
002c CPOP 
Kvalitetsstandard for CPOP 
Forudsætninger Beskrivelse af ydelsen 

 
Ydelsens lovgrundlag § 120 Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst 

og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. 
Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel fore-
byggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, 
der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på 
børn med særlige behov. 
Sundhedslovens § 140 (genoptræning) 
o Sundhedslovens § 120 (en generel forebyggende og sundhedsfremmende 
indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, dels en 
særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov)  
o Sundhedslovens §140a (vederlagsfri fysioterapi) 
o Folkeskolelovens § 20 stk.2 (specialundervisning og specialpædagogisk bi-
stand) 
o Servicelovens §11 stk. 4 (Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, 
undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller 
4 Se: http://www.cpop.dk/wordpress/wp-
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sat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier. Opgaverne kan vareta-
ges i samarbejde med andre kommuner)  
o Servicelovens §32 (Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til 
børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særli-
ge dagtilbud, jf. stk.3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre 
tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres 
helt eller delvis af forældrene i hjemmet som hjemmetræning, jf. § 32 a.  
o Serviceloven§86 stk. 2 (Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedli-
geholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov 
herfor)  
o Servicelovens § 44 (Bestemmelserne i § 83, § 84, stk.1, og § 86, stk.2, finder 
tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor)  
o Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 9 (rådgivning, behandling, praktisk og pædago-
gisk støtte)  

Nordfyns Kommunes vær-
diggrundlag 

Ordentlighed:  
-Vi behandler hinanden med respekt og værdighed og tager hensyn til indivi-
duelle og kulturelle forskelle.  
 
Troværdighed  
-Vi er ærlige og optræder korrekt over for hinanden. Vi skaber et godt samar-
bejde med de mennesker, vi er sammen med i vores hverdag.  
 
Åbenhed  
-Vi taler og lytter åbent til hinanden. Vi behandler hinanden med respekt for 



forskellighed.  
 
Synlighed  
-Forældre og de professionelle voksne skal være synlige i det gode og aktive 
børne- og ungeliv. Vi skaber fremtiden sammen på Nordfyn, med nytænkning 
og fornyelse.  
 
Et sådant sæt af værdinormer vil efter vores vurdering gavne børn, unge og 
deres familier, såvel som medarbejdere og ledere i det daglige arbejde. 

Formål med ydelsen er Formål med CPOP i Danmark  
•Det overordnede formål med CPOP er at overvåge og følge kvaliteten af den 
sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese eller 
cerebral parese lignende tilstande. 
•Begrænse og/eller forhindre sekundære følger som udvikling af funktionsbe-
grænsende og smertefuld subluksation eller luksation af hofteleddet, svær skoliose 
af rygsøjlen og/eller svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene. 
•Optimere funktionsevne og livskvalitet hos barnet/den unge, der har cerebral 
parese eller cerebral parese lignende tilstande. 
•Øge viden om, og erfaring med undersøgelse og behandling af børn/unge med 
cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande. 
•Forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige aktører, her-
under familien, de forskellige faggrupper og sektorer. 
•Sikre at det enkelte barn/unge menneske får tilbudt den rette behandling på det 
rette tidspunkt. 

Hvem kan modtage ydel-
sen? 
 

Alle børn i Nordfyns kommune med cerebral parese født efter 2003 

Aktiviteter som kan indgå 
i ydelsen 
 

Årlig undersøgelse ved fysioterapeut og ergoterapeut. 
Der vil blive lavet:  
- Fysioterapeutisk undersøgelses protokol 
- Ergoterapeutisk undersøgelses protokol 
- GMFM 
Terapeuterne deltager på konference sammen med personale fra OUH og foræl-
dre og barn en gang årligt. 

Aktiviteter, som IKKE ind-
går i ydelsen 

Behandling, træning eller råd og vejledning 

Ydelsens omfang Årlig undersøgelse ved fysioterapeut og ergoterapeut. 
Terapeuterne deltager på konference sammen med Personale fra OUH og forældre 
og barn en gang årligt. 

Kompetencekrav til med-
arbejderen 

Viden omkring CPOP 
Uddannet eller erfaring med CPOP undersøgelser, GMFM 

Forventning til samar-
bejdspartnere, forældre 
og eleven 

At forældrene kommer med barnet til undersøgelsesdagene som varierer mellem 
2 og 3 dage. 

Nordfyns Kommunes kva-
litetsmål og opfølgning 

Der udarbejdes, af CPOP, en gang årligt en årsrapport til opfølgningsprogrammet, 
som national kliniske kvalitetsdatabase, for at kortlægge om kommunerne har 
opnået de kvalitetsstandarter som er udstillet. 
 
http://www.cpop.dk/om-cpop/kvalitetsdatabase 
 

http://www.cpop.dk/om-cpop/kvalitetsdatabase


Særlige forhold  

 
Godkendt den xx.xx.xx i Kommunalbestyrelsen og skal revideres senest xx.xx.xx. 
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