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CP-oppfølgingsprogrammet blir del av CP-registeret i Norge  
CP-oppfølgingsprogrammet (CPOP) ble etablert som et treårig prosjekt i Helse Sør-Øst (HSØ) 
i 2005 finansiert av Helsedirektoratet (Hdir) etter modell fra CP-upföljningsprogrammet i 
Sverige (CPUP). Registreringen startet i 2006 og antallet registrerte barn er i overensstemmelse 
med det som forventes. Lederne for CP-registeret (CPRN) og CPOP har hatt en løpende dialog 
med hverandre, med Hdir og med Helse HSØ med tanke på samordning av CPOP og CPRN til 
ett nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for CP i Norge, og i 2009 ble samordningen formelt 
gjennomført. Nasjonal utvidelse av CPOP er dermed formalisert. Både registerdelen og 
oppfølgingsdelen av CP-registeret blir finansiert av HSØ. CPOP-delen finansieres med 
øremerkede midler inn i rammen for Oslo Universitetssykehus (OUS) og registerdelen er 
forankret ved Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold (SiV).  
 
Samordning av informasjonsskriv og samtykkeerklæringer er på det nærmeste fullført, og det 
søkes om ny felles konsesjon fra Datatilsynet i samarbeid med personvernombudet ved SiV, 
OUS og Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE). Denne søknaden kan ikke 
behandles før felles IT-løsning er på plass. Foreløpig har CPRN og CPOP hver sin database, 
men det arbeides i nær kontakt med SKDE og Helse Midt-Norge IT-enhet (HEMIT) om å 
etablere en felles database med elektronisk innregistrering, på sikt også koblet til elektronisk 
pasientjournal. Nødvendige databehandleravtaler vil ivaretas av personvernombudet ved SiV 
og SKDE. 
 
Barnelege Kjersti Ramstad og leder for CPOP, Reidun Jahnsen, er medlemmer av 
rådgivingsgruppen for CPRN, og leder for CPRN, Guro Andersen, var med i prosjektgruppen 
for CPOP. Styringsgruppen og prosjektgruppen for CPOP i HSØ har nå avsluttet sitt arbeid, og 
det arbeides med å etablere en ny felles referansegruppe og et felles forskningsutvalg for hele 
CP-registeret.  
 
Den daglige driften av CPOP er fortsatt blitt ivaretatt av spesialergoterapeut cand san Sonja 
Elkjær og spesialfysioterapeut Gerd Myklebust som ble ansatt i august 2005 som CPOP-
koordinatorer i henholdsvis 75 % og 100 % stilling. Leder fysioterapeut dr philos Reidun 
Jahnsen og barnelege Kjersti Ramstad har vært ansatt i 20 % stilling hver, og ortopedisk kirurg 
Terje Terjesen er ansatt på timebasis for å analysere røntgenbilder av hofter og bekken. 
Håndkirurg Lars Eldar Myrseth vurderer håndfunksjonsprotokoller relatert til indikasjoner for 
håndkirurgi i samarbeid med Sonja Elkjær.  
 
Innsending av fysio- og ergoterapiprotokoller, samt røntgenbilder startet våren 2006. I alt er 
1649 fysioterapiprotokoller og 1215 ergoterapiprotokoller registrert de fire første årene, 
henholdsvis 525 og 355 protokoller i 2009. Barna har fra 1-7 protokoller hver avhengig av 
alder og når de ble innmeldt i CPOP. Protokollene inneholder registreringer av motorisk 
funksjon, spastisitet, leddstatus, samt behandling og tiltak. Fire år er ikke lang oppfølgingstid, 
men allerede nå kan vi se endringer i barnas funksjon og måten de blir fulgt opp på.  
 
Den store utfordringen i 2009 var å finne en god løsning for den nasjonale utvidelsen av CPOP 
samordnet med CPRN. Alle innsamlede data er lagt inn i CPOP’s elektroniske MEDinsight-
database, og meningen var at habiliteringstjenestene skulle registrere data direkte inn i denne 
fra 2009. Hver habiliteringstjeneste skulle ha tilgang til sine egne data, og kunne ta ut rapporter 
og analysere dem på individ- og gruppenivå. Dersom dette systemet hadde fungert bra, ble det 



vurdert å legge protokollene for medisinske bakgrunnsopplysninger fra CPRN også inn i 
MEDinsight. 
 
Implementeringen av MEDinsight ble imidlertid stoppet av problemer med kommunikasjonen 
mellom de ulike IT-systemene på de forskjellige helseforetakene og MEDinsight. Elektronisk 
innregistrering ble bare implementert i én habiliteringstjeneste, nemlig i Østfold. 
Habiliteringstjenestene måtte derfor sende inn papirprotokollene også i 2009, og CPOP-
koordinatorene har måtte bruke mye tid på å legge inn registreringene i MEDinsight databasen.  
 
Kompetanseheving, undervisning, formidling: 
Den årlige fagdagen for alle involverte i CPOP, samt representanter fra HOD, Hdir og 
habiliteringstjenestene i hele landet ble i 2009 arrangert som en felles fagdag for CPRN/CPOP 
(Vedlegg 1: program for fagdag 2009). Koordinatorene har veiledet og undervist i bruken av 
CPOP-protokollene i alle habiliteringstjenestene i HSØ etter behov, men hovedoppgaven i 
2009 har vært besøk og undervisning i habiliteringstjenestene utenfor HSØ som ledd i 
implementeringen CPOP i resten av landet. Habiliteringstjenestene samarbeider de fleste steder 
med fagpersoner fra 1. linjetjenesten, og disse inkluderes også i undervisning og veiledning. 
Det har vært arrangert nettverkssamlinger for de lokale koordinatorene i CPOP to ganger årlig, 
og høsten 2009 deltok kontaktpersoner fra alle habiliteringstjenestene i landet både for CPRN 
og CPOP samlet. Spesifikke kurs i bruk av instrumentene som brukes i CPOP er blitt arrangert 
flere ganger i 2009. På disse kursene har også kommunale terapeuter vært invitert. Leder for 
CPOP deltok på Nettverksmøte for kvalitets- og registerfeltet 28.oktober 2009 i Oslo sammen 
med medarbeider i CPRN 
 
CPOP har blitt presentert utad både nasjonalt og internasjonalt ved flere anledninger: 
- CP-foreningens årlige nasjonale konferanse i Oslo 
- Mastergradsstudiet i Habilitering og rehabilitering, videreutdanningen i barnefysioterapi,  
grunnutdanningen i fysio- og ergoterapi ved HiO, samt for FAF-studiet (fysisk aktivitet for 
funksjonshemmede) på Norges Idrettshøgskole (NIH)  
- Foredrag på CPUP-dagarna i Göteborg  
- Rikshospitalets og CPUP’s nettsider       
- Omtale i CP-bladet. 
- Foredrag om CPOP på International Conference on Cerebral Palsy i Sydney i september  
2008, og ble presentert der 19.02.09. Abstractet er publisert i Dev Med & Child Neurol 2009; 
51: 42-43. Supplement 2 
- Posterpresentasjon på American Academy of Cerebral Palsy and Developmental 
- Medicine (AACPDM) i Arizona, september 2009. Abstractet er publisert i Dev Med & 
Child Neurol 2009; 51: 65 Supplement 5.  
- Foredrag ble holdt på nasjonal fagkongress i ergoterapi Bergen i oktober 2009. 
 
Utviklingsarbeid: 
Det foregår et kontinuerlig revideringsarbeid av CPUP/CPOP-protokollene, og en samordning 
mellom CPOP-protokollene og protokollene for medisinske bakgrunnsopplysninger. Disse 
ligger tett opp til protokollene for SCPE (Serveilance of Cerebral Palsy in Europe) og ble tatt i 
bruk i 2007. Alle protokollene og klassifikasjonsinstrumentene ligger på Rikshospitalets og på 
CPUP’s hjemmesider sammen med annet informasjonsmateriell (www.rikshospitalet.no) 
(www.cpup.se).  
 
Leder for CPOP er med i den svensk-norske prosjektgruppen, ”CPUP vuxen”, som arbeider 
med å utvikle CPUP/OP i livsløpsperspektiv, i første omgang med fokus på overgangsfasen fra 

http://www.cpup.se/


barn til voksen. En pilotstudie i Syd-Sverige startet høsten 2009 og vil fortsette våren 2010. 
Dette vil også legge grunnlag for utarbeiding av et 15 årsskjema for CP-registeret som vil være 
felles for CPOP og CPRN.  
 
Psykologene ved BNS, ledet av Torhild Berntsen, planlegger et prosjekt for å utvikle 
systematisk oppfølging av kognitiv funksjon knyttet til CPOP. Ergoterapeut Tone Mjøen ved 
Habiliteringssenteret SiV leder et prosjekt for systematisk oppfølging av barn med behov for 
alternativ/supplerende kommunikasjon (ASK). 
 
Evaluering av CPOP-prosjektet: 
Det er gjennomført evaluering av CPOP-prosjektet i form av en spørreskjemaundersøkelse om 
tilfredshet hos alle involverte foreldre og fagfolk (Vedlegg 2). Svarprosenten var god, og 
resultatene ble presentert på fagdagen 23. april 2009. Det var overveiende svært positiv respons 
fra både foreldre og fagfolk. Få foreldre, men noen fagfolk, spesielt leger, var bekymret for at 
CPOP gikk på bekostning av andre problemstillinger og diagnosegrupper. Undersøkelsen vil 
også bli gjennomført i Sverige og Danmark. 
 
Videre drift av CPOP: 
Hovedfokus vil i 2010 bli på undervisning og veiledning i de nye involverte 
habiliteringstjenestene. Det vil bli arrangert koordinatorsamlinger for både de nye og gamle 
lokale koordinatorene. ”Oppsamlings-heat” i HSØ, spesielt med tanke på nye involverte 
medarbeidere i habiliteringstjenestene og 1. linjen, og ”repetisjonsøvelser” for de andre er 
stadig aktuelt. Dette gjelder både spesifikke kurs vedrørende instrumenter som brukes i CPOP 
og generell bruk av fysio- og ergoterapiprotokollene. Alle habiliteringstjenester utenfor HSØ 
har nå forpliktet seg til å delta i CPOP. De nye habiliteringstjenestene vil forhåpentligvis kunne 
ta i bruk elektronisk registrering direkte uten å gå veien om innsending av papirprotokoller. Det 
vil bli inngått avtaler med ortopediske kirurger i Helse Midt-Norge og Helse Vest om å lese 
røntgenbilder for henholdsvis Helse Midt- og Nord-Norge og Helse Vest. Alle data vil bli 
samlet i den ny felles nasjonale databasen for CP-registeret. 
 
Forskning 
En felles CP-registerdatabase med data fra CPRN og CPOP er en gullgruve med tanke på 
forskning og generering av kunnskap om CP, samt behandling og oppfølging av personer med 
CP. Bearbeiding av innsamlede data er i full gang og vil bli presentert på fagdagen den 14. april 
og i form av nasjonale og internasjonale publikasjoner (se Kompetanseheving). Avidentifiserte 
data fra CPOP blir årlig overført til CPUP-databasen i Sverige, og det er mulig for forskere å 
søke forskningsutvalget om å anvende registerdata i forskningsprosjekter. De skandinaviske 
landene vil samarbeide om sammenligning av data, beskrivelse av utviklingstrender og 
anbefalinger av kriterieutløste tiltak. Leder for CPOP er fra 2009 med i Styringsgruppen og 
forskningsutvalget for CPUP. Det er planlagt forskningssamarbeid mellom NTNU, CPRN, 
CPOP og CPUP, i første omgang i form av sammenlignende studier mellom barn i Norge som 
ikke følges av CPOP og samme årskull i Sverige som er fulgt i CPUP. Stipendiat er ansatt ved 
NTNU. 
 
En longitudinell populasjonsbasert norsk/svensk studie av habiliteringsforløp ved CP er under 
planlegging og har søkt om å bruke CP-registeret som rekrutteringskilde og organisasjon for 
prosjektet. Stipendiatstilling er opprettet ved HiO og stipendiat ble ansatt høsten 2009.  
 
Det er også gjennomført datainnsamling med CPOP-protokollene i 2009 på en historisk 
kontrollgruppe av 16 og 17-åringer med CP i HSØ som ikke er fulgt gjennom CPOP. 



Datainnsamlingen er gjennomført i samarbeid med Kjersti Ramstads doktorgradsprosjekt om 
smerter, livskvalitet og deltakelse hos ungdom med CP i overgangsfasen fra barn til voksen.  
 
Lederne for CPOP og CPRN deltar også i referansegruppen til prosjektet, Det store spranget - 
Livsfaseovergangen fra barn til voksen hos personer med CP. En modellutprøving ved 
Habiliteringssenteret, SiV.  


