
 

Til foreldre og foresatte som har barn med en CP-diagnose 

 

Informasjon om CP cog 
 
Barn med cerebral parese (CP) har motoriske vansker, men det er stor variasjon i omfanget av vanskene. Barn 
med CP kan også ha vansker med forståelse og tenkning (kognisjon) som følge av den skaden som barnets 
hjerne fikk tidlig i utviklingen. På samme måte som ved motoriske vansker, er det også stor variasjon når det 
gjelder kognitiv fungering. Noen barn har ikke kognitive vansker i det hele tatt, noen har spesifikke lærevansker 
og noen har omfattende generelle kognitive vansker (psykisk utviklingshemming).  

Det er ikke noe en-til-en forhold mellom motoriske og kognitive utfall, og konsekvensene av de kognitive 
vanskene kan endres i løpet av oppveksten. Det er derfor nødvendig å utrede hvert barn med CP individuelt, 
samt å gjenta utredningen i løpet av barnets oppvekst.  

Formålet med en utredning er å få kunnskap både om hva barnet strever med, men også om barnets ressurser. 
Samlet sett danner dette grunnlag for anbefalinger om tiltak i barnehage og på skole.  

For å sikre at alle barn med CP tilbys en utredning, har det blitt utarbeidet en protokoll for oppfølging av 
kognisjon hos barn med CP. Denne protokollen – CP cog – er utarbeidet av psykologer i Norge, Sverige og 
Danmark. I Norge har protokollen blitt samkjørt med oppfølging fra CPOP (Cerebral parese 
oppfølgingsprogram) og CPRN (nasjonalt kvalitetsregister for cerebral parese).  

CP cog protokollen anbefaler at barn med CP skal tilbys en utredning med kartleggingsverktøyene WPPSI/WISC, 
VMI og BRIEF ved 5/6 og 12/13 års alder. Dersom barnet er utredet av PPT eller andre instanser med de nevnte 
instrumentene på disse alderstrinnene, kan foreldre gi samtykke til at barnehabiliteringen innhenter disse 
testresultatene i stedet for at vi utreder.  

For barn som deltar i CPOP/CPRN sendes kopi av testresultatene til CPRN, da det inngår i samtykket som er gitt 
at det kan utleveres informasjon om kognisjon fra barnehabiliteringen til CPRN. Foreldre kan likevel be om at 
barnet får utredning av kognisjon, men at testresultatene ikke sendes til CPRN. Dette har ingen konsekvenser 
for den øvrige oppfølgingen fra barnehabiliteringen.  

Foreldre kan gi samtykke til at testresultatene og rapport fra utredningen skal sendes til relevante instanser 
som PPT og fastlege. Ved behov kan fagpersoner fra barnehabiliteringen stille på møte med skole og lokalt 
hjelpeapparat for å drøfte implikasjoner av testresultatene.  

Noen barn med CP har så omfattende motoriske vansker at de ikke kan utredes på vanlig måte. Dette gjelder 
barn med GMFCS nivå IV og V. Ved Seksjon for nevrohabilitering – barn på Oslo Universitetssykehus er det 
mulig å få en tilrettelagt utredning av kognisjon for barn med omfattende tale- og bevegelsesvansker.  For de 
barna dette gjelder vil en henvisning til tilrettelagt utredning av kognisjon bli drøftet med foreldrene.  

Dersom dere har spørsmål om utredning av kognisjon kan dere kontakte psykolog på barnehabiliteringen:  

 

 Navn på fagansvarlig psykolog ved barnehabiliteringen:______________________________________ 

 Kontaktinformasjon: __________________________________________________________________ 

 

 


