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Forord 

Grunden til at få lavet en undersøgelse blandt voksne 18 – 63 årige med CP var 
primært, at Solbakkens Rådgivningscenter havde behov for større og mere ek-
sakt viden i det daglige behandlings- og rådgivningsarbejde. Det var desuden et 
ønske, at undersøgelsen kunne blive god information til fagfolk og politikere. 

Spørgeskemaet er udsendt til ovennævnte målgruppe, som enten har haft op-
hold på døgninstitutionen Solbakken i Århus, har været tilknyttet Solbakkens 
tilbud til hjemmeboende børn om undersøgelse, behandling og rådgivning eller 
deltaget i Solbakkens kurser for forældre med et barn med CP. 

Undersøgelsen vurderes umiddelbart til at være repræsentativ for CP-voksne i 
Jylland med nuværende eller en tidligere kontakt til Solbakken. Det må dog an-
føres, at flere personer med lettere CP i Jylland sandsynligvis ikke er med i un-
dersøgelsen. 

Der deltog 21 kvinder og 22 mænd i undersøgelsen. 

Oplysningerne fortæller en del om, hvorvidt den voksne med CP i dag kan tage 
vare på sig selv med den nødvendige praktiske hjælp og støtte, der tildeles. 

Desuden kan oplysningerne få indflydelse på Rådgivningscentrets fremtidige 
rådgivning og vejledning, som i dag ydes til børn, unge og voksne med CP. 

Udarbejdelse og afvikling 

Rådgivningscentret har i samarbejde med en gruppe voksne med CP udarbej-
det skemaet, og derefter sendt det til 10 andre, tilfældigt udvalgte voksne med 
CP, som har kommenteret og givet forslag til ændringer af spørgsmålene. 

Skemaet blev færdiggjort i september 2009 og sendt ud i Jylland til 88 voksne 
med CP fra 18 – 63 år. Et antal skemaer blev sendt til Spastikerforeningens 
kredsformænd i Jylland med opfordring til at sende skemaet til voksne med CP i 
deres lokale kreds. Skemaerne skulle returneres i december 2009. 

Vi har fået 43 udfyldte skemaer retur, hvilket svarer til 49% af udsendelsen. 
Skemaerne er registreret elektronisk og efterfølgende bearbejdet. 

Den historiske udvikling 

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er mellem 18 år (født 1991) og 63 år 
(født 1946) og er for det meste født og opvokset i Jylland hos deres forældre.  

Børn med CP født i 1946 blev primært boende hjemme hos forældrene, men 
forældre med børn født med sværere CP blev ofte af læger anbefalet, at barnet 
ved skolealderen fik ophold på en døgninstitution med skole for vanføre børn 
med sværere CP i København, Århus, Odense eller Viborg. Det var dengang 
sjældent, at børn med sværere CP kom i den lokale skole, hvorimod nogle fik 
hjemmeundervisning. 
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Den medicinske indsats og støtte blev indtil ca. 1970 foretaget af læger fra de 
ortopædiske hospitaler, hvor barnet ligeledes fik fysioterapeutisk behandling 
samtidig med, at forældrene blev instrueret i at træne barnets fysiske funktioner. 
Da afstanden til de ortopædiske afdelinger i Jylland ofte var stor, blev den fysi-
ske træning i de fleste tilfælde overladt til forældrene. Ganghjælpemidler og kø-
restole blev udlånt fra ortopædiske hospitaler. 

Fra ca. 1965 etablerede de ortopædiske hospitaler de første specialbørnehaver 
for børn med CP, hvor de blev transporteret til og fra børnehaven og her fik 
daglig behandling og træning af pædagog, fysioterapeut og ergoterapeut, lige-
som de her fik hjælpemidler, som også blev udlånt til hjemmet. 

Dette var den første erkendelse af behov for tidlig stimulering og udvikling for 
børn med CP. Ca. 1975 blev specialbørnehaverne overført til amternes social-
udvalg. 

Ved skolealderen blev hjemmeboende børn med sværere CP optaget i amtslige 
centerklasser for elever med et sværere fysisk handicap, som blev oprettet i 
den største by i hvert amt. Børnene blev transporteret til og fra centerklassen, 
hvor der normalt var tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut til elevernes be-
handling og udlån af hjælpemidler. 

Det blev nu meget få børn med CP, som kom på døgninstitution, og kun når 
forældrene fysisk eller socialt ikke kunne magte at have barnet hjemme. 

Siden 1990 er flere børn med CP optaget i alm. børnehave med ekstra støtte og 
i normal klasse med praktisk og/eller pædagogisk støtte, så det blev mere nor-
malt end tidligere, at børn med CP fik sin udvikling i den almindelige børnehave 
eller skole med støtte. 

Den beskrevne ændring for CP-børns ophold i børnehave og skole fik også be-
tydning for børns mere normale psykosociale udvikling ved, at de kom til at fun-
gere sammen med børn uden handicap i hverdagen. Det blev for nogle svært at 
skulle måle sig med jævnaldrende uden handicap, men de fik mulighed for at 
opleve en mere realistisk opfattelse af den fysiske, psykiske og sociale situati-
on, hvor nogle i samvær med andre er blevet psykisk styrkede, medens andre 
bl.a. på grund af deres kognitive vanskeligheder havde det psykisk og socialt 
svært og har fået en svag selvtillid og selvfølelse. 

Deltagere i spørgeskemaundersøgelsen mellem 18 og 30 år er således vokset 
op i en periode, hvor der har været fokus på deres behov for behandling, træ-
ning og hjælpemidler samt en opvækst hos forældrene og primært været i alm. 
børnehave og skole og med samvær med andre uden handicap.  

Deltagere, der er 30 år og derover, er opvokset i en periode, hvor det var mere 
normalt, at børn med CP kom på særlige døgninstitutioner for at kunne få be-
handling og træning og få undervisning på institutionen sammen med andre 
med et fysisk handicap. De børn med CP, som blev boende hjemme, fik sjæl-
dent behandling og træning af fagfolk og var enten i normalskole eller fik hjem-
meundervisning. 
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Opgørelse af spørgeskemaundersøgelsen 

Den fysiske situation 

18-29 år Over 30 år Alle

Kan bruge højre hånd 62% 68% 65%

Kan bruge venstre hånd 81% 73% 77%

Bruger arme normalt 29% 36% 35%

Spiser med kniv og gaffel 67% 68% 67%

Tygger almindelig mad 86% 95% 91%

Har et forståeligt sprog 71% 77% 74%

Kan stå 52% 86% 70%

Kan gå 48% 36% 42%

Bruger af og til kørestol 43% 64% 53%

Bruger altid kørestol 62% 64% 63%

Har bil 62% 64% 63%

Kører selv bilen 2% 14% 12%
 

Tabel 1 - Fysisk situation 

Højre hånd kan bruges isoleret af 2 af hver 3 personer, og venstre hånd kan 
bruges isoleret af 3 af hver 4 personer, men da kun ca. 1/ 3 er i stand til at styre 
og bruge begge arme normalt, vil ca. 2/3 have funktionsvanskeligheder, hvor 
begge arme skal anvendes for at klare en funktion. 

Ovennævnte vil betyde, at besvarelsen af spørgsmål som, kan man spise med 
kniv og gaffel, ikke kan være besvaret korrekt, idet det fremgår, at 2/3 kan spise 
med kniv og gaffel. Men dette forudsætter, at man kan bruge begge arme og 
hænder. Besvarelsen kan kun være korrekt, såfremt man får hjælp af en anden 
person. 

9 ud af 10 personer kan tygge maden normalt, og heraf er 95% af dem over 30 
år. Dette, at så mange kan tygge maden normalt, må betyde, at mange har en 
rimelig god kontrol over tunge og læber og derved gode muligheder for at have 
en forståelig talefunktion.  

Besvarelserne viser da også, at ca. 3 af hver 4 personer har et forståeligt sprog, 
hvilket vil betyde, at disse har gode muligheder for at kunne kommunikere med 
andre. 
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7 af 10 kan stå alene eller med støtte, men næsten 9 af 10 blandt 30-årige og 
derover kan stå alene eller med støtte. 

Næsten halvdelen af 18-29 årige har en eller anden gangfunktion, men 62% 
angiver altid at bruge kørestol. Godt 1/3 af de 30 årige og derover har en gang-
funktion, men 64% bruger altid kørestol. Næsten 2/3 af alle oplyser at have bil 
på handicapvilkår, men kun få kan selv køre bilen. 

Ved at bruge kørestol eller bil kan alle med nedsat eller ingen gangfunktion 
komme omkring udendørs, men flere er afhængige af hjælp fra anden person til 
at køre bil. 

Selvhjælp 

18-29 år Over 30 år Alle

Kan klare afklædning 52% 45% 47%

Kan klare påklædning 43% 32% 37%

Kan klare strømper 43% 32% 37%

Ordner selv personlig hygiejne 43% 36% 40%

Klarer selv toiletbesøg 48% 41% 44%

Kan lave morgenmad og frokost 52% 36% 44%

Kan lave middag 24% 32% 28%
 

Tabel 2 - Selvhjælp 

På ovennævnte selvhjælpsområder klarer flere 18-29 årige sig noget bedre end 
de 30 årige og derover, men dog undtagen det at lave middag, hvor den ældre 
gruppe klarer det bedre. Det fremgår tydeligt, at alle på disse områder har et 
rimeligt stort behov for praktisk personhjælp til på- og afklædning, personlig hy-
giejne, toiletbesøg og til at lave mad. 
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Praktisk hjælp og behandling 

18-29 år Over 30 år Alle

Har hjemmehjælp 10% 23% 16%

Har hjælperordning 38% 64% 51%

Får tilfredsstillende praktisk hjælp 62% 77% 72%

Får fysioterapi 95% 100% 98%

Er i fast lægekontrol 29% 18% 23%
 

Tabel 3 - Praktisk hjælp og behandling 

Gruppen af 18-29 årige ser ud til at få markant mindre praktisk hjælp. Dette 
skyldes bl.a., at 24% bor hos forældrene, og 29 % bor på institution eller bofæl-
lesskab, hvor den praktiske hjælp er til rådighed (se bosituationen senere).  

Næsten 2/3 af de 30 årige og derover har hjælperordning til dækning af hjælpe-
behov i dagligdagen. Brugere af hjælpeordningen fordeler sig mellem 55% 
kvinder og 45 % mænd.  

Næsten ¾ udtrykker tilfredshed med den praktiske hjælp fra det offentlige. 

Alle undtagen 1 i undersøgelsen får fysioterapi, hvor 52% får fysioterapi 2 x 
ugl., og 43% får 1 x ugl eller mindre. 

Der er 29% 18-29 årige i fast lægekontrol men kun 18% af den ældste gruppe. 
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Skole og uddannelse 

18-29 år Over 30 år Alle

Almindelig klasse 52% 45% 49%

Specialklasse 43% 50% 47%

I erhvervspraktik 52% 45% 49%

På efterskole 48% 50% 49%

Afgangsprøve 9. klasse 43% 64% 51%

Gymnasium eller HF 19% 45% 33%

I videregående uddannelse 14% 5% 9%

Har en videregående uddannelse 10% 55% 33%

Praktisk hjælp under uddannelsen 29% 41% 35%

Har planer for uddannelse 24% 9% 16%

Været på højskole 33% 68% 51%

(4 i børnehave, 2 i bibliotek, landbrug, regnskab, køkken og grafiker)

2 Pinsevækkelsen og Ågård)

(7 kontor, cand.psyk., cand.mag., cand.theol., sexualvejleder)

(2 Rudehøj, Lynghøj, Frisenborg, Finderup, Klintebjerg, Sommersted, 4 Unge Hjem, 2 Horne, 

 
Tabel 4 – Skole og uddannelse 

Lidt flere 18-29 årige har frekventeret normalklassen i forhold til 30 årige og 
derover, idet 32% af mænd og 66% af kvinder har gået i normalklasse. Lidt flere 
30 årige og derover har gået i specialklasse/-skole i forhold til de 18-29 årige, 
hvor 50% af mænd og 43% af kvinder har været i specialklasse/-skole. 

Ca. halvdelen af dem, der gik i normalklasse og specialklasse, har været på 
alm. Efterskole, som fordeler sig med 45% af mænd og 52% af kvinder. 

Fordelingen indenfor dem, der gik på gymnasium/HF og har en videregående 
uddannelse, er på begge områder 27% mænd og 38% kvinder. 

Samlet ses, at af gruppen af 30 årige og derover har betydelig flere afgangs-
prøve fra 9. klasse, gymnasium/HF, har en videregående uddannelse og har 
været på højskole. 
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Job, beskæftigelse og indtægtsforhold 

18-29 år Over 30 år Alle

Almindeligt lønarbejde 0% 5% 2%

Har haft lønarbejde 0% 27% 16%

Under uddannelse 24% 9% 19%

I flexjob 5% 18% 12%

I skånejob 0% 9% 5%

Beskyttet stilling 5% 5% 5%

I dagcenter 19% 18% 19%

Tidligere haft et job 19% 45% 35%

Har anden beskæftigelse 5% 9% 5%

Får revalideringsydelse 14% 5% 9%

Får SU-støtte 5% 0% 2%

Får førtidspension 62% 73% 67%
 

Tabel 5 - Job, beskæftigelse og indtægtsforhold 

Omkring hver 3. kvinde har lønarbejde, flexjob, skånejob, beskyttet stilling eller 
er i Dagcenter. Næsten halvdelen (46%) af mænd er i flexjob eller i Dagcenter, 
ingen i arbejde. 

Omkring 50% af alle har haft lønarbejde eller haft et job i en periode. 

Indtægterne fordeler sig således: 4 med revalideringsydelse, 1 med SU, 9 med 
løn ved arbejde, flexjob, skånejob og beskyttet stilling og 27 med førtidspension 
og 2 ansøger om førtidspension. 



   9 

Sociale forhold 

18-29 år Over 30 år Alle

Havde kammerater udenfor skolen 70% 95% 84%

Havde kammeraterne et handicap 5% 14% 9%

Medlem af handicapforening 90% 95% 93%

Medlem i andre foreninger 50% 82% 67%

Fortrolighed til andre 100% 100% 100%

Jævnaldrende 55% 82% 70%

Har en kæreste 20% 32% 26%

Har haft en kæreste 60% 41% 52%

Er gift 5% 27% 16%

Bor sammen med en 10% 23% 16%

Kan lide samvær med andre 100% 95% 98%

Har venner du er sammen med 90% 91% 91%

Dyrker handicapidræt 50% 41% 44%

(4 x ridning, 2 race-running, 6 svømning, bowling, fodbold, el.hockey, cykle, bordtennis, 

styrketræning)
 

Tabel 6 – Sociale forhold 

Fritidsinteresser 

18-29 år: 3 læser, 3xPC, 3xmusik, 3xbordtennis, skak, tegning, svømning, mal-
ning, ølentusiast. 

30 år derover: 3 læser, 3xPC, musik, malning, sport, natur, poker, ridning, poli-
tik, syning, foreningsarbejde. 

33% af kvinder og 18% af mænd har en kæreste, 55% af kvinder og 45% af 
mænd, som har haft en kæreste, medens 29% af kvinder og 5% af mænd er 
gift. Dette tyder på at mænd uden handicap naturligt skaber positive og varige 
kontakter med kvinder med et handicap. 

Besvarelserne tyder på, at de sociale samvær og andre aktiviteter er lige så 
gode og mangfoldige som hos ikke-handicappede, bortset fra det at have en 
kæreste og være gift. 
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Andres reaktioner 

18-29 år Over 30 år Alle

Kigger efter dig 52% 59% 58%

Forsøger at undgå kontakt 19% 36% 28%

Giver sig tid til at høre på dig 76% 82% 79%

Opfattes som ligeværdig 76% 77% 77%
 

Tabel 7 - Andres reaktioner 

Bosituationen 

18-29 år Over 30 år Alle

Boede som barn hos forældrene 90% 68% 79%

Boede som barn på institution 5% 18% 12%

Bor nu i almindelig lejlighed 19% 55% 37%

Bor nu i hus 10% 14% 12%

Bor nu i bofællesskab 10% 23% 16%

Bor nu sammen med ven 0% 5% 2%

Bor nu hos forældre 24% 9% 16%

Bor nu på institution 19% 9% 14%

Er nu på højskole eller anden boform 14% 9% 12%
 

Tabel 8 - Bosituationen 

Af de 18-29 årige boede 9 af 10 som barn hos deres forældre og 1 af 20 på in-
stitution, og af de 30 årige og derover boede næsten 7 af 10 hos forældre og 2 
af 10 på institution, som indtil ca. 1980 kunne være normalt for børn med svære 
fysiske handicap. 

Af de 18-29 årige bor i dag 4 i alm. lejlighed, 2 i hus, 2 i bofællesskab, 5 hos 
forældre og 4 på institution. Af de 30 årige og derover bor i dag 11 i alm. lejlig-
hed, 3 i hus, 5 i bofællesskab, 2 hos forældre og 2 på institution. I alm. lejlighed 
bor 33% kvinder og 41% mænd og på institution bor 19% kvinder og 10% 
mænd. Hos forældre bor i dag 14% af kvinderne og 18% af mændene. 
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Generel tilfredshed 

18-29 år Over 30 år Alle

Den kommunale sagsbehandler 62% 59% 60%

Sagsbehandler vedr. hjælpemidler 71% 64% 67%

Lægelig støtte 76% 86% 81%

Fysioterapeut 86% 91% 88%

Praktiske hjælp 81% 91% 86%

Er tilfreds med tilværelsen 95% 95% 95%
 

Tabel 9 - Tilfredshed 

Besvarelserne viser udpræget tilfredshed med ovennævnte kontakter og med 
tilværelsen i øvrigt. Kontakterne med sagsbehandlere får ofte karakter af me-
ningsudvekslinger om ansøgninger og bevillinger, men trods dette er tilfredshe-
den dog på 60%. 
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30 årige og derover, der besvarer følgende spørgsmål med ja 

81%

50%

32%

23%

55%

32%

23%

36%

41%

14%

18%

18%

23%

”fik blodprop for 1 år siden”, ”Jeg gør meget for at holde hoved, krop, balance m.v. i topform, 

men føler jeg generelt har oplevet en lille nedgang i funktionsevnen siden 16-18 års alderen”, 

”smerter i nakke, spændinger ”, ”fodled, skulder”, ”hurtigere træt”, ”alle funktioner”, ”skulder 

pga. operation”, ”gang, stå, balance, hænder”, ”skuldre” ”blærekontrol, slid på tænder.

Er dine fysiske funktioner blevet dårligere med alderen

Sværere at gå

Dårligere balance

Dårligere håndfunktion

Nedsat bevægelighed af ben og arme

Flere smerter i arme

Flere smerter i ben

Flere smerter i ryg

Flere smerter i lænd

Dårligere hørelse

Dårligere syn

Eksempler på psykiske problemer

Eksepler på dysfunktioner

Psykiske problemer

Andre dysfunktioner

”Hvorfor skal jeg døje med det her fysiske handicap…”, ”Det har været/er følelsesmæssigt 

svært at se andre stifte familie, ens egne muligheder herfor har været problematiske”, 

”Depression”, ”Ingen diagnose”.

 
Tabel 10 - 30 årige og derover 

8 af 10 oplever, at deres fysiske funktioner er blevet dårligere med alderen som 
f.eks. nedsat bevægelighed af ben og arme, sværere ved at gå og dårligere 
balance. Flere har oplevet smerter i arme, ben, ryg og lænd. Det er forståeligt, 
at næsten alle har behov for at få fysioterapeutisk behandling for at kunne ved-
ligeholde sine fysiske funktioner så længe som muligt. 
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Konklusion 

Den fysiske situation 

Der er stillet spørgsmål om muligheder for brug af arme, hænder, ben, mund og 
om kompensation af gangfunktion for at komme omkring. 

Ca. 1/3 af voksne med CP kan bruge begge hænder samtidig men sandsynlig-
vis med en indskrænket funktionsradius, hvilket svarer til de generelle forvent-
ninger til voksne med CP. 

Under ½-delen har en gangfunktion og næsten 2/3 kompenserer for dårlig 
gangfunktion ved at bruge kørestol og have en bil. Bilen må ofte køres af hjæl-
per. Alle er således kompenseret for manglende eller nedsat gangfunktion og 
har mulighed for komme omkring inde og ude. 

Selvhjælp 

På spørgsmål om på/afklædning, tage strømper på/af, personlig hygiejne, toi-
letbesøg og at lave mad udtrykker flertallet et behov for praktisk personhjælp. 
Dette gælder især dem over 30 år, som begynder at miste funktioner med en 
højere alder. 

Praktisk hjælp og behandling 

2/3 af alle får hjemmehjælp eller har hjælperordning. Deltagerne under 30 år får 
markant mindre end dem over 30 år. Årsagen til dette kan være, at flere under 
30 år fortsat bor hos deres forældre eller bor i bofællesskab, hvor den praktiske 
hjælp er til rådighed. 

Næsten ¾ udtrykker tilfredshed med den praktiske hjælp, som for det meste 
bliver tildelt af kommunen. 

Næsten alle får fysioterapeutisk behandling en eller to gange ugentlig for at 
vedligeholde deres fysiske funktioner, modvirke balanceproblemer og smerter i 
led. 

Under ¼ er i fast lægekontrol, hvor flertallet er under 30 år. Da det viser sig, at 
dem over 30 år begynder at få fysiske funktionsproblemer og taber færdigheder 
med alderen, vil en periodevis lægekontrol f. eks. kunne afsløre behov for yder-
ligere fysio/ergoterapeutisk behandling, praktisk hjælp eller hjælpemidler. 

Skole og uddannelse 

Næsten halvdelen af hele gruppen har gået i almindelig klasse, specialklasse, 
været i erhvervspraktik, på efterskole og taget Folkeskolens afgangsprøve 9. 
klasse, medens 1/3 har gymnasium/HF og en videregående uddannelse. 
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Det har indenfor de seneste 25-30 år været samfundets mål, at elever med et 
fysisk handicap modtager undervisning i normalklassen, hvilket også fremgår af 
undersøgelsens tal for alm. undervisning, specialklasse og erhvervspraktik. 
Men har man individualiseret undervisningen tilstrækkeligt efter den enkelte 
elevs særlige behov? Hvorfor får færre i dag en videregående uddannelse? 

Der er markant flere af dem over 30 år, som har afgangsprøve fra 9. klasse og 
gymnasium/HF samt en videregående uddannelse. Dette tyder på, at den tids 
undervisning i specialklasse/-skole kvalitetsmæssigt var tæt på niveau med den 
undervisning, der blev givet i Folkeskolens normalklasser. 

Markant flere over 30 år har også været på højskole og derved fået mulighed 
for at opnå større social kompetence i samværet med jævnaldrende unge med 
og uden handicap. De har ligeledes haft en periode, hvor de selv har haft an-
svar for at tilrettelægge den personlige og praktiske hjælp af en tilknyttet person 
i et antal timer i døgnet. Det har været et ansvar, som de personligt har lært 
meget af, og har haft brug for i deres tilværelse i egen bolig med personhjælp. 

Job, beskæftigelse og indtægtsforhold 

I undersøgelsen har i dag kun 1 et almindeligt lønarbejde (kontor), men ca. ½-
delen er dog aktive i flexjob, skånejob, beskyttet stilling eller i dagcenter, me-
dens ca. 2/3 har førtidspension. Ca. ½-delen har tidligere været i arbejde/job. 7 
af 42 er i dag under uddannelse. 

Det er tankevækkende, at ca. 50% af voksne med CP ikke er aktive i hverdagen 
og således kan blive isolerede, hvis de ikke selv tager initiativer til en aktiv til-
værelse. 

Såfremt dette skal ændres, må kommunen være opsøgende og skal kunne til-
byde et antal ugentlige timers aktivitet/beskæftigelse i privat eller kommunalt 
regi. 

Sociale forhold 

For at belyse de sociale forhold er der besvaret spørgsmål om kammerater 
udenfor skolen, medlem af handicapforening eller anden forening, om jævnald-
rende at tale fortroligt med, har eller har haft en kæreste, er gift eller bor sam-
men med en, kan lide samvær med andre, venner, dyrker handicapidræt eller 
evt. hvilke fritidsinteresser. 

Besvarelserne tyder på, at de sociale forhold for voksne med CP har været og 
er af samme omfang som ikke-handicappede, dog bortset fra det at have kære-
ste, være gift eller bo sammen med en anden. Fritidsinteresser er også af 
samme omfang som andre, men er mindre præget af fysiske aktiviteter. 
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Bosituationen 

Personer under 30 år boede som børn primært hos forældrene og i mindre om-
fang på en døgninstitution. Personer over 30 år boede som barn i mindre om-
fang hos forældrene, idet flere havde boet på en døgninstitution for fysisk han-
dicappede, som dengang kunne være normalt for børn med svære fysisk han-
dicap, ligesom de blev undervist i institutionens skole, og flyttede først fra insti-
tutionen efter det 18. år. 

I dag bor dem under 30 år i flere tilfælde hos forældre og på institution og færre 
i egen lejlighed, i hus eller i bofællesskab. Dem over 30 år bor i større omfang i 
egen lejlighed, i hus eller i bofællesskab og færre bor hos forældre og på institu-
tion. 

Det formodes, at flere af dem under 30 år i større omfang end nu, vil komme til 
at bo i egen almindelig lejlighed, i hus eller i bofællesskab, idet de fleste ønsker 
egen bolig med personhjælp. Mange vil dog først træffe beslutning på et senere 
tidspunkt eller vente på at kunne få en lejlighed i kommunalt bofællesskab. 

Generel tilfredshed 

Der udtrykkes udpræget tilfredshed med kontakt til den kommunale sagsbe-
handler, sagsbehandler vedr. hjælpemidler, lægelig støtte, fysioterapi og prak-
tisk hjælp. 

Der er meget stor tilfredshed med egen tilværelse/livskvalitet. 

Ændring af egne funktioner over tid 

For dem over 30 år opleves følgende ændringer af daglige funktioner: 

Næsten alle oplever tidligt, at de fysiske funktioner bliver dårligere med alderen, 
og der anføres problemer med at gå, balance, håndfunktion, nedsat bevægelig-
hed af arme og ben, flere smerter i arme, ben, ryg og lænd samt generelt en 
dårligere funktion i hverdagen. 

De anførte forringelser af fysiske funktioner samt omfang af smerter, må anses 
for at være typiske for voksne med CP, hvilket medfører et større hjælpebehov 
og evt. behov for flere hjælpemidler. 

Det anbefales, at kommunen sikrer en opsøgende kontakt til voksne med CP, 
som bor i selvstændige boformer for derved at kunne imødekomme deres be-
hov for yderligere støtte, så de kan bevare en høj livskvalitet og måske undgå 
en institutionsanbringelse. 

Omfang af dårligere hørelse, syn og psykiske problemer vurderes ikke til at væ-
re anderledes end hos andre voksne uden handicap. 
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