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Cerebral pares

• Vad är det?

• Samlingsnamnet på rörelsenedsättning som orsakas av en 

hjärnskada som inträffat före 2 års ålder.

• Skadan kan ha många olika orsaker. 

• Graden av rörelsenedsättning varierar från barn som har 

nästan normal funktion till barn som har en svår 

funktionsnedsättning. 



Tidig diagnostik 

• Det finns stark evidens som påvisar att tidiga, 

målinriktade- och uppgiftspecifika insatser som ges av 

terapeuter via föräldrar ger dessa små barn förbättrade 

motoriska och kognitiva förmågor. 

• Tidiga interventioner ger effekt eftersom vi kan utnyttja 

hjärnans plasticitet!



Tidig diagnostik

• Arbetsgrupp i Region Skåne med målet tidig diagnostik.

• Samarbete neonatalavdelning, BVC, barnklinik för att hitta 

barnen med cerebral pares så tidigt som möjligt.

• Samarbete mellan ovanstående verksamheter och 

habiliteringen som tar emot snabbt

• Habiliteringen sammanställer riktlinjer för evidensbaserade 

insatser för barn 0-2 år



Vad är tidigt?

Det går att diagnostisera barn under 6 månader med cp 

eller identifiera de som löper hög risk att diagnostiseras 

med cp ( misstänkt cp). 



När ställs diagnosen?

• Vi vill hitta barnen med misstänkt cerebral pares så tidigt 

som möjligt.

• Vid misstänt CP erbjuds barnet insatser från habiliteringen 

och deltagande i kvalitetsregistret CPUP.

• Det år barnet fyller 4 år tar läkare på habiliteringen 

ställning till om barnet har CP eller inte.

• Om barnet inte har CP kommer man att följa 

rörelsenedsättningen utanför CPUP.



Vad är CPUP

• Ett kvalitetsregister som startade i Skåne 1994 för barn

• Startade 2011 för vuxna

• Samarbete barnortopedi och habilitering



Varför startades CPUP?

• Man ville förbygga komplikationer som

• höftluxation (höften ur led) 

• svåra kontrakturer (ledstelhet) 

• felställningar som skolios (sned rygg)



Vilka undersökningar innebär det?

• Arbetsterapeut och fysioterapeut undersöker olika 

funktioner som exempelvis förflyttning, handfunktion och 

rörelseförmågan i armar, rygg och ben.

• Logoped undersöker tal och kommunikation samt ät- och 

sväljförmåga

• Psykolog undersöker kognitiva funktioner, om det finns en 

intellektuell funktionsnedsättning. 



• Höfter och rygg undersöks vid behov även med röntgen. 

• Operationer och andra behandlingar registreras.

• Den här kontinuerliga och standardiserade uppföljningen 

gör att vi tidigt kan se om något börjar bli sämre



Resultat

• Andelen barn som drabbas av höftluxation har tack vare 

CPUP minskat från 10 procent till 0.4 procent i Sverige.

• CPUP har därmed hittills förhindrat höftluxation hos 350-

400 personer med CP i Sverige.



• Över 95 procent av alla barn och ungdomar med CP i 

Sverige är med i CPUP.

• 6631 personer är med varav 1100 vuxna ( 2020). 

• CPUP finns förutom i hela Sverige, även i Norge, 

Danmark, Skottland och i delar av Island och Australien.



Fler syften med CPUP

• Att öka och sprida kunskapen om CP.

• Att förbättra samarbetet mellan olika yrkeskategorier kring 

personer med CP.



Veta mer om cerebral pares och CPUP

• www.cpup.se

http://www.cpup.se/


Ny digital utbildning

Förvärvad hjärnskada - Barnrehab Lund 

(skane.se)

http://mediaserver.skane.se/HAB/2020digitalautbildningar/2020brhabi2021/story.html


Habiliteringens patientsäkerhetsmål 2022 

• Gröna korset och AvIC används för att uppmärksamma, 

hantera och åtgärda strukturella/systematiska 

förbättringsområden. 

• Rutin för övergångar implementeras och används för sömlös 

och trygg övergång mellan olika mottagningar inom 

verksamheten. 



Patientsäkerhet

• Handlingsplan för patientsäkerhet för habiliteringen.

• Socialstyrelsens patientsäkerhetsutbildning

• Ny webbutbildning i patientsäkerhet – Socialstyrelsen

• Prioriteringar för medicinska insatser

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/ny-webbutbildning-i-patientsakerhet/


Personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp 2022

• Traumatisk hjärnskada

• Övergång till vuxensjukvården för barn- och 

ungdomshabiliteringens målgrupp



Behovsrapport till politiker

• Det behövs resurser för rehabilitering till barn och 

ungdomar som fått en hjärnskada före 17 års ålder om 

skadan inte är så svår att de har rätt till vuxenhabilitering. 

Fram till 20 års ålder får de rehabilitering på Barnrehab

Lund men sedan har de inte rätt rehab på 

vuxensjukvårdens rehabmottagningar.


