CPOP koordination i Region Syddanmark – ifølge tværsektoriel samarbejdsaftale indgået 25. januar 2018 – snitflader mellem de tre koordinerende
instanser – regionalt, lokalt på hver af de fire sygehusenheder og kommunalt i de 22 kommuner. OBS: lokale koordinatorer: ansat på hver af de fire
sygehusenheder. For kontaktoplysninger se på www.cpop.dk under Regioner – Syddanmark.
Opgaver
Oprette nyt barn i CPOP
database med
Patientoplysninger
Opdatere Patientoplysninger
ved flytning

Regional koordinator

Lokale koordinatorer
X Lokal koordinator opretter.

Kommunale koordinatorer

X Ved flytning mellem
regioner eller til udlandet –
er det regional koordinator
som sørger for dette i
samarbejde med national
koordinator og den
svenske databasemanager.

X Ved flytning indenfor
regionen er det lokal
koordinator som sørger for
opdatering. Hvis barnet
flytter ud af regionen eller
landet – skal lokal
koordinator orientere
regional koordinator.

X Det er kommunal
koordinators opgave at
orientere lokal koordinator
hvis barnet er flyttet ud af
kommunen.

Opdatere Patientoplysninger
ved afslutning i CPOP

X Børn som afsluttes pga.
alder – varetages ved
regional koordinator.

X Opdatering af
Patientoplysninger ved
afskrevet diagnose eller
dødsfald varetages ved lokal
koordinator.
X Lokal koordinator er
ansvarlig såfremt barnet er
under regional udredning og
ukendt i kommunalt regi
ifølge de paragraffer som er
oplistet i samarbejdsaftalen.
Det er lokal koordinators
ansvar at orientere
kommunal koordinator om et
nyt barn, som er inkluderet
og hvor det vurderes at være

Udfylde første ergo- og
fysioterapeutiske protokol
på ny-inkluderet barn

X Børn som man indenfor det
seneste år kommunalt har
haft kontakt med under
nogen af de paragraffer som
er oplistet i
samarbejdsaftalen – skal
varetages med første
protokoludfyldelse i
kommunalt regi – både ergoog fysioterapeutisk protokol.

Note
Det er neuropædiater
som inkluderer et barn
i CPOP.
Det som er relevant
information ift.
databasen er
kommune og region.
Børn med
adressebeskyttelse –
skal oprettes med
adresseoplysninger i
databasen – med
registrering af
kommune og region.
Afskrevet diagnose
registreres af
neuropædiater i
neuropædiatrisk
protokol.
Ved tvivlstilfælde
kontaktes regional
koordinator.

Udfyldelse af øvrige ergo- og
fysioterapeutiske
protokoller på børn i alderen
0-15 år (sidste gang det år,
barnet fylder 15 år).

CPOP kvartalsstatus
udsendes 4 gange årligt med
oversigt over børn
bosiddende i kommunen
som er inkluderet i CPOP og
status for protokoludfyldelse

X Ved børn som kommunal
koordinator vurderer ikke
er under kommunalt
ansvarsområde – er det
regional koordinators
opgave at drøfte dette og
orientere lokal
koordinator.

X Regional koordinator
modtager data fra RKKP og
gennemgår og tilretter
således at hver kommunal
enhed får en liste over
tilknyttede børn samt
status for
protokoludfyldelse og
hvilke data som mangler.

kommunens ansvar at
udfylde protokoller.
X Børn som inden for det
seneste år ikke er set i
kommunen under nogen af
de paragraffer som er
oplistet i samarbejdsaftalen –
skal varetages med
protokoludfyldelse af lokale
koordinatorer – både ergoog fysioterapeutisk protokol.

X Lokal koordinator
gennemgår listen for at få et
overblik over antal børn som
følges på pågældendes
sygehusenhed.

X Børn som man indenfor det
seneste år kommunalt har
haft kontakt med under
nogen af de paragraffer som
er oplistet i
samarbejdsaftalen – skal
varetages med
protokoludfyldelse i
kommunalt regi – både ergoog fysioterapeutisk protokol.
X Kommunal koordinator skal
orientere regional
koordinator om børn, som
ikke er set kommunalt det
seneste år og som det derfor
vurderes at kommunen ikke
skal udfylde protokoller på.
X Kommunal koordinator
danner sig via denne liste er
overblik over hvor mange
børn der skal udfyldes
protokoller på, hvor i
kommunen dette ansvar er
placeret og om der evt. er
børn på listen som er
fraflyttet eller som ikke er
kendt og derfor vurderes at
være et regionalt ansvar ift.
protokoller. Kommunal
koordinator videresender
relevante oplysninger vedr.
børn inkluderet i CPOP til de

Obs at vederlagsfri
fysioterapi også er
under kommunal
myndighed, dvs. der
skal etableres kontakt
til de klinikker som evt.
følger børn inkluderet i
CPOP bosiddende i
kommunen, således at
disse involveres i
opgaven. Det drejer sig
også om
ridefysioterapi.

relevante fagpersoner under
kommunens
myndighedsområde.
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