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Invitation til samarbejdsmøde vedrørende CPOP! 

Kære kommunale CPOP kontaktpersoner i Region Syddanmark.  

Hermed vil jeg sammen med de lokale CPOP koordinatorer på de fire sygehusenheder i Region Syddanmark 

gerne invitere jer til et samarbejdsmøde – tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 9-11 på Sygehus Lillebælt – lokale 

Storebælt.  

Dagsorden for mødet er først og fremmest at etablere et samarbejdsforum mellem os der arbejder med 

koordination af opgaverne indenfor CPOP – på tværs af region og kommuner. Således er det vores ønske at 

vi fremover vil have et årligt samarbejdsmøde i dette netværk. 

På baggrund af den seneste CPOP årsrapport er der desuden et ønske fra CPOP regionale styregruppe om 

at vi fokuserer på hvilke tiltag der kan fremme målopfyldelse indenfor den ergo- og fysioterapeutiske del af 

CPOP.  

Herunder en skitsering af foreløbige punkter til mødet og så vil jeg meget gerne høre fra jer, såfremt I 

derudover har ønsker til punkter der skal sættes på: 

 Kort overblik over organiseringen af CPOP til orientering. 

 Gennemgang af procedure ifbm. statuslister – hvordan de udarbejdes, hvad de kan bruges til 
herunder hvordan de kan anvendes til kvalitetsmonitorering og –sikring. Gerne med input fra 
kommunerne – hvordan gør I? 

 Gennemgang af årsrapport 2016 – hvilke pointer kan man tage frem og arbejde med for at fremme 
målopfyldelse. 

 Intervaller og nye indikatorer i ergo- og fysioterapeutisk protokol. 

 Orientering om samarbejde med praksiskonsulent ift. børn og unge der følges i CPOP og som får 
vederlagsfri fysioterapi. 

 Proces mht. evaluering af CPOP konsultationer, herunder præsentation af beskrivelse af 
terapeuters rollefordeling ved CPOP konsultationer - og øvrigt evt. nyt fra den regionale 
styregruppe. 

 

Meld gerne tilbage snarest muligt og senest d. 25. september om I kan deltage og evt. med punkter til 

dagsorden, til mirjam.gismervik@rsyd.dk  

Jeg ønsker jer en rigtig dejlig sommer! 

Med venlig hilsen fra Mirjam Gismervik, regional koordinator CPOP Region Syddanmark, på vegne af CPOP 

regionale styregruppe i Region Syddanmark.  
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