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Ungdommens (U) navn:___________________________________ 

 

Fødselsdato:  __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ 

 

Er språket vurdert ved standardiserte/normerte tester? □ Ja □ Nei 

 

 

 

 

HVIS Ja: 
 
Hvilke tester er benyttet?  

Reynell   □ Ja □ Nei 

ITPA   □ Ja □ Nei 

Wechsler (deltest) □ Ja □ Nei 

Annen metode(r)  ______________________________ 
 

Tidspunkt for siste undersøkelse: ____________alder (år)? 

 

Instans som gjennomførte testen: 

□ PP-tjenesten   □ 3.linje tjenester (ex: Statped, Rikshospitalet, osv.) 

□ Habiliteringstjenesten, BUPA  □ Vet ikke 

 

Fagpersonen som gjennomførte utredningen: 

□ Nevropsykolog □ Logoped □ Pedagog 

□ Annen psykolog □ Andre □ Vet ikke 

 

Resultatene ved siste test? □ Normalt  □ Lett nedsatt □ Betydelig nedsatt 

SPRÅK / KOMMUNIKASJON – HELSEPERSONELLSKJEMA 

           

Hvis Ja, fortsett på de neste spørsmålene 

Hvis Nei, forsett på de ”Hvis Nei” spørsmålene 

 

 

 

CEREBRAL PARESE REGISTERET I NORGE 

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 

fylles ut av CPRN: 
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Hvis Nei:  

Hvorfor er ikke slike tester gjennomført? 

□ Ikke funnet nødvendig  □ Står på venteliste 

□ Ikke testbar   □ Mangler kompetanse 

□ Mangler kapasitet 

Er U kun klinisk vurdert?      □ Ja  □ Nei  

Hvis Ja, tidspunkt for siste undersøkelse: ____________alder (år) 

 

Fagperson som gjennomførte vurderingen: 

□ Nevropsykolog  □ Annen psykolog 

□ Spesialpedagog  □ Andre 

Resultatene ved siste kliniske vurdering: 

 
Språkforståelse:  

□ Normal: Forstår sammensatte setninger over flere ledd, både i her–og-nå situasjon, fortid 

og fremtid. Forstår metaforer  

□ Litt nedsatt: Forstår setninger med 2 ledd, både i her-og-nå situasjon, fortid og fremtid. Eks: 

Gå inn i stua og hent boka  

□ Moderat nedsatt: Forstår enkle 2-4 ordsetninger i her–og-nå situasjon, nær fortid og nær fremtid 

□ Alvorlig nedsatt: Forstår enkeltord i her-og-nå situasjon. 

□ Forstår ikke tale 

□ Vet ikke 

 

Talefunksjon: 

□ Normal uttale   

□ Litt utydelig: Ungdommen gjør seg forstått til de fleste, men blir ofte bedt om å gjenta 

setningen for at samtalepartneren skal forstå. 

□ Utydelig:  5-25 personer forstår ungdommens tale 

□ Meget utydelig: 1-4 personer forstår ungdommens tale 

□ Ingen tale 

□ Vet ikke 
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Hvis U bruker håndtegn – hvor forståelig er disse? 

□ Bra utført, lett å forstå  □ Meget utydelige tegn, vanskelig å forstå  

□ Lett utydelige tegn, lett å forstå □ Intet tegnspråk 

□ Utydelige tegn, dog forståelig □ Vet ikke 

 
 

Har U opplæring innen feltet Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)? □ Ja □ Nei  

 

Hvis Ja, hvilken fagperson er praktisk ansvarlig for opplæringen på skolen?  

 □ Spesialpedagog □ Pedagog/lærer 

 □ Assistent  □ Annen fagperson 

 

Hva baserer den opplæringsansvarlige fagperson sin ASK – kompetanse på?   

 □ selvlært kunnskap med regelmessig veiledning 

 □ kurs/seminarkunnskap og veiledning ved behov 

□ formell høgskole/universitetsutdannelse 

 

Utfyller:_____________________________________________________ 

 

Stilling:_______________________________ Dato:_________________ 

 

Takk! 


