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CPHAB-nytt   
Nr 1, mai 2013 
 

 

Nå er vi i gang 
 

Den første samlingen for kontaktpersonene for CPHAB ble gjennomført i tilknytning til 

CPOP/CPRN-fagdagen 24.04.2013. Ni av de 16 tjenestene som deltar i hele eller deler av 

CPHAB var til stede. Tabellen under gir en oversikt over hvilke tjenester som deltar.  

 

Helseforetak/Habiliteringstjeneste Tjenester som deltar 

Sykehuset Innlandet, Hab. tjeneste Oppland Hele CPHAB 

Sykehuset Innlandet, Hab. tjeneste Hedmark Avgrenset til doktorgradsprosjekt (Gunvor) 

AHUS, Seksjon for barnehabilitering Avgrenset til doktorgradsprosjekt (Gunvor) 

OUS, Seksjon for nevrohabilitering barn  Avgrenset til doktorgradsprosjekt (Gunvor) 

Sykehuset Østfold, Seksjon for barnehabilitering Hele CPHAB 

Sørlandet Sykehus, HABU Kristansand Hele CPHAB 

Sørlandet Sykehus, HABU Arendal Hele CPHAB 

Vestre Viken, Drammen Sykehus, Hab. Senteret Hele CPHAB 

Sykehuset Vestfold, Habiliteringssenteret Hele CPHAB 

Helse Førde, Avdeling for barnehabilitering Hele CPHAB 

Helse Stavanger, Barnehabilitering Østerlide Hele CPHAB 

Ålesund sjukehus, Seksjon for barnehabilitering Hele CPHAB 

St. Olavs Hospital, Trondsletten habiliteringssenter Avgrenset til GMFCS IV og V 

Sykehuset Levanger, Habiliteringstjenesten for barn Hele CPHAB 

UNN, Barne- og ungdomsklinikken Hele CPHAB 

Helse Finnmark, Barnehabiliteringen Hele CPHAB 

Navn på tjenestene er hentet fra Habilitering.no, lastet ned 02.05.2013. 

 

Nesten alle tjenestene har nå rekruttert barn, og de fleste foreldre som er invitert til å delta har 

samtykket. Noen av tjenestene er også godt i gang med kartleggingene. Tabellen under gir en 

foreløpig oversikt over hvor mange barn som er forspurt, har samtykket og antall barn som 

kan være aktuelle for deltakelse i CPHAB. 
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Habiliteringstjeneste Forespurt 
(n) 

Samtykke 
(n) 

Aktuelle (ny) 
(n) 

Kommentarer 

Sykehuset Innlandet, Hab. tjeneste Oppland 1 1 1  

Sykehuset Innlandet, Hab. tjeneste Hedmark 0 0 0 Under oppstart 

AHUS, Seksjon for barnehabilitering 8 6 6  

OUS, Seksjon for nevrohabilitering barn  ? 4 ?  

Sykehuset Østfold, Seksjon for barnehab 3 1 1?  

Sørlandet Sykehus, HABU Kristansand     

Sørlandet Sykehus, HABU Arendal     

Vestre Viken, Drammen Sykehus, Hab. Senter 11 9 5-6  

Sykehuset Vestfold, Habiliteringssenteret 1 1 1?  

Helse Førde, Avdeling for barnehabilitering 2 2 1  

Helse Stavanger, Barnehabilitering Østerlide 11 9 5-6  

Ålesund sjukehus, Seksjon for barnehab 2 2 2  

St. Olavs Hospital, Trondsletten hab senter ? 3 5  

Sykehuset Levanger, Hab tjenesten for barn 0 0 0 Ingen aktuelle 

UNN, Barne- og ungdomsklinikken 3 2 6  

Helse Finnmark, Barnehabiliteringen 1 1 1  

 

Rekruttering og samtykke til deltakelse CPHAB 

Tjenestene har rekruttert barn og oppnådd god deltakelse i CPHAB på ulike måter. I 

Stavanger (Østerlide) har de ringt foreldrene i forkant av CPOP innkallingen og informert om 

at det sammen med innkallingen ville komme informasjon om CPHAB (brosjyre), og at de 

ville bli forespurt om å delta når de kom til CPOP konsultasjonen. De får snakke med samme 

fagperson som har telefonert. Vestre Viken har sendt CPHAB brosjyren og samtykkeskriv 

direkte til aktuelle deltakere med vedlagt frankert svarkonvolutt. 

 

Når det gjelder samtykke bruker CPHAB samme retningslinjer som CPOP; det er tilstrekkelig 

at én av foreldrene samtykker.  

 

Registrering av barn i CPHAB databasen 

Samtykket sendes sammen med den første CPHAB-protokollen og eventuelt BHA-video, 

gjerne sammen med CPOP-protokollen. Kontaktpersonen vil i etterkant få tilsendt barnets ID 

nummer (det samme som barnet har i CPOP-databasen). Dette nummeret skal påføres alle de 

senere CPHAB-protokollene. 
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Gjennomføring av kartleggingene 

Vestre Viken vil vurdere å organisere gjennomføringen av kartleggingene i CPOP og CPHAB 

slik at det er mulig for foreldrene å søke om opplæringspenger fra NAV. Det kan være aktuelt 

å utforme en felles begrunnelse hvis søknad om opplæringspenger er en mulighet 

 

Foreldrespørreskjema som gir informasjon om barnet 

Skjemaene CPCHILD og Barns deltakelse i dagliglivet er heftet sammen med skjemaene som 

samler informasjon om familien og tiltakene som barnet mottar (ved senere opptrykking bør 

den deles). Tjenestene som ønsker å lagre informasjon fra CPCHILD og Barns deltakelse i 

dagliglivet forespør foreldrene om dette. Foreldrene forsikres om at de andre skjemaene i 

spørreskjemapakken ikke vil være tilgjengelig for habiliteringstjenesten. Tjenesten kan gjerne 

åpne opp for at foreldrene kan ta opp temaer som de har blitt oppmerksomme på gjennom utfylling av 

disse skjemaene.  

 

Funksjonsproblemer hos barnet som avdekkes gjennom CPHAB 

En tjeneste har erfart at det gjennom den tverrfaglige kartleggingen i CPHAB er blitt avdekket 

funksjonsproblemer tidligere enn det som er vanlig ved den ordinære oppfølgingen. Noe av 

hensikten med CPHAB er å tilby en bredere funksjonskartlegging helt fra starten. Et spørsmål 

som reiser seg i forlengelsen av dette er om barn som deltar i CPHAB skal få tjenester (f. eks. 

kommunikasjonsoppfølging) som barn som ikke deltar vanligvis ikke ville fått tilbud om. 

 

BHA og Mini-MACS 

BHA er fortsatt under utvikling, men avtale om bruk i CPHAB er gjort med testutviklerne. 

Gunvor Lilleholt Klevberg vil derfor inntil videre skåre alle BHA-filmene. Hvorvidt 

tilbakemelding om skåren for hvert enkelt barn kan sendes til habiliteringstjenestene etter 

hvert som videoene skåres, vil bli diskutert med testutviklerne når skåringsmanualen er klar til 

bruk i prosjektet. Dette vil tidligst være aktuelt medio høsten 2013. Vi planlegger å kunne 

tilby opplæring i BHA når denne er klar for klinisk bruk. 

Mini-MACS er nå tilgjengelig til bruk i CPHAB, så alle barn skal klassifiseres med Mini-

MACS fram til sin 4 årsdag. Barn fra 4 år og oppover klassifiseres med MACS. Ettersom alle 

barn under fire år trenger hjelp i hverdagen, fungerer ikke begrepet ”selvstendighet” slik det 

er brukt i MACS. Vær oppmerksom på å vurdere barnet i et aldersrelatert perspektiv ved 

bedømming av Mini-MACS-nivå, slik det er beskrevet i brosjyren som dere vil få tilsendt. 

Det vil komme en egen mail til ergoterapeutene om bruken av Mini-MACS, og brosjyrer vil 

bli sendt ut så snart de er klare. Barn som undersøkes før brosjyrene er mottatt, klassifiseres 

etter beste skjønn med MACS.  

Mellom samlingene 

Det oppfordres til å sende spørsmål og erfaringer av generell karakter til tjenestenes 

kontaktpersoner. Lag dere en mailgruppe over kontaktpersonene. Oppdatert liste over 

kontaktpersoner vedlegges mailen med CPHAB-nytt. 
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Prosjekter tilknyttet CPHAB – igangsatte og planlagte 

Intensiv trening og habilitering til førskolebarn med cerebral parese 

Doktorgradsprosjekt, stipendiat: Hilde Tinderholt Myrhaug. Hovedveileder: Sigrid Østensjø, 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Medveiledere: Reidun Jahnsen, OUS/HiOA, Nina K. 

Vøllestad, Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn. Prosjektet er finansiert av og 

lokalisert på HiOA. Det inneholder tre delprosjekter:  

 

1) Systematisk oversikt over effekt av intensiv motorisk trening og trening av aktiviteter i 

dagliglivet. 

2) Kartlegging av alle trenings- og habiliteringstiltak som barnet og familien mottar – en 

spørreskjemaundersøkelse (basert på tiltaksskjemaet i CPHAB), samt Measure of Processes 

of Care (MPOC). 

Artikkel 1, “Motor training and physical activity among preschoolers with cerebral 

palsy: a survey of parents’ experiences”, er innsendt til tidsskrift og vurdert for 

publisering. 

Artikkel 2 vil beskrive relasjonen mellom foreldres opplevelse av familiesentrering av 

tjenesteytingen og karakteristika ved oppfølging og tjenester som barnet og familien 

mottar.  

3) Effektstudie av PTØ- trening kombinert med vanlig trening.   

 

Håndfunksjon og habiliteringstjenester til førskolebarn med cerebral parese - en 

populasjonsbasert undersøkelse 

Doktorgradsprosjekt, stipendiat: Gunvor Lilleholt Klevberg. Hovedveileder: Reidun Jahnsen. 

Medveiledere: Sigrid Østensjø, Ingvild Kjeken, UiO/NRRK. Prosjektet er finansiert av 

Norges forskningsråd gjennom CHARM og lokalisert på CHARM, UiO. 

Hensikten med prosjektet er økt kunnskap om  

 håndfunksjon hos barn med CP 

 hvilke tjenester og tiltak som ytes for å påvirke håndfunksjon 

 faktorer som påvirker håndfunksjon 

 utvikling av håndfunksjon 

Gunvors presentasjon på samlingen vedlegges mailen med nyhetsbrevet. 

 

Bruk av hender i hverdagsaktivitet hos førskolebarn med CP. 

Mastergradsprosjekt, Cathrine Utne Sandberg, Barnehabiliteringstjenesten i Østfold.  

Foreldreintervjuer for å utdype hvilke hverdagsaktiviteter barna deltar i og hvilke muligheter 

for aktivitet og læring foreldre identifiserer i hverdagen. 
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Psykometrisk testing av kartleggingsverktøy som inngår i CPHAB 

Reliabilitetstesting av tiltaksskjema  

Ansvarlig: Anne Brit Sørsdahl, Høgskolen i Bergen, Habiliteringstjenestene i Stavanger, ved 

Sørlandet sykehus, og i Nord-Trøndelag deltar. 

Oversettelse av skjemaet til engelsk 

Ansvarlig: Gunvor Lilleholt Klevberg 

 

Reliabilitetstesting og validering av CPCHILD  

Mastergradsprosjekt, Universitetet i Tromsø, Kari Marte Bjerke. Samarbeider med CPOP om 

rekruttering. 

 

Orienteringer 

CHARM 

Internt seminar om helsetjenesteforskning 

Seminaret ble avholdt 15. og 16. april, Se presentasjoner 

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/charm/arrangementer/02seminar-

spring13.html 

 

Rehabiliteringskonferanse,«Re/habilitation services - models and methods” - 19. og 20. 

november 2013 

Den første dagen vil medlemmene i CHARM’s Scientific Board vil forelese, dette er 

internasjonalt anerkjente forskere innen sine respektive fagfelt. Den andre dagen inneholder 

en parallell sesjon som tar for seg barns, foreldre og unges egne erfaringer med habilitering. 

Følg med på hjemmesiden til CHARM og se vedlagte foreløpige program.  

 

Neste CPHAB-samling 

Samlingen er planlagt til 7. november 2013. Sett av datoen. 

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/charm/arrangementer/02seminar-spring13.html
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/charm/arrangementer/02seminar-spring13.html

