
 

CPOP-konsultationer på Rigshospitalet – Information til sundhedsfaglige  

Inklusion af deltagere  

Det er barnets neuropædiater, der vurderer, om barnet kan inkluderes i CPOP. Hvis du er i tvivl om 

et barn skal inkluderes eller om barnet allerede er inkluderet, kan de lokale koordinatorer 

kontaktes på mail: rh-cpop@regionh.dk  

Barnet inviteres til en konsultation, hvor der udleveres informationsmateriale til forældrene om 

CPOP. På konsultationen får forældrene også udlevet en samtykkeerklæring, hvor de kan give 

samtykke til kommunikation mellem hospitalet og barnets trænende terapeuter.  

Alle børn med cerebral parese bliver inkluderet og registreret i CPOP databasen. Når barnet er 

inkluderet i CPOP, registreres barnet i databasen under ”patientoplysninger”. Under 

”patientoplysninger” noteres også barnets kommunale/privatpraktiserende fysio- og 

ergoterapeut, hvis forældrene har ønsket at opgive dette.  

Tværfaglige CPOP-konsultationer  

Inden CPOP- konsultationen  

Indkaldelsesbrevet sendes ud til forældrene mellem få måneder til et år forinden CPOP-

konsultationen.  

Cirka 2 måneder inden CPOP-konsultationen giver de lokale koordinatorer besked til barnets 

behandlende terapeuter, om tiden for konsultation med henblik på at udfylde protokollerne. Det 

anbefales at der foreligger opdaterede protokoller umiddelbart inden barnets CPOP-konsultation. 

De behandlende terapeuter opfordres til at informere forældrene om, hvad der er registreret i 

protokollerne, således at forældrene ikke først hører om dette til konsultationen. Terapeuterne 

bedes indtaste resultaterne fra protokollen i 3C databasen mindst to uger før barnets CPOP-

konsultation. Inden CPOP-konsultationen validerer de lokale koordinatorer protokollerne ved at 

kigge dem igennem for f.eks. manglende udfyldte afkrydsninger. Hvis der evt. er kommentarer 

eller spørgsmål til den udfyldte protokol, vil behandlende terapeut modtage en mail med disse. 

Behandlende terapeuter opfordres til at informere forældrene om, at der er flere faggrupper til 

stede ved konsultationen, end de tidligere har været vant til.  

Der er i alt afsat 30 minutter, hvor barnet, forældrene, barnets kommunale fysioterapeut og/eller 

ergoterapeut, neuropædiateren, ortopædkirurgen og de lokale koordinatorer er samlet. 

Under CPOP- konsultationen 

De lokale koordinatorer har inden konsultationen udarbejdet et resume af de vigtigste fund i 

barnets protokoller. Sammen med forældrenes informationer danner disse grundlag for 

konsultationens indhold samt tværfaglige tiltag frem til næste konsultation.  

Der er CPOP konsultationer den første torsdag i lige uge i hver måned. Der afholdes 1-2 CPOP-

konsultationer om året pr. barn, alt efter behov. Derudover kan barnet komme til konsultation hos 

enten neuropædiateren eller ortopædkirurgen, alt efter behov. 


