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GMFCS NIVÅ  I

Ungdommene går hjemme, på skolen, utendørs og i lokalsamfunnet. Ung-

dommene kan gå opp og ned fortauskanter uten fysisk hjelp og uten å 

bruke rekkverk i trapper. Ungdommene utfører grovmotoriske ferdigheter 

som løping og hopping men med begrensninger i hastighet, balanse og 

koordinasjon. 

GMFCS NIVÅ  II

Ungdommene går i de fleste situasjoner. Miljøfaktorer (som ujevnt terUngdommene går i de fleste situasjoner. Miljøfaktorer (som ujevnt ter-

reng, skråninger, lange avstander, tidspress, vær og aksept fra venner) 

og personlige preferanser påvirker valg av forflytningsmåte. På skolen 

eller arbeideplassen kan ungdommene bruke et håndholdt forflytning-

shjelpemiddel med tanke på sikkerhet. Ved forflytning over lange avs-

tander utendørs og i lokalsamfunnet kan ungdommene muligens bruke 

forflytningshjelpemiddel med hjul.  

GMFCS NIVÅ  III

Ungdommene kan gå når de bruker håndholdt forflytningshjelpemiddel.  Ungdommene kan gå når de bruker håndholdt forflytningshjelpemiddel.  

På skolen kan ungdommene kanskje selv kjøre en manuell eller elektrisk 

rullestol. Utendørs og i lokal-samfunnet transporteres ungdommene i rul-

lestol eller bruker elektrisk forflytnings-hjelpemiddel. Ungdommene kan 

kanskje gå opp og ned trapper når de holder seg i rekkverk og med tilsyn 

eller fysisk hjelp.

GMFCS NIVÅ  IV

Ungdommene bruker forflytningshjelpemiddel med hjul i de fleste situasUngdommene bruker forflytningshjelpemiddel med hjul i de fleste situas-

joner. Det er behov for fysisk hjelp fra en eller to personer ved forflytning 

fra en posisjon til en annen. Innendørs kan ungdommene kanskje gå korte 

avstander med fysisk hjelp, bruke forflytningshjelpemiddel med hjul, eller 

et forflytnings-hjelpemiddel med bolstøtte når de blir plassert. Ung-

dommene er fysisk i stand til å kjøre elektrisk rullestol. Når elektrisk 

rulle-stol ikke er mulig å bruke eller tilgjengelig, transporteres ung

dommene i manuell rullestol. 

GMFCS NIVÅ  V

Ungdommene transporteres i manuell rullestol i alle situasjoner. UngUngdommene transporteres i manuell rullestol i alle situasjoner. Ung-

dommene har begrenset evne til å holde hodet og bolen opp mot tyn-

gdekraften, og til å kontrollere arm- og benbevegelser. Ungdommene kan 

kanskje oppnå selvstendig forflytning ved å bruke elektrisk forflytning-

shjelpemiddel med omfattende tilpasninger av sittestilling og styringssys-

tem.


