden at snakke med familierne. Hella Obel. Leder af børneterapien – Gentofte  
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Baggrund for  projektet  

 

• Der er 98 kommuner og ofte møder borgerne 98 forskellige 
modeller Kirsten Nordbye- Nielsen, CPOP koordinator  

• Specialiseringen af indsatsen er den rigtige vej at gå Kirsten Nordbye-Nielsen, 

CPOP koordinator 

• Børn og deres familier bruger en stor del af deres liv på at 
opsøge de behandlinger de har brug for. Kirsten Nordbye-Niielsen, CPOP koordinaotr 

• Vi kan ikke fjerne de tunge problemer fra dem (re. familierne), 
men vi kan spare dem for at bruge vigtige ressourcer på at skulle 
finde vej gennem et tungt system. Henny Holmgaard, Herning kommune 

• Det kan sagtens være en god forretning at forske i handicap Steen 

Bengtsson, SFI 
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Samarbejdspartnere  
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• Jylland – Region midt  

 Herning kommune og Region Hospital Herning  

• Fyn – Region syd 

 Odense kommune og Odense Universitetshospital. 

• Sjælland – Region Hovedstaden 

 Furesø kommune, Gentofte kommune, Lyngby-Tårbæk 
 kommune samt Hillerød hospital og Herlev hospital 

 

 



Barnet i centrum  

 - Familien i fokus 

Overordnet Formål: 

at skabe større sammenhæng og kvalitet 
i habiliterings indsatsen for familier med 
børn  med CP i alderen 0-8 år 

For at nå dette har vi valgt i dette projekt at udvikle 
en model i samarbejde med Udvalgte kommuner og 
hospitaler 

Vi ønsker derfor at at udvikle, afprøve og evaluere en 
tværfaglig og tværsektoriel model, der skaber større 
sammenhæng og kvalitet i habiliteringsindsatsen for 
familier med børn med CP i alderen 0-8 år.  

Modellen har 3 målgrupper 

- Børnene med CP i samarbejdskommunerne i alderen 
 0-8 år 

 - Forældrene til disse børn 

- Fagpersonerne der er i interaktion med familierne 



Faserne i  projektet  
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• Fase 1  01.11.2013-01.04.2014 

   Viden indsamling/kortlægning og etablering af  

   kontakt til samarbejdspartnere 

• Fase 2   01.04.2014 - 01.08.2014 

   Innovativ samskaben med samarbejdspartnerne/  

   tilblivelse af modellen. 

• Fase 3  01.08.2014 – 30.11.2015 

   Udførelse og løbende evaluering 

• Fase 4  01.11.2015 – 31.12.2015 

   Slut evaluering og videreudvikling af modellen samt  

   markedsføring 



Fase 1-  01.11.2013-01.04.2014 

  

Vidensindsamling 

Herunder 
kortlægning 

Finde 
samarbejdspartnere 

og indgå aftaler 

Udarbejdearbejde 
endeligt forslag til 
projektbeskrivelse 
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Fase 2 -01.04.2014 -  01.08.2014 

Workshop - 
udvikling af 
model for 

tværsektorielt 
samarbejde i 

forhold til 
familier med 
børn med CP  

Udarbejdelse 
af den 

endelige model 

Kommuner 
og 

Hospitaler 
udvælger 
moduler 

Baseline 
interview 

og 
dataindsam

ling 

Kontrakter 
med 

samarbejds
kommuner 

og 
hospitaler 

Hver 
samarbejds

partner 
udarbejder 
en plan for 
udførelse  
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Fase 3 -  01.08.2014 –  30.11.2015  

Aftaler om 
tidpunkter 

for 
samarbejde
/vidensfor

midling 

Udførelse 

Detaljer 
ses i 

modellen 
under 
hvert 
modul 

Læringsmøder 
og 

delevaluering 

Udførelse 

Detaljer 
ses i 

modellen 
under 
hvert 
modul  

Læringsmøde
r og 

delevaluering 
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Fase 4 -  01.11.2015 –  31.12.2015 

Baseline 
interview og 

dataindsamling 

Slutevaluering 
af effekt og 
samarbejde 

Starte 
skriveproces til 

Skriftlig 
Rapport 
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Kortlægning af famil ier med cp’s  

oplevelse af udfordringer i  barnets 8 

første leveår   
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Formål  med kort lægning  

  
- At få mere viden om, hvilke tidspunkter og begivenheder i forløbet fra 

fødsel til 8 år, familier med cp oplever som særligt udfordrende og 

betydningsfulde.  

 

- At få en større forståelse for hvorfor de enkelte tidspunkter og hændelser 

opleves som udfordrende eller betydningsfulde for familierne. 
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Metode  

Nyere videnskabelige 
undersøgelser og 
baggrundslitteratur 

Erfaring fra ophold på Helene 
Elsass Center 

Telefoninterviews og 
gruppeinterviews med 9 
familier med lettere cp  
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Nyere  i n te rnat iona le  under søge l se r  

v i se r :   

• 59,3 procent af forældre til børn med cerebral parese udviser 
abnorme stressniveauer  

• Mange familier føler sig ikke kompetente som forældre. 

•  Følelsen af at være ekspert som familie er essentiel i forhold til at 
sænke stressniveauet.   

• Familiernes største behov er relateret til information. 

• 68 procent af den stress, der ses, er ikke stress relateret til familie-
kohæsion.  

• Møder er oftest arrangeret af sundhedssystemet. Der er et behov for, 
at familierne har større mulighed for at vælge, hvornår og hvordan 
man gerne vil have informationen.  

Majnemar, A et al Perrin. 2012.Rentinck, IC et al. 2010, Rentinck et 
al.2009 Siebes et al 2012, Piskur B, et al. 2012, Raina, P et al 2005, 
Ketelaar, M et al. 2014.  
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Er fa r ing  f ra  opho ld  på  He lene  E l sa s s  

Cente r  

 
• Familier med lettere cp har behov for at være tilknyttet fagpersoner 

• Forældre finder netværksaftener meget værdifulde 

• Forældre hilser indføring i  nyeste viden på cp området meget 
velkommen. 

• Forældrene oplever en tværfaglig indsats værdifuld.  

• Forældre og børn oplever at hyppig, intensiv træning har gode 
effekter fysisk som psykisk.  
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Telefoninterviews med famil ier  med 

lettere cp  
 

• Semistrukturerede telefoninterviews med 9 familier med børn i alderen 8-
15 år.  

 
• Interviewguiden består indledningsvis af en kort række fakta spørgsmål 

vedrørende kontakt til kommune og sundhedssystem. Herefter har 
interviewene en mere fænomenologisk beskrivende karakter, hvor fokus 
er på at få en større forståelse af, hvori det udfordrende består. 

 
• Forud for interviewene er familierne blevet bedt om at tegne en tidsline, 

der illustrerer udfordringsgraden og særlige betydningsfulde perioder og 
hændelser i perioden 0-10 år.   
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Uvisheden i  t iden opt i l  

d iagnost icer ingen er  udfordrende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg var bange for, at jeg så spøgelser, fordi jeg insisterende på 
at der var noget galt. Da jeg så symptomer på for meget væske i 
hjerne, var jeg seriøst bange for, at nu var jeg ved at blive skør.  

Jeg insisterede på at lægen skulle se ham, da jeg frygtede, at det 
var en tumor, som han vil ende med at dø af. Det gav en falsk 
tryghed at både læge og sundhedsplejerske blev ved med at sige, 
at alt er okay, det var jo det, vi gerne vil høre, men jeg vidste 
inderste inde godt, at der er noget galt”. 
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At få sti l let diagnosen var et chok .   

  

 

”Jeg fik tid til en undersøgelse og tog alene afsted. På gangen blev jeg mødt af en 
læge, der sagde ”nå er det den dreng med cp, jeg skal se på” Jeg gik fuldstændig i 
chok.  

..Jeg ville ønske at der havde været nogen, der efterfølgende kunne have klædt 
os på som forældre. At der havde været et sted, hvor man kunne gå hen til 
nogen, som vidste noget om det” 
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En hverdag fu ld  af  prakt ik  og  

samarbejde med profess ionel le  

s l ider  på ressourcerne  

 

 
”Der er en masse praktik oveni den almindelig praktik ved at 

være småbørnsforældre. Man skal gå til udredninger, 

bandagist, terapeuter, kontrolbesøg på hospitalet. Der er 

pludselig rigtig mange mennesker i ens liv som man ikke selv 

har bedt om, og rigtig mange små forskellige møder man skal 

være tovholder på”. 

 

”Vi har ikke mødt en forståelse for at det er en hjerneskade. Vi 

har haft alt for mange unødvendige mennesker i vores liv; 5 

mennesker har gjort en forskel for os: 2 pædagoger, 1 

folkeskolelærer, 1 fys og 1 ergo. De resterende 75 har været 

unødvendige og taget vores tid” 

 

 

 
 

 

 

 

 



Mødeaktivitet  

 

”Vi har haft RIGTIG meget kontakt med kommunen, idet vi har 2 børn 
med hver deres ”ting”. Indenfor CP området oplever vi det ikke så 
organiseret. Ti forskellige ting, der skulle mødes om ad ti forskellige 
gange, modsat lillebror, hvor der afholdes fællesmøder med alle 
professionelle på én gang. For os forældre er det en ny situation hver 
gang. 

Vi skal selv medbringe kopier til møder og forklare hvad CP er.  Det er 
vildt opslidende, for man afsætter meget tid og energi før, under og efter 

møderne”.  
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Udfordrende at få trænet nok  

 

 

”Den træning, der tilbydes er jo slet ikke nok, og han gider 
det ikke. Jeg har evig dårlig samvittighed over at han ikke får 
trænet mere. Men det er altså virkelig en stor udfordring at 
finde tiden til at træne.. og motivere ham. Han er jo helt fald, 
når han kommer hjem, og så vi kommer vi op og skændes, 
det går slet ikke” 
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Udfordrende når de usynl ige 

handicaps begynder at vise s ig.   

 

”På hospitalet havde vi fået at vide, at det ”kun” var det motorisk 
handicap. Da han så  blev 3 år og de kognitive udfordringer begyndte at 
vise sig, så slog det benene helt væk under os. Der blev ringet efter os i 
tide og utide pga. konflikter med de andre børn ……til sidst magtede de 
ikke at have ham og kastede håndklædet i ringen” 
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 Oplevelse af kl ientgørelse  

 

”Vi oplever ingen forståelse for, at det har omfattende konsekvenser for en 
familie at have et barn med CP. Systemet og måden vi bliver mødt på opleves 
som rigidt og inkompetent. Kommunen forlanger igen og igen, at vi skal udfylde 
de samme skemaer. Det er den årlige hammer i hovedet (og dyk i vores kurve). Vi 
mindes om alle vores særlige behov og den ekstraudgift, vi er, Det gør én enormt 
ked af, at ens barn bliver en sag i kommunen. Vi føler os mistænkeliggjorte, det 
er ubehageligt, for vi har ikke selv valgt det. Vi ville helst have været det 
foruden”.  
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Skolestart  

• ”Gik ikke særlig godt i børnehaveklassen, han kørte træt i 
ustrukturerede sammenhænge og vi måtte hente ham pga. 
konflikter. Jeg som mor så og forstod ikke de psykologiske 
aspekter af sygdommen” 

 

• ”Hun kommer til kort i kreating og værksteder og melder sig ud. 
Det gør noget ved selvværet” 

 

• ”Han sakkede bagud og ville ikke i skole til sidst” 
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Vi kunne godt ønske os . .  

 

•  En større forståelse for, at det er hele familien, der bliver ramt af handicappet 
 
• Hjælp til en sorg og helingsproces. Et rum, hvor forældrene kan snakke om følelser og 

være kede af det.  
 

• Hjælp til at blive klædt på som forældre. Vi savner et sted, hvor man kan gå hen, hvor 
der er nogen, der ved noget om CP. Faste møder med relevante personer, så man 
kommer problemerne i forkøbet 

 
• Hjælp til at blive navigeret rundt i al det her. Det ville have gjort en kæmpe forskel.  

 
• At alle der har med vores barn at gøre ved hvad cp er, så vi kan have tillid til 

eksperterne. 
 
• Hjælp til at få fremtiden delt op i mindre bidder, men også hjælp til at få overblik og 

tænke langsigtet.  
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Formål  med Workshop  

• Lærer hinanden at kende 

• Få en forståelse for hinandens og brugernes behov og 
værdiskabelse. 

• At skitsere de vigtigste problemstillinger, der er i relation til 
indsatsen for familier med børn med CP 

• Kortlagt alle samarbejdsparternes forståelse/oplevelse af 
nuværende situation 

• Generere og kvalificere ideer til interventionen 

• Få en prototype på indholdet og modulerne i modellen 

• At alle parter har en større indsigt i projektets og det muligheder 
og begrænsninger. 

• Få overblik over den videre proces og indholdet i denne 
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Workshop -  Metode  

 

• Udgangspunkt i familiernes stemme – Kortlægning. 
(Skitseret i 16 temaer) 

• Actor Challenge mapping ( Identificer aktørerne, find 
aktørernes udfordringer, ideer til løsninger, projektets 
roller) 

• Service design 
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I nnovat ionsfaserne  

Model af Hanne Skov, Henrik Hegnet, og Patricia Behrend, 2010 
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Selektion 
Ide generering 

Preject 

Implementation 

Projekt 


