
 

 
CPOP tjekliste – lokale arbejdsopgaver 
Udarbejdet af Ulrike Dunkhase-Heinl og Helle Mätzke Rasmussen 
 
Opgaver ved inklusion 

- Inkludere børn i CPOP 
Stiller diagnose og informere forældre om diagnosen, eller cerebral parese lignende symptomer 

- Henvisning til kommunal fysioterapeut  
- Henvisning til kommunal ergoterapeut  
- Oprettelse af patient i CPOP-3C 
- Informere forældrene om CPOP 
- Udlevering af forældreinformation og samtykke 
- Registrering af samtykke i CPOP-3C 
- Informerer teamet om at der er et nyt barn, der deltager i CPOP 

Teamet: Fysioterapeut (-er), neuropædiater (e) og børneortopædkirurg, evt. andre. 
 
Løbende arbejdsopgaver og tidsinterval 

Den neuropædiatriske protokol (NP) 
- Udfyldelse af NP 
- Indtastning af NP i CPOP-3C 

Ved inklusion, samt revurdere 
diagnose ved 4-års alderen 

Tværfaglige konsultationer 
- Planlægning af tværfaglige konsultationer 
- Indkaldelse af børn og forældre 
- Indkaldelse af fysioterapeut (er) 

Løbende, efter lokale aftaler, f.eks. 

- Årlige aftaler for alle børn 

- ½ årlige aftaler for GMFCS III-V 

Udfyldelse af røntgen protokol (RP) hofte 
- Ordination af røntgen 
- Vurdering af røntgen med RI og AI 
- Udfyldelse af RP 
- Indtastning af RP i CPOP-3C 
- Evt. ordination af ekstra røntgen 

Løbende, efter GMFCS niveau 

- GMFCS I, 2 år 

- GMFCS II, 2 og 8 år 

- GMFCS III-V årligt 

Eller efter individuel vurdering 

Udfyldelse af den fysioterapeutiske protokol (FP) 
- kontakt til fysioterapeut (er) 
- Evt. vejledning / supervision 
- Indtastning af FP i CPOP-3C 
- Validering af data i FP 
- Tilbagemelding til fysioterapeut om data 
- Besked til ortopædkirurg ved skoliose 

Løbende, efter barnets alder 

- Børn < 6 år, ½ årligt 

- Børn > 6 år årligt 

Udfyldelse af røntgen protokol (RP) skoliose 
- Evt. Formidling af data fra FP til ortopædkirurg 
- Ortopædkirurgen ser barnet og ordinere røntgen, ved behov 
- Vurdering af røntgen med Cobb vinkel 
- Udfyldelse af RP 
- Indtastning af RP i CPOP-3C 
- Ordination af næste røntgen 

Løbende efter individuel plan og 
afhængig af FP  

 

 



 
Eksempel på organisering af de lokale arbejdsopgaver 
 
Opgaver ved diagnose / inklusion 

 FYS P-FYS K-FYS ERGO P-ERGO NEURO ORT 

Inkludere børn i CPOP        

Henvisning til FYS        

Henvisning til ERGO        

Informerer forældre om CPOP        

Registrerer barnet i CPOP-3C        

Udleverer samtykke erklæring        

Ansvarlig for samtykke erklæring        

Taste samtykke i CPOP-3C        

Informerer teamet om nyt barn i CPOP        

 

Opfølgning med den neuropædiatriske protokol (NP) 

 FYS P-FYS K-FYS ERGO P-ERGO NEURO ORT 

Udfylder NP        

Revurdere NP ved 4-års alderen        

Tjekker at NP er udfyldt        

Taster data ind i CPOP-3C        

 

Opfølgning med den fysioterapeutiske protokol (FP) 

 FYS P-FYS K-FYS ERGO P-ERGO NEURO ORT 

Udfylde den første FP        

Udfylder FP        

Tjekker at  FP udfyldes løbende        

Laver resume af FP        

Validere data i FP        

Tilbagemelding til FYS om data i FP        

Taster data ind i CPOP-3C        

 

Opfølgning med den ergoterapeutiske protokol (EP) 

 FYS P-FYS K-FYS ERGO P-ERGO NEURO ORT 

Udfylde den første EP        

Udfylder EP        

Tjekker at EP udfyldes løbende        

Laver resume af EP        

Validere data i EP        

Tilbagemelding til FYS om data i EP        

Taster data ind i CPOP-3C        

 

Opfølgning med røntgen protokol (RP) 

 FYS P-FYS K-FYS ERGO P-ERGO NEURO ORT 

Organisere røntgen        

Tjekker at røntgen gennemføres        

Udfylder RP        

Tjekker at RP er udfyldt        

Taster data ind i 3C        

 

Tværfaglige konsultationer 

 FYS P-FYS K-FYS ERGO P-ERGO NEURO ORT 

Planlægger løbende tværfaglige konsultationer        

 Planlægge tværfaglige konsultationer ved behov        

Indkaldelse af børn og forældre        

Indkaldelse af fysioterapeut (er)        

Deltager i tværfaglige konsultationer        
 
FYS: Fysioterapeut under kommunalt myndighedsansvar (PPR, specialinstitutioner, genoptræning, privat praksis…) 
P-FYS: Fysioterapeut tilknyttet de fire pædiatriske afdelinger 
K-FYS: Koordinerende fysioterapeut i CPOP 
ERGO: Ergoterapeut under kommunalt myndighedsansvar (PPR, specialinstitutioner, genoptræning) 
P-ERGO: Ergoterapeut tilknyttet de fire pædiatriske afdelinger 
Protokoller: FP: Fysioterapeut protokol - EP: Ergoterapeut protokol - NP: Neuropædiater protokol – RP: Røntgen protokol 


