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CPHAB-nytt   
Nr 2, desember 2013 
 

 

Nettverkssamling for CPHAB-kontakter 
 

Den andre samlingen for kontaktpersonene i CPHAB ble gjennomført på Rikshospitalet den 

7. november 2013. Ni av de 17 tjenestene som deltar i hele eller deler av CPHAB var til stede. 

Tabellen under gir en oversikt over hvilke tjenester som deltar i CPHAB.  

 

Helseforetak/Habiliteringstjeneste Tjenester som deltar 

Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjeneste Oppland Hele CPHAB 

Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjeneste 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, Habiliteringssenteret Hele CPHAB 

Sykehuset Vestfold, Habiliteringssenteret Hele CPHAB 

Helse Førde, Avdeling for barnehabilitering Hele CPHAB 

Helse Bergen, Habiliteringstjenesten for barn og unge Avgrenset til doktorgradsprosjekt (Gunvor) 

Helse Stavanger, Barnehabilitering Østerlide Hele CPHAB 

Ålesund sjukehus, Seksjon for barnehabilitering Hele CPHAB 

St. Olavs Hospital, Trondsletten habiliteringssenter Avgrenset til GMFCS nivå 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. Per 05.12.2013 er 50 

barn registrert i CPHAB-registeret, og 2. kartlegging er gjennomført med 8 barn/foreldre. 

Tabellen under gir en foreløpig oversikt over hvor mange barn som er registrert i CPHAB. 
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Habiliteringstjeneste Registrerte 
(n) 

2. registrering 
(n) 

Kommentarer 

Sykehuset Innlandet, Hab. tjeneste Oppland 1   

Sykehuset Innlandet, Hab. tjeneste Hedmark 2   

AHUS, Seksjon for barnehabilitering 15 3  

OUS, Seksjon for nevrohabilitering barn  4 1  

Sykehuset Østfold, Seksjon for barnehab 1   

Sørlandet Sykehus, HABU Kristansand 1   

Sørlandet Sykehus, HABU Arendal 0   

Vestre Viken, Drammen Sykehus, Hab. Senter 4   

Sykehuset Vestfold, Habiliteringssenteret 1 1  

Helse Førde, Avdeling for barnehabilitering 2 1  

Helse Bergen, hab. tjenesten for barn og unge 0  4 barn er testet 

Helse Stavanger, Barnehabilitering Østerlide 8   

Ålesund sjukehus, Seksjon for barnehab 0  To har fått ID 

St. Olavs Hospital, Trondsletten hab senter 4 1  

Sykehuset Levanger, Hab tjenesten for barn 0   

UNN, Barne- og ungdomsklinikken 5   

Helse Finnmark, Barnehabiliteringen 2 1  

TOTALT REGISTRERT 50 8  

 

Rekruttering og samtykke til deltakelse CPHAB 

Tjenestene har etablert litt ulike rutiner for rekruttering: Mange tjenester har erfart at det 

kreves mest ressurser første gang og investerer tid der. Det svarer seg for de neste gangene.  

I Stavanger (Østerlide) har kontaktpersonene ringt foreldrene i forkant av CPOP-innkallingen 

og informert om at det sammen med innkallingen vil komme informasjon om CPHAB 

(brosjyre), og at de vil bli forespurt om å delta når de kom til CPOP konsultasjonen. De får 

snakke med samme fagperson som har ringt. Østerlide har mange barn og flere fagfolk og 

trenger derfor god struktur som ser slik ut:  

1) Telefon, 2) informasjonsskriv, 3) hvis ja, sendes samtykke, 4) innkalling til avtale med 

«foreldrepakken» som sendes ut i forkant. Teamet har en intern planlegging før 

gjennomføring. Flere fagfolk deltar samtidig i gjennomføringen, mest kaotisk for de 

profesjonelle, barna har det gøy. CPHAB og CPOP samles og tidsavgrenses, testene 

gjennomføres etter en fast rekkefølge. Første gang tar det lenger tid (ca 3timer), særlig Early 

Coping er tidkrevende. Senere gjennomføres rutinen på ca 30-35 minutter. AHA, CFCS 

(foreldre og profesjonelle), GMFM (to fysioterapeuter) og PEDI (en ergoterapeut), samt 

CPOP protokollene gjøres parallelt. Ønskelig at både fysioterapeut og ergoterapeut deltar.  
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Familien og barna har litt ulike behov, så gjennomføringen tilpasses individuelt når det er 

nødvendig.  

Teamdrøftinger i etterkant. Etterarbeid: Samler protokoller, skanner inn i journal, journalfører 

konsultasjonen etter fast mal (DIPS fast koding) 

Under utarbeidelse: Informasjon om CPHAB på hjemmesiden. Brev til koordinerende enhet i 

kommunene. 

Vestre Viken har sendt CPHAB brosjyren og samtykkeskriv direkte til aktuelle deltakere med 

vedlagt frankert svarkonvolutt. De opplever at organisering og gjennomføring tar mye tid.  

Samtykke og ID går greit de fleste steder, men det ble minnet om at barnet må ha det samme 

ID nummeret på papirene gjennom hele studieforløpet. Reidun er kontaktperson hvis dere 

lurer på noe. Når det gjelder samtykke bruker CPHAB samme retningslinjer som CPOP; det 

er tilstrekkelig at én av foreldrene samtykker. 

Tidspunkt for rekruttering ble også diskutert. Noen har erfart at det kan være for tidlig å 

spørre om deltakelse når barnet diagnostiseres og registreres i CPRN/CPOP, foreldre nøler. 

Spørsmålet kan derfor holdes  åpent for foreldre, slik at de også kan rekrutteres ved 2. gangs 

konsultasjon. Barn som er registrert i CPOP, men ikke i CPRN kan også delta.  

Erfaringene er ulike med hensyn til utsending og utfylling av skjemaer. De fleste sender ut 

«pakken» på forhånd, men det er mange som glemmer å ta den med tilbake. Noen har laget 

rutiner for gjennomgang av skjemaene ved konsultasjonene. Fagpersonen sitter sammen med 

foreldrene første gang og gjennomgår skjema og forklarer (tar 1 time). For å ivareta at 

fagpersonene ikke sjekker svarene i det foreldreutfylte skjemaet, lar noen foreldrene bla 

igjennom skjemaet på konsultasjonen, slik at de kan spørre om det som er uklart. Dette ble 

støttet som en mulig rutine for flere. Noen foreldre kan oppleve det emosjonelt vanskelig å 

fylle ut skjemaene, slik at det er nødvendig med samtale i etterkant.  

Vedrørende fremmedspråklige familier, er det et ønske å få rekruttert også disse. Dersom 

engelske spørreskjema er et aktuelt alternativ, er disse tilgjengelige og vil bli tilsendt aktuelle 

habiliteringstjenester på oppfordring. Det kan være aktuelt å benytte tolk, dersom 

habiliteringstjenestene er i stand til å administrere dette, og har tillit til at det vil fungere. 

Dersom spørreskjemaer ikke kan administreres på grunn av språklige utfordringer, er det  

ønskelig at barna kan delta i de kliniske undersøkelsene og klassifikasjonene, og med de 

utvalgte spørreskjemaene som fagpersonene fyller ut.  

 

Registrering av barn i CPHAB databasen 

Samtykket sendes inn 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. NB! Det er helt avgjørende at evt. skjema som foreldre sender 

inn direkte har påført ID-nummer eller navn. 
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Gjennomføring av kartleggingene 

Vestre Viken organiserer 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. 

 

I Vestfold har teamet oppsummert sine undersøkelser i et tverrfaglig dokument, der 

undersøkelser knyttet til CPHAB inngår. Deres forslag ble delt ut og avstedkom flere bidrag 

fra andre tjenester som hadde gjort noe lignende, selv om malene, omfanget og utformingen 

varierer. Samordning av informasjonen i en rapport ble ansett som en god idé for CPOP og 

CPHAB dataene, slik at funn kan forankres i undersøkelsesverktøy og situasjon. Det kom 

frem forslag om å sette ned en gruppe som kunne arbeide videre med forslaget og se om det er 

mulig å enes om en felles mal som ikke er for omfattende, et initiativ som i så fall må komme 

fra tjenestene. 

Det ble foreslått at en slik gruppe også kan se på om flere tema burde inkluderes, for 

eksempel gjeldende tiltak. Annen nytteverdi ble også løftet fram: Bruke som 

overføringsrapport, og som dokument for å synliggjøre bruk av arbeidstid knyttet til 

undersøkelse og rapportskriving (arbeidstidundersøkelser). Foreldreskjemaene vil ikke inngå 

ikke i en slik rapportmal. 

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 i barnets journal spør 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 forhold 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 barnet ikke ville ha fått ved vanlig oppfølging.. 

 

Manglende rapportering av kommunikasjonsferdigheter og Early Coping Inventory 

Det er svært mangelfull rapportering av kommunikasjonsnivå (CFCS) og Early Coping 

Inventory (ECI). Dette er informasjon vi svært gjerne ønsker å registrere for å få et helhetlig 

bilde av barna som kartlegges.  

 

For CFCS: sett ring rundt nivået som best beskriver barnets kommunikasjonsnivå – og send 

hele brosjyren inn (evt. med kommentarer). Noter ikke dette i CPOP-protokollene – da vil det 

ikke bli fanget opp av CPHAB (og det registreres heller ikke i CPOP-databasen). 
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Noen har erfart at det var vanskelig å klassifisere kommunikasjonen til de minste barna. Dette 

kom frem som en større diskusjon under innlegget til logopeden fra Østerlide, som stilte 

spørsmål ved om CFCS er et riktig verktøy for denne aldersgruppen. Vestfold hadde positive 

erfaringer og bruker CDI og SFKS hvis barna har lave skår. Østfold hadde også positive 

erfaringer, de fokuserer på «hva barnet uttrykker» (relevans for alder). Sør-Trøndelag anser 

det også som et nyttig verktøy for ikke å overse hvordan barnet signaliserer ønsker og behov. 

Noen av tjenestene har tilbudt kurs i utfylling som har vært nyttig (Vestfold og Østerlide). De 

har erfart at det er lavere enighet i klassifisering av de minste barnas kommunikasjon.  

Det ble påpekt av prosjektledelsen at instrumentet som er fra 4 års alder, er under utprøving 

for aldersgruppen under 4 år i CPHAB studiet. De bad derfor om at tjenestene sender inn 

informasjon om hva som gjør det vanskelig å klassifisere som begrunnelse for hvorfor det 

ikke er gjort. Østerlide skriver dette i journalen og vil sende det inn. 

For ECI: Denne ligger ikke i foreldreskjemapakken, ettersom det er fagpersoner med god 

kjennskap til barnet som skal fylle dette ut i samarbeid med foreldrene. Det utfylte skjemaet 

sendes derfor sammen med de øvrige CPHAB-registreringene. NB! For GMFCS nivå I-IV 

skal kun del 2 og 3 fylles ut.  

 

Both Hands assessment (BHA) og Mini-Manual Ability Classification System (mini-

MACS) 

BHA er fortsatt under utvikling av Lena Krumlinde Sundholm, Ann-Kristin Elvrum og Britt-

Marie Zethræus. Flere av filmene i CPHAB inngår i valideringen av BHA, og behandles i tråd 

med godkjenning fra Regional Etisk Komité. Gunvor vil få opplæring i skåring av BHA i 

løpet av vinter/vår 2014, og skåring av filmene vil da raskt bli gjennomført.  Hvorvidt 

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

hvert som videoene skåres, vil bli diskutert. Vi planlegger å kunne tilby opplæring i BHA så 

fort den er klar for klinisk bruk, og i løpet av 2014. Mini-MACS skal brukes på alle barn i 

CPHAB fram til sin 4 årsdag. Barn fra 4 år og oppover klassifiseres med MACS. Det er gjort 

noen språklige presiseringer i mini-MACS-brosjyren, som tidligere har blitt sendt ut til 

ergoterapeutene i CPHAB-nettverket. Informasjon om forhold man spesifikt må være 

oppmerksom på ved klassifisering med mini-MACS ble gitt i Gunvor sin presentasjon på 

nettverksamlingen 7. november. Se vedlegg.  

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. 

 

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  
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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 publisert: Available online at 

http://informahealthcare.com/potp DOI: 10.3109/01942638.2013.810185 

Artikkel 2, Family-centred practices in the provision of interventions 

and services: A survey among parents of preschool children with 

cerebral palsy, vil beskrive relasjonen mellom foreldres opplevelse av 

familiesentrering av tjenesteytingen og karakteristika ved oppfølging og 

tjenester som barnet og familien mottar. Sendt til tidsskrift for 

vurdering for publisering. 

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

 

Håndfunksjon og habiliteringstjenester hos førskolebarn med cerebral parese - en 

kohort studie 

Doktorgradsprosjekt, stipendiat: Gunvor Lilleholt Klevberg.  

Hovedveileder: Reidun Jahnsen, OUS.  

Medveiledere: Sigrid Østensjø, HIOA og Ingvild Kjeken, UiO/NKRR. Prosjektet er finansiert 

av Norges forskningsråd gjennom CHARM og lokalisert på CHARM, UiO. 

Hensikten med prosjektet er økt kunnskap om: 

- bimanuell håndfunksjon hos førskolebarn med CP (alle undergrupper) 

- tiltak og tjenester som ytes for å påvirke håndfunksjon (ordinær oppfølging) 

- foreldres opplevelse av nytte ved tiltakene 

- utvikling av bimanuell håndfunksjon over tid 

Alle barna som deltar i CPHAB inngår i dette prosjektet. Inklusjon til prosjektet vil foregå 

tom. 31.06.2014. Barna vil undersøkes minimum tre ganger hver.  

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. 

 

Psykometrisk testing av kartleggingsverktøy som inngår i CPHAB  

Reliabilitetstesting av tiltaksskjemaet  

Habiliteringstjenestene i Stavanger, ved Sørlandet sykehus, og i Nord-Trøndelag deltar. 

Ansvarlig har vært Anne Brit Sørsdahl, Høgskolen i Bergen. Den 4. desember fikk vi den 

triste meldingen at hun har gått bort, etter å ha levd med kreftsykdom i mange år. Ida  
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Vestrheim ved HABU i Kristiansand var tilstede ved bisettelsen i Fana kirke, og det vil bli 

skrevet minneord i Fysioterapeuten. Arbeidet med reliabilitetsundersøkelsen vil bli videreført  

av Gunfrid Størvold, Ida Vestrheim og Gunvor Klevberg. 

 

Oversettelse av tiltaksskjemaet til engelsk 

Skjemaet er ferdig oversatt og validert i CPHAB-prosjektgruppen.  

Ansvarlig: Gunvor Lilleholt Klevberg 

 

Reliabilitetstesting og validering av CPCHILD  

Mastergradsprosjekt, Kari Marte Bjerke, Universitetet i Tromsø.  

Samarbeider med CPOP om rekruttering. Nå har 47 respondenter svart én gang, og 30 har 

svart to ganger. En ny runde med henvendelser er sendt ut, for å oppnå målsettingen om 50 

deltakere, med 10 barn på hvert GMFCS nivå. 

 

Orienteringer 

CHARM 

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

november 2013, Hotell Bristol, Oslo 

Den første dagen holdt CHARM’s Scientific Board forelesninger fra sine respektive fagfelt. 

Den andre dagen inneholdt to parallellsesjoner, hvorav den ene tok for seg barns, unges og 

foreldres egne erfaringer med habilitering. Foredragene ligger på CHARMs hjemmeside.  

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/charm 

 

Neste CPHAB-samling 

Samlingen er planlagt i forbindelse med CPOP fagdagen 26. mars 2014. Klokkeslett følger 

om kort tid. 

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

