
fylles ut av CPRN     1. Skjemanummer

2. Samtykke fra foreldrene Ja

3. Fødselsnummer (11 siffer)

4. Dato for denne kliniske undersøkelse: (8 siffer)

5. Født i Norge Ja Nei Vet ikke

7. Bofylke

11. Kjønn Gutt Jente

8. Status DødLevende

9. Evt døds dato    

10. Alder ved død    måneder

12. Antatt postneonatal årsak?

13. ICD 10 kode postneonatal årsak til CP?

14. Tekstdiagnose postneonatal årsak?

15. Alder ved insult? måneder

17. Gross Motor Function Classification Scale I II III IV V Vet ikke

18. Bimanual Fine Motor Function Scale I II III IV V Vet ikke

19. Manual Ability Classification System I II III IV V Vet ikke

16. Diagnose

Spastisk

Dyskinetisk

Ataxi

SCPE ICD 10 

Unilateral

Bilateral

Hemiplegi, høyre

Hemiplegi, venstre

Diplegi

Kvadriplegi

Choreoathetose

Dystoni

Alder ved diagnose i måneder 

G 80.2

G 80.2

G 80.1

G 80.0

G 80.3

G 80.3

G 80.4

6. Vekst Høyde

Vekt

Se beskrivelsene for hvert nivå på side 5 og 6

ID

REGIST_DA

BORN_N

BO-FYLKE
GROWTH

STATUS

DEATH_DATE

DEATH_AGE SEX

POSTNEON

POSTN_CODE1

POSTN_CODE2

AGE_POSTN

CP_DX

GMFCS

BFMF

MACS

Ja Nei Vet ikke

1

1

1

2

2

0

0

1 2

1 2

1

2

3

4

5

6

7

1 2 03 4 5

1 2 03 4 5

1 2 03 4 5

 (kun hvis samtykke ikke foreligger fra 1. gangsregistrering)

måneder

Ikke CP 8
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20. Er kognitive ressurser kartlagt/vurdert?            
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Test med IQ verdi

Test uten IQ verdi

Ikke testbar

Vet ikke

21. Hvilke kartleggingsmetode/test er benyttet?

22. Resultat 

IQ <50 ( Moderat til dyp psykisk utviklingshemming)

IQ 50-69 (lett psykisk utviklingshemming)

23. Alder ved testing måneder

25. Har barnet synshemming? 

26. Har barnet alvorlig synshemming?
     (blind ie <6/60(<0,1) etter korreksjon, på beste øye) 

27. Har barnet hørselshemming?

28. Har barnet alvorlig hørselshemming?
     (tap > 70 dB før korreksjon på beste øre)

29. Har barnet hatt/har barnet epilepsi? 
     (minst 2 uprovoserte anfall etter nyfødtperioden) 

30. Bruker barnet antiepileptika nå? 

31. Er språkforståelse kartlagt?

Ja, ved formell kartlegging 

Nei

Vet ikke 

Ja, klinisk vurdert  

32. Hvilke kartleggingsmetoder er benyttet?

INTEL_IMP

VI

VI_SEVERE

HI

HI_SEVER

EPILEPSIA

EPI_ACT

LANG_COMPR_1 LANG_COMP_TEST

Ja Nei Vet ikke

Ja Nei Vet ikke

Ja Nei Vet ikke

Ja Nei Vet ikke

Ja Nei Vet ikke

Ja Nei Vet ikke

11

12

20

0

10

21

IQ 70-8422

Vet ikke0

01 2

01 2

01 2

01 2

01 2

01 2

0

2

1

11

24. Barnet kun klinisk vurdert 

Vurdert som normalt fungerende

Vurdert som psykisk utviklingshemmet

Vet ikke

11

12

0

IQ >= 8523

Non verbale lærevansker24

Verbale lærevansker25 



33. Språkforståelse (i forhold til friske jevnaldrene)

Normal 

Moderat nedsatt Forstår ikke tale 

Litt nedsatt 

Vet ikke 

Litt utydelig

36. Kommuniserer barnet ved hjelp av håndtegn, 
      signaler el gester?

35. Kommuniserer barnet ved hjelp av grafisk 
      kommunikasjon?

Skriver Pictogram 

Bilder

Bliss

Nei, bruker ikke

Vet ikke

måneder

37. Har barnet spisevansker?
38. Hvordan ernæres barnet? 

Spiser selv 

Må mates (oralt) Sondemates delvis

Spiser med hjelp

Sondemates 
i hovedsak

Vet ikke
39. Gastrostomi

Ja Nei

Vet ikke

40. Alder ved gastrostomi? 

41. Har barnet mottatt medikamentell spastisitetsbehandling?

42. Har barnet fått botulinumtoksin?

Nei Vet ikke 

Ja i underex i overex 

46. Har barnet gjennomgått ortopediske inngrep? 

Nei Vet ikke

Ja i underex i overex bløtdelsinngrep benet kirurgi 

SIGNGRAF_C

EAT
NUTRI

GASTRO

AGE_GASTRO

SPAST_BEH

BTX BTX_AGE BTX_NUMBACL

BACL_AGE

KIRURGI

LANG_COMPR_2

Ja Nei Vet ikke

Ja Nei Vet ikke

Ja Nei Vet ikke

10

11

  0

12

13

34. Talefunksjon

Normal 

Utydelig Meget utydelig 

Ingen tale Vet ikke 

SPEACH

1

3

5

2

4

0

10

13

  0

11

2

12 01 2

01 2

0

1 2

10

22

31

21

30

  0

01 2

0

1

2

11 21

43. Har barnet fått peroral Baklofen?

Ja Nei Vet ikke01 2

0

1

2

11 21 31 41
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47. Håndfunksjon høyre hånd 

Normal funksjon

Vet ikke 

SPEACH

1 Lette motoriske tegn påvisbare, men tilnærmet normal funksjon2

Tydelig nedsatt funksjon3 0

4 Alvorlig nedsatt funksjon, (lite funksjonelle bevegelser)

45. Har barnet intra thecal Baklofen pumpe? 46. Når fikk barnet Baklofenpumpe? (Alder i md)

måneder

BACL
BACL_AGE

Ja Nei Vet ikke01 2



54. Har barnet medfødte misdannelser? 

55. Hvilken ICD 10 kode har misdannelsen(e)?

56. Hvilken tekstdiagnose har misdannelsen(e)?

CONGENIT_COD

CONGENIT_COD_TXT

Nei Vet ikke Ja 01 2
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51. Har barnet assosierte syndromer?

52. Hvilken ICD 10 kode har syndromet?

53. Hvilken tekstdiagnose har syndromet?

Nei Vet ikkeJaSYNDR

SYNDR_COD2

01 2

49. Gangfunksjon

Normale forhold

SPEACH

1

Motoriske tegn påvisbare ,men går uten hjelpemidler 2

Går med hjelpemidler3

Vet ikke 0

4 Kan ikke gå, selv med hjelpemidler; avhengig av rullestol

50. Sittefunksjon

Normal, sitter stabilt

SPEACH

1

Lett funksjonsnedsettelse, sitter litt ustabilt2

Sitter kun med støtte3

Vet ikke 0

4 Kan ikke sitte, selv med støtte

57. Har barnet hjernemisdannelse(r)?

58. Hvilken ICD 10 kode har hjernemisdannelsen(e)?

59. Hvilken tekstdiagnose har hjernemisdannelsen(e)?

BRAIN_MALF

BRAIN_CODE

BRAIN_TXT

MR

Nei Vet ikke Ja 021

48. Håndfunksjon venstre hånd 

Normal funksjon

Tydelig nedsatt funksjon

Vet ikke 

ve

1

Lette motoriske tegn påvisbare, men tilnærmet normal funksjon2

3

4

0

Alvorlig nedsatt funksjon, (lite funksjonelle bevegelser)

60. Kommentarer
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63.           Dominerende morfologiskt funn (patologi) 

  
Ja

White matter injury of 
inmaturity (PVL, PVH etc)

11 Fokal kortikal skade 21 Diffus kortikal skade
31

Misdannelse 51Basalganglie patologi 41

Ja

Normalt funn 61

65.  Andre funn 
      (flere kryss tillatt)

Normal Patologisk

Normal Patologisk

Cerebellum 

Corpus callosum 

Tegn på infeksjon  (Ca++) Ja Nei102

3 4

5 6

101

62. Alder ved MR?             61. Er cerebral MR tatt?            Ja Nei Vet ikke1 2 0

Ja

 UTFYLLER:             

Navn:

Stilling: Instans:

Dato: Sted:

måneder

SPØRSMÅLENE 61-65 GJELDER CEREBRAL MR

64. Skadens lokalisering

Bilaterale skader

Skaden lokalisert på høyre side eller størst på høyre side

Skaden lokalisert på venstre side eller størst på venstre side

11

21

Ja

31

(OBS! bare ett (1) ja-kryss tillatt!)

I samarbeid med:

MEDISINSK FØDSELSREGISTER, NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, 
NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET, 

CEREBRAL PARESE OPPFØLGINGS PROGRAM, (CPOP) PROSJEKTET, 
CEREBRAL PARESE-FORENINGEN

Returadresse:  CP registeret i Norge, SIV-HF, 
Habiliteringssenteret, 
Boks 2168 Postterminalen
, 3103 Tønsberg
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BESLUTNINGSTRE 
for å identifisere barn med cerebral 
parese som skal inkluderes i CP registeret 1

1 Oversatt og tilpasset av Guro Andersen, Ivar Haagaas og Jonn Syse fra SCPE 
Collaborative Group. Surveillance of cerebral palsy in Europe: A collaboration of 
cerebral palsy surveys and registers. Dev Med Child Neuro. 2000; 42:816-824. 
Januar 2003

KLASSIFIKASJONSTRE 
for undertyper av cerebral parese 1 
(Benyttes etter at barnet er inkludert i 
registeret, jfr. ”Beslutningstre”)

Definisjoner av typer av cerebral parese

Spastisk cerebral parese er karakterisert ved minst 2 av følgende:
• Unormalt mønster når det gjelder stilling og bevegelse
• Økt tonus (ikke nødvendigvis konstant)
• Patologiske reflekser (økte reflekser 
   [hyperrefleks og/ eller pyramidale tegn f.eks. Babinski]

Hvis ekstremiteter på begge sider av kroppen er involvert = 1. Spastisk bilateral CP
Hvis ekstremiteter på én side av kroppen er involvert = 2. Spastisk unilateral CP

3. Dyskinetisk cerebral parese er karakterisert ved både:
• Unormalt mønster når det gjelder stilling og/eller bevegelse
• Ufrivillige, ukontrollerte, gjentatte noen ganger stereotype bevegelser
3a. Dystonisk cerebral parese er karakterisert ved både:
o Hypokinesi (redusert aktivitet: ”stiv bevegelse”)
o Hypertoni (vanligvis økt tonus)
3b. Choreo-athetotisk cerebral parese er karakterisert ved både:
o Hyperkinesi (økt aktivitet: ”stormfull bevegelse”)
o Hypotoni (vanligvis redusert tonus)

4. Ataxisk cerebral parese er karakterisert ved både:
• Unormalt mønster når det gjelder stilling og/eller bevegelse
• Tap av ordnet muskelkoordinasjon, slik at bevegelser blir utført både med 
   unormal styrke, rytme og presisjon

1 Oversatt og tilpasset av Guro Andersen, Ivar Haagaas og Jonn Syse 
fra SCPE Collaborative Group. Surveillance of cerebral palsy in Europe: 
A collaboration of cerebral palsy surveys and registers. Dev Med Child 
Neuro. 2000; 42:816-824. Januar 2003.

Ja EKSKLUDERNei

Har barnet unormal motorisk 
funksjon?

Ja Nei

Er tilstanden progredierende?

Nei Ja

Har barnet et syndrom / en hjerne-
anomali eller kromosomfeil?

Ja Nei Har barnet gene-
ralisert hypotoni?

JaNei

Resjekk - 
Er kriteria for 

CP-diagnose oppfylt?

Ja Nei

Ja Nei

INKLUDER
Ataktisk CP

EKSKLUDER

EKSKLUDER

EKSKLUDER

EKSKLUDER

IN
K

LU
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ER
K
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ss

if
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er
 u

n
d

er
ty

p
e

Er det tegn 
på ataxi?

Har barnet symptomer i forhold til stilling 
og bevegelsesmønster? Er det kontinuerlig økt muskeltonus i en eller 

flere ekstremiteter?

Ja, økt tonus Nei, generalisert 
hypotoni med 
tegn på ataxi
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Ja Nei
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Ataktisk CP (4)

Dyskinetisk CP (3)

Spastisk
bilateral (1)

Spastisk
unilateral(2)

D
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n
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k 

C
P 

(3
a)

C
h

o
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o
-
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h

et
o

ti
sk
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P 

(3
a)

Nei, vekslende tonus



Gross Motor Function Classifica-
tion System

Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Stephen Walter, Dianne 
Russell,EllenWood,Barbara Galuppi
Oversatt av fysioterapeutene vedRikshospitalet 
Universitetssykehus,BNS Berg Gård, Bergsalleen 21, 0854 
Oslo
Gerd Myklebust,Anne Sveinall,Berit Weum. Tilbakeoverset-
telse: Sara Glent, Haukåsen skole, Oslo
Referanse: Dev Med Child Neurol 1997; 39: 214-2231997 
Neurodevelopmental Clinical Research Unit (NCRU)

Nivå I
Går uten begrensninger;begrensninger i mer avanserte grov-
motoriske ferdigheter.
Fra 4 år til 6-årsdagen: Barna kommer seg på og av stol og 
sitter på stolen uten å støtte seg med hendene. Barna reiser 
seg opp fra gulvet og fra sittende på stol til stående, uten 
behov for å støtte seg til noe. Barna går innendørs og uten-
dørs, samt i trapper. Barna er i ferd med å utvikle evne til å 
løpe og hoppe.

Nivå II
Går uten ganghjelpemiddel;begrensninger ved gange uten-
dørs og i lokalsamfunnet
Fra 4 år til 6-årsdagen: Barna sitter på stol med begge hen-
der fri til å manipulere leker. Barna reiser seg fra gulvet og 
fra sittende på stol til stående, men trenger ofte et stabilt 
underlag for å skyve ifra eller trekke seg opp med armene. 
Barna går uten hjelpemiddel innendørs og korte strekninger 
på jevnt underlag utendørs. Barna går i trapper med støtte 
av rekkverk, men kan ikke løpe eller hoppe.

Nivå III
Går med ganghjelpemiddel;begrensninger ved gange uten-
dørs og i lokalsamfunnet.
Fra 4 år til 6-årsdagen: Barna sitter på vanlig stol, men kan 
muligens trenge bekken- og bolstøtte for å få best mulig 
håndfunksjon. Barna beveger seg av og på stol ved å bruke 
stabilt underlag, og skyve fra eller trekke seg opp med 
armene. Barna går med ganghjelpemiddel på jevnt underlag 
og går i trapper med hjelp av en voksen. Barna kjøres ofte 
over lange strekninger eller utendørs i ujevnt terreng.

Nivå IV
Begrensninger ved selvstendig forflytning;  barna blir kjørt 
eller bruker elektrisk rullestol utendørs og i lokalsamfunnet.
Fra 4 år til 6-årsdagen: Barna sitter på stol, men trenger til-
passet støtte for å opprettholde bolkontroll og få best mulig 
håndfunksjon. Barna beveger seg av og på stol, enten ved 
hjelp av en voksen, eller med et stabilt underlag og  skyve 
fra eller trekke seg opp med armene. Barna kan i beste fall 
gå korte strekninger med rullator med tilsyn av en voksen, 
men har vanskeligheter med å snu og opprettholde balan-
sen på ujevnt underlag. Barna kjøres utendørs i lokalsamfun-
net. Barna kan muligens oppnå selvstendig forflytning ved 
bruk av elektrisk rullestol.

Nivå V
Muligheten til selvstendig forflytning er svært begrenset, 
selv ved bruk av teknisk hjelpemiddel.
Fra 2 år til 12-årsdagen: Fysiske problemer begrenser 
viljestyrt kontroll av bevegelse og evne til å opprettholde 
hode- og bolstillinger opp mot tyngdekraften. Alle motoris-
ke funksjonsområder er begrenset. Funksjonsbegrensninger 
i sittende og stående stilling kan ikke fullt ut kompenseres 
for ved bruk av tilpasset utstyr og tekniske hjelpemidler. 
På nivå V har barna ingen selvstendig forflytning og må bli 
kjørt. Noen barn oppnår selvstendig forflytning ved å bruke 
elektrisk rullestol med omfattende tilpasninger

BFMF- Bimanuell Fin Motorisk 
Funksjon 

(Eva Bechung og Gudrun Hagberg, Dev Med Child Neu-
ro.2002 may;44(5);309-16)

Nivå I
En hånd manipulerer uten begrensninger.
Den andre hånden manipulerer uten begrensninger eller har 
begrenset evne i mer avanserte finmotoriske ferdigheter.

Nivå II
a. En hånd manipulerer uten begrensninger.
    Den andre hånd har bare evne til å gripe.
b. Begge hender har begrensninger i mer avanserte finmo-
toriske ferdigheter.

Nivå III
a. En hånd manipulerer uten begrensninger.
   Den andre hånden kan bare holde eller dårligere.

b. En hånd har begrensninger i mer avanserte finmotoriske 
ferdigheter
    Den andre hånden kan bare gripe eller dårligere.
    Barnet trenger hjelp i aktiviteter

Nivå IV
a. Begge hender kan bare gripe
b. En hånd kan bare gripe.
    Den andre hånden kan bare holde eller dårligere
    Barnet trenger hjelp og/eller tilpassede hjelpemidler

Nivå V
Barnet kan bare holde eller er dårligere. Er helt avhengig av 
assistanse selv med tilrettelegging. 
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Manual Ability Classification 
System for barn med cerebral 
parese 4-18 år
MACS er et system for å klassifisere hvordan barn med cerebral 
parese håndterer gjenstander i daglige aktiviteter.

 
MACS har til hensikt å gi en samlet vurdering av begge hende-
nes medvirkning i aktiviteter, ikke hver hånd for seg.
MACS har til hensikt å fastsette det nivå som best tilsvarer bar-
nets vanligste utføring, i hjemmet, skolen og i fritiden.
MACS` nivå bestemmes ut fra kunnskap om hvordan barnet 
fungerer i hverdagen.  Det kan ikke gjøres gjennom en spesifikk 
testing, men ved å stille spørsmål til en som kjenner barnet 
godt.
For å bestemme MACS` nivå skal håndtering av gjenstander 
vurderes ut fra et aldersrelatert perspektiv.

Introduksjon og brukerveiledning

Hensikten med MACS er å tilby et system for å klassifisere hvor-
dan barn med cerebral parese bruker hendene når de håndterer 
gjenstander i daglige aktiviteter.  MACS er basert på evnen til 
å bruke hendene på eget initiativ, med spesiell vekt på å håndtere 
nære gjenstander (i rommet omkring egen kropp i motsetning til 
gjenstander som ikke er innen rekkevidde)
 

Formålet med MACS er å fastslå det nivå som best tilsvarer barnets 
vanlige utførelse, i hjemmet, på skolen og i fritiden.  Nivået må 
derfor bestemmes ut fra kunnskap om hvordan barnet fungerer i 
hverdagen eller ved å stille spørsmål til en som kjenner barnet godt, 
ikke ved å gjennomføre en spesiell test.  MACS er ikke utviklet for 
å klassifisere den best mulige utførelsen eller skille ut ulikheter i 
funksjon mellom de to hendene.  MACS har heller ikke til hensikt å 
forklare årsaker til begrensninger i utførelsen eller klassifisere ulike 
typer av cerebral parese.
 

Forskjellen mellom de ulike nivåene baseres på barnets evne til å 
håndtere gjenstander og behov for hjelp eller tilpassning til 
å utføre aktiviteter i hverdagslivet.  De gjenstander som er aktuelle 
er det som er relevant og hensiktsmessig ut fra barnets alder og som 
brukes ved for eksempel spising, påkledning, lek, skriving m.m, men 
ikke gjenstander som brukes i mer avanserte aktiviteter som krever 
spesielle ferdigheter som f.eks å spille et instrument.
 

MACS kan altså anvendes for barn i ulik alder, men visse begreper 
må settes i relasjon til barnets alder.  Det er opplagt forskjell på 
hvilke gjenstander det kreves at en 4 åring skal håndtere sammen-
lignet med en tenåring.  Det samme gjelder for selvstendighet, det 
lille barnet trenger mer hjelp og tilsyn enn det eldre barnet.
 

Barns motivasjon og intellektuelle evne påvirker evnen til å hånd-
tere gjenstander og påvirker derved MACS` nivå.  Dersom barnets 
motivasjon til å gjøre noe er lav, om det ikke forstår oppgaven eller 
stadig ber om hjelp og støtte av voksne, skal de klassifiseres ut fra 
hva de faktisk gjør, selv om de har større kapasitet.
 

Det generelle prinsipp er at om et barns evne til å håndtere gjen-
stander stemmer med beskrivelsen på et visst nivå, klassifiseres 
barnets evne sannsynligvis på dette nivået eller på nivået over.  Barn 
som ikke håndterer gjenstander i henhold til beskrivelsen på et visst 
nivå, klassifiseres med største sannsynlighet på nivået under.  Nivå I 
omfatter barn med cerebral parese med ingen eller små begrensnin-
ger i forhold til normalutviklede, og hvor eventuelle begrensninger 
knapt påvirker hvordan de utfører sine oppgaver i hverdagslivet. 
Forskjellen mellom tilgrensende nivåer beskrives for å gjøre det 
enklere å fastsette det nivået som best tilsvarer barnets evne til å 
håndtere gjenstander.
 

Skalaen er en ordinalskala. Det betyr at avstanden mellom nivåene 
ikke nødvendigvis er like store og der barn med cerebral parese ikke 
er jevnt fordelt over de fem ulike nivåene.

 Ekspertgruppe: Marianne Arner, Eva Beckung, Ann-Christin Elias-
son, Lena Krumlinde- Sundholm, Peter Rosenbaum, Birgit Røsblad. 
E-mail: Ann-Christin.Eliasson@kbh.ki.se
 
Norsk kontaktperson: 
Randi Hoel, Habiliteringstjenesten Vestfold, 
E-mail: randi.hoel@SiV.no
Brosjyren er trykket med støtte av Cerebral Parese-foreningen.

Hva trenger du å vite for å bruke MACS?

Hvordan barnet håndterer gjenstander i viktige hverdagsaktiviteter som 
for eksempel i lek og fritid, i måltider og ved av og påkledning
 
I hvilke situasjoner er barnet selvstendig og i hvor stor grad er det 
behov for hjelp og eller tilpasninger.

Håndterer gjenstander lett og med godt resultat. Ingen 
eller små begrensninger i forhold til med letthet å utføre oppgaver 
som krever hurtighet og presisjon.  Eventuelle begrensninger i å 
håndtere gjenstander har ingen betydning for barnets selvstendig-
het i daglige aktiviteter.

Skille mellom nivå I og II
Barn på nivå I har begrensninger i forhold til å håndtere veldig små, tunge eller 
skjøre gjenstander som krever god finmotorisk kontroll eller effektiv koordinering 
mellom hendene. Begrensninger kan også gjelde utførelsen i nye og uvante situa-
sjoner. Barn på nivå II utfører stort sett samme aktiviteter som barn på nivå I, men 
utførelsen er av dårligere kvalitet eller går langsommere.  Funksjonelle ulikheter 
mellom hendene kan begrense effektiviteten i utførelsen.  Barn på nivå II forsøker 
ofte å forenkle håndteringen ved f. eks å benytte ytre støtte istedenfor å bruke 
begge hendene.

Håndterer de fleste gjenstander, men med noe begrenset 
kvalitet og/eller hurtighet. Visse aktiviteter blir eventuelt unn-
gått eller kan kun utføres med en viss vanskelighet.  Kan anvende 
alternative metoder, men evnen til å bruke hendene begrenser 
vanligvis ikke barnets selvstendighet i daglige aktiviteter.

Skille mellom nivå II og III
Barn på nivå II håndterer de fleste gjenstander selv om utføringen går saktere og 
med nedsatt kvalitet. Barn på nivå III trenger vanligvis hjelp til å forberede en ak-
tivitet og/eller tilpasse miljøet fordi deres evne til å rekke frem til og håndtere en 
gjenstand er begrenset.  De kan ikke utføre visse aktiviteter, og deres selvstendig-
het er avhengig av hvor mye støtte de får av omgivelsene.

Håndterer gjenstander med vanskelighet og trenger 
hjelp til å forberede og/eller tilpasse aktiviteter. Utfø-
ringen går sakte med begrenset fremgang i forhold til kvalitet 
og kvantitet.  Aktiviteter som er blitt forberedt eller tilpasset kan 
utføres selvstendig.

Skille mellom nivå III og IV
Barn på nivå III kan utføre utvalgte aktiviteter dersom situasjonen forberedes og 
de får veiledning og god tid.  Barn på nivå IV trenger kontinuerlig hjelp underveis 
og kan på det beste delta meningsfullt bare i deler av en aktivitet. 

Håndterer et begrenset utvalg av letthånd-terlige gjen-
stander i tilpassede situasjoner. Utfører deler av en aktivitet 
med anstrengelse og begrenset fremgang.  Trenger kontinuerlig 
støtte og hjelp av andre og/eller tilpasset utstyr for å utføre deler 
av en aktivitet.

Skille mellom nivå IV og V
Barn på nivå IV utfører deler av en aktivitet, men trenger kontinuerlig 
hjelp.  Barn på nivå V deltar på det beste med enkle bevegelser i spesi-
elle situasjoner ved f. eks å trykke på en enkel bryter

Håndterer ikke gjenstander og har svært begrenset evne 
til å utføre selv enkel håndtering. Er helt avhengig av as-
sistanse. 
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