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Tværfaglige lægekonsultationer 
 
 

Målgruppe: Læger, fysioterapeut, ergoterapeuter, sygeplejersker og lægesekretærer  

Formål: At sikre ensartet afholdelse af tværfaglige lægekonsultationer i hele Region 

Syddanmark. 

Patientgruppe: - Børn med cerebral parese og med cerebral parese lignende 

symptomer. 

Revideret 30.06.2011 

Koordinerende Fysioterapeut 

Helle Mätzke Rasmussen 

Godkendt  

Fremgangsmåde De tværfaglige lægekonsultationer planlægges af det lokale CPOP team. 

Der afsættes 30 - 45 min. pr. barn. 

Barn og forældre får indkaldelse med mødetidspunkt direkte fra Sygehuset. 

Barnets fysioterapeuter og ergoterapeuter i det kommunale sundhedsvæsen 

kontaktes skriftligt eller mundtligt af det lokale CPOP team, i så god tid som 

muligt og senest en måned før konsultationen. 

 
De fysioterapeutiske og ergoterapeutiske CPOP protokoller udfyldes af 
barnets i det kommunale sundhedsvæsen og sendes senest én uge inden den 
tværfaglige CPOP konference til den lokale fysioterapeut. 

Deltagere - Neuropædiater 

- Ortopædkirurg 

- Koordinerende fysioterapeut 

- Barnets fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter i det kommunale 

sundhedsvæsen 

- Evt. ambulatorium sygeplejerske 

Tidspunkt Tværfaglige lægekonsultationer afholdes løbende: 

- Odense Universitets Hospital ca. 10 gange pr. år 

- Kolding Sygehus ca. 6 gange pr. år 

- Sydvestjysk Sygehus ca. 4 gange pr. år 

- Sygehus Sønderjylland ca. 4 gange pr. år 
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Forløb Forberedelse til lægekonsultationen 

- Kort præsentation af barnets seneste CPOP registreringer, herunder 

om der er givet samtykke. 

- Kort præsentation af det hidtidige forløb, herunder tidligere operationer 

og behandling med spasticitetsreducerende medicin. 

Lægekonsultationen 

- Neuropædiateren fungerer som konferenceleder og byder barn og 

forældre velkomne. Hvis det er første CPOP konsultation informeres 

barn og forældre om opfølgningsprogrammet. 

- Barn og forældrene fortæller om barnets almentilstand, nyt siden sidst, 

og har mulighed for at drøfte og få svar på spørgsmål. 

- Resume af protokollerne gennemgås og drøftes.  

- Fysio- og/eller ergoterapeuterne fortæller om mål og behandlingstiltag, 

nyt siden sidst, og har mulighed for at drøfte og få svar på spørgsmål. 

- Ortopædkirurgen gennemgår røntgen billeder og udfylder CPOP 

protokoller 

- Hver faggruppe gennemfører de nødvendige yderligere undersøgelser 

på barnet i forhold til beslutning om anbefalinger af behandlingstilbud 

- Sygeplejersken måler og vejer barnet, og opdaterer vækstkurver. 

- Aftale om anbefalinger til behandlingstilbud samt information og 

samtykke fra forældre.  

 
Der kan evt. efter konferencen udarbejdes en indsatsplan, som sendes til det 
kommunale sundhedsvæsen. 

Indsatsplanerne danner grundlag for det konkret mono- og tværfaglige 

målsætningsarbejde, der efterfølgende laves i samarbejde med forældrene. 

 
 

 

 


