Om CPguiden.dk
Hjemmesiden CPguiden.dk er udviklet i samarbejde
mellem Spastikerforeningen, MindMakers.dk, Lægens ord og
CPOP i Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Information og livshistorier om Cerebral Parese
og opfølgningsprogrammet CPOP

En hjemmeside om spastisk lammelse

CPguiden.dk er finansieret af Sundhedsministeriets ”Satspulje
til kvalificering af træningsindsatsen til børn og unge med svært
fysisk handicap”.

CPguiden.dk fortæller i video, tekst og billeder om diagnosen Cerebral Parese (CP) eller spastisk lammelse, som er
den danske betegnelse. CP er den hyppigste årsag til motorisk handicap hos børn og giver vanskeligheder hele livet.

Krav til teknikken

CPguiden.dk er lavet til dig, der har CP inde på livet, eller

CPguiden.dk ses bedst i Internet Explorer 9.0 eller

som vil vide mere om CP.

højere og i nyere versioner af Google Chrome, Firefox
eller Safari.

Mød fem børn og unge med CP og deres forældre
På CPguiden.dk møder du Oliver, Lasse, Josephine, Jonas og
Thea, som alle har CP og er i alderen 11-17 år.
Deres forældre fortæller åbenhjertigt om livet med CP og de udfordringer og vanskeligheder, der følger med. De giver dermed
inspiration til forældre i samme situation om, hvad der kunne
være hjælpsomt for dem.
Du får også indblik i den motoriske udvikling hos de fem, som
har CP i forskellig grad og derfor vidt forskelligt funktionsniveau.
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Hvad indebærer diagnosen Cerebral Parese?

CPkompasset giver hjælp, gode råd og meget mere

Cerebral Parese skyldes en skade i hjernen, som opstår i fosterlivet eller omkring
fødslen.
Hjerneskaden påvirker barnets evne til at styre dets muskler og bevægelser. I nogle tilfælde kan barnets sansning,
tænkning og indlæring være påvirket, eller der kan komme
andre følger.
CPguiden.dk giver dig indblik i, hvordan følgerne af hjerneskaden udvikler sig under opvæksten, og hvad man kan gøre
for at afbøde problemerne.
CP kan give vanskeligheder på en lang række områder, og ikke to børn med CP er ens.

Opfølgningsprogrammet CPOP
CPOP er et opfølgningsprogram, som
systematisk og regelmæssigt følger den
motoriske udvikling hos børn og unge
med CP.

Som forældre til et barn med CP vil man hele tiden møde nye udfordringer hvad angår
børnenes behov og behandling.
CPkompasset rummer:
•

og støtte til børn med CP og deres familier. Du kan se, hvad de kan hjælpe med, og
hvordan du får kontakt med dem.

CPOP indebærer et tæt samarbejde
mellem forældre og fagfolk omkring
barnet med CP. Formålet er at undgå alvorlige komplikationer som ledskred og svære

•

•

spørgsmål og inspiration fra andre forældre, så du bliver bedre klædt på til CPOP-samarbejdet under dit barns opvækst.

Beskrivelse af en række organisationer og institutioner, som er gode at kende til, hvis
man har CP tæt inde på livet.

fortæller om undersøgelserne i CPOP, træning og behandlingsmuligheder ved CP.
Er du forældre til et barn med CP, kan du på CPguiden.dk finde information, svar på

En ordbog med forklaringer på fagord og begreber, som bruges i udtalelser og
beskrivelser af børn med CP.

fejlstillinger.
På CPguiden.dk møder du en børnelæge, ortopædkirurg, ergo- og fysioterapeut, som

En oversigt over relevante fagfolk, som kan tilbyde udredning, behandling, rådgivning

•

En række links til nyttige hjemmesider
og foldere, som du kan finde på nettet.

