Børn
med cerebral parese

Cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP)
Information til forældre

Tilbud om årlige screeninger
Alle børn med CP har mulighed for at deltage i et
cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP).
I CPOP tilbydes dit barn årlige screeninger hos ergo- og
fysioterapeuter. Der laves standardiserede tests fra
opfølgningsprogrammet.
Testresultaterne bringes med til den tværfaglige
konsultation på regionens sygehus, hvor de gennemgås
med børnelægen, ortopædkirurgen og bandagisten.
Screeningerne skal dermed sikre, at de fagpersoner, dit
barn møder, kan følge dit barns udvikling og dermed
være på forkant med eventuelle ændringer i barnets
indsats.

Den kommunale koordinator
– dit barns samlede indgang til CPOP
I Horsens Kommune har vi en kommunal koordinator,
der løbende har kontakt med det team af terapeuter,
som står for træningen af børn med CP. Koordinatoren
arbejder desuden tæt sammen med dagtilbuds- og
skoleområdet via medarbejdere i Tværgående Enhed
for Læring. Målet er at skabe sammenhæng mellem
træningstilbud og den pædagogiske indsats i
daginstitution/skole.
Den kommunale koordinators øvrige arbejdsopgaver:
sikre at dit barn får tilbud om screeninger
sikre indsamling af screeningsresultaterne i den
danske kvalitetsdatabase over børn med CP.

Kort om CPOP
CPOP er en aftale som Region Midtjylland og
kommunerne i Regionen har indgået for at skabe en
ensartet sundhedsfaglig, tværfaglig og
tværsektoriel indsats for børn med Cerebral Parese.
Opfølgningsprogrammet er udviklet i et samarbejde
mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter,
ergoterapeuter og børneneurologer.

Hvad med træning?
Hvis dit barn i forbindelse med kontakt til sygehuset vurderes til at
have lægefagligt behov for træning, vil barnet modtage en
genoptræningsplan. Det er typisk terapeuterne fra Vital Horsens som
vil varetage genoptræningen, på centeret eller i barnets nærmiljø.

Vederlagsfri fysioterapi
For at dit barn kan tilbydes gratis fysioterapi kræver det en
henvisning fra egen læge. Træningen kan foregå hos
privatpraktiserende fysioterapeut eller hos Vital Horsens
(kommunens genoptræningscenter).

Har du spørgsmål om CPOP?
Kontakt den kommunale koordinator.

CPOP koordinator i Horsens Kommune:
Katrine Møller Klausen
Vital Horsens, Centrum for Sundhed og Træning
kkl@horsens.dk
Telefon: 76 29 38 01

Ønsker du vederlagsfri fysioterapi til dit barn med CP på Vital Horsens?
Kontakt:
Mette Roland Knudsen
Vital Horsens, Centrum for Sundhed og Træning
mrkn@horsens.dk
Telefon 76 29 38 01

For yderlig information:
www.cpdanmark.dk
CP Danmark er en forening for alle med cerebral parese. Her kan man finde
oplysninger og pjecer om, hvordan det er at have et barn med CP.

www.cpguide.dk
Hjemmesiden er en guide med relevant information om CP, træning og behandling.

www.cpop.dk
Information om CPOP opfølgningsprogrammet i Danmark.

