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Oppfølging av voksne med cerebral 
parese CP 

I dette fagutviklingsprosjektet beskrives forhold rundt diagnosen cerebral parese (CP), 

anbefalinger ift pasientforløp, kartlegging og oppfølging med utgangspunkt i ICF 

(Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse).  

 

Det redegjøres for hva diagnosen CP innebærer, klassifikasjon og hvilke tilleggsvansker og 

utfordringer som er vanlig. 

 

Det gis informasjon om CPOP- et systematisk motorisk oppfølgingsprogram for barn/unge 

med CP, samt igangsatt arbeid med tanke på et oppfølgingsprogram også for voksne. 

 

Det påpekes at utrednings-, behandlings - og oppfølgingstilbud for pasienter med CP i 

habiliteringstjenesten innebærer et samarbeid med øvrige deler av spesialisthelsetjenesten, 

statlige kompetansesentre og 1. linjetjenesten, bydel/ kommune.  

 

Det er laget og vedlagt spesifikke sjekklister for blant annet for lege -, psykolog-, fysioterapi- 

og ergoterapi for hensiktsmessig kartlegging. 

Definisjon og forekomst 
Cerebral parese CP er en ikke- progredierende, men foranderlig motorisk funksjonshemning 

forårsaket av skade eller utviklingsforstyrrelse i hjernen oppstått tidlig i dens utvikling. CP er 

ofte kombinert med andre funksjonsforstyrrelser som epilepsi, kognitive vansker og 

perseptuelle vansker.  

 

Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and 

posture, causing activity limitation, that are attributed to non-progressive disturbance that 

occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are 

often accompanied by disturbances of sensation, cognition, communication, perception, 

and/or by a seizure disorder. (Bax, Goldstein  m.fl.2005) 

 

Forekomsten av CP i Norge er ca 2,1 pr 1000 levende fødte barn (European journal of 

Pediatric Neurology, 12 (2008) 4-13). Dette tilsvarer over 100 nye tilfeller pr. år. (Aarli, Å. i 

Mæhle et.al, s. 210) 

Klassifikasjon: 

ICD-10 bruker følgende klassifisering:  

G80 Cerebral parese Ekskl:  arvelig spastisk paraplegi (G11.4) 

G80.0 Spastisk kvadriplegisk cerebral parese Medfødt spastisk paralyse (cerebral) 

Spastisk tetraplegisk cerebral parese  

G80.1 Spastisk diplegisk cerebral parese Spastisk cerebral parese INA  

G80.2 Spastisk hemiplegisk cerebral parese  
G80.3 Dyskinetisk cerebral parese Atetoid cerebral parese Dystonisk cerebral parese  

http://finnkode.kith.no/contentpages/ICD10SysDel/Kapittel_VI_2595809.html#2613922
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G80.4 Ataktisk cerebral parese  
G80.8 Annen spesifisert cerebral parese Blandede cerebral parese-syndromer  

G80.9 Uspesifisert cerebral parese Cerebral parese INA 

 

Subklassifisering:  
Barn og voksne med CP er en svært heterogen gruppe. SCPE (Surveillance of cerebral palsy 

in Europe) anbefaler at diagnosen spesifiseres nærmere med angivelse av undertype (subtype) 

og har utarbeidet en subklassifisering. Ved fastsettelse av undertype vil det dominerende 

symptom/ kliniske bilde være avgjørende, dette gjelder spesielt ved blandingsformer.  

 

CP blir delt inn i undergrupper ut fra redusert bevegelseskontroll, forstyrrelser i 

muskelspenning, og ut fra hvordan symptomene fordeler seg i ulike deler av kroppen: 

I følge SCPE er det tre undertyper av CP; spastiske (uni- og bilaterale), dyskinetiske 

(dystonier og atetoser) og ataktiske.   

 

Spastisk CP – innebærer forhøyet muskelspenning og redusert bevegelseskontroll. Denne 

typen rammer rundt 70 – 85% av alle som har CP (Jahnsen, R., s.13).   

 

Dyskinetisk CP – innebærer vekslende muskeltonus som gir redusert stillings- og 

bevegelseskontroll med ufrivillige bevegelser, vridninger og rykninger. Dyskinetisk CP 

forekommer hos 10 -20 % av alle som har CP. Dyskinesi gir ofte talevansker, oftest med 

normal kognitiv funksjon. (Jahnsen, R., s.13).  

 

Ataktisk CP – innebærer koordinasjons- og balanseforstyrrelser og forekommer hos 5 - 10 % 

av alle som har CP (Jahnsen, R. s.13). 

 

I tillegg til subklassifisering anbefales funksjonsklassifisering ihht GMFCS (Gross Motor 

Function Classification System). Ved klassifisering av håndfunksjon brukes BFMF 

(Bimanual Fine Motor Function) eller MACS (Manual Activity Classification System). I 

tillegg må en angi eventuelle tilleggsvansker mht. syn, hørsel, intellektuell fungering, 

kommunikasjonsevne, epilepsi etc. Persepsjonsproblemer har sterk sammenheng med 

forsinket motorisk utvikling og alvorlighetsgrad av CP og er et viktig område for utredning. 

(Jahnsen, R.; s. 17) 

 

GMFCS - Gross Motor Function Classification System 
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MACS – klassifisering av håndfunksjon 
Nivå I: Håndterer gjenstander med letthet 

Nivå II: Håndterer gjenstander med litt vansker 

Nivå III: Håndterer gjenstander med vansker 

Nivå IV: Håndterer gjenstander med store vansker 

Nivå V: Har lite muligheter til å håndtere gjenstander 

Utfordringer for voksne med CP  
 Smerte- og fatigueproblematikk, sekundære muskel- og skjelettplager, funksjonstap 

 Manglende fokus på vansker med kognisjon og sansing, samt psykisk helse  

 Kommunikasjonsvansker  

 Mange får ikke dekket behovet for fysioterapibehandling 

 Større behov for nødvendig balanse mellom hvile og aktivitet enn befolkningen for 

øvrig kontra et aktivt liv som andre på samme alder 

 Ulikheter i helsetjenestetilbudet fra de ulike habiliteringstjenestene og sykehusene 

 Mange hjelpeinstanser på flere nivåer å forholde seg til 

 Forventninger om systematisk oppfølging i voksen alder kontra henvisning for 

spesifikke problemstillinger 

Cerebral parese – i livsløpsperspektiv 
Studier de siste 10 -15 årene om nye funksjonsproblemer og senskader hos voksne med CP 

indikerer at det er behov for et livsløpsperspektiv i oppfølgingen. Selv om hjerneskaden er 

stabil, vil konsekvensene av den forandre seg. Voksne med CP rapporterer om senfølger som 

smerte, trøtthet og funksjonstap, noe som kan forårsake funksjonelle begrensninger, redusert 

sosial deltakelse og livskvalitet.  (Jahnsen, Reidun 2006, s.19). Likeledes er kognitive vansker 

og psykisk helse tema som er mer i fokus i dag. (Høye, Helene på www.cp.no).  

 

Konsekvenser av å leve med CP vil variere i et livsløp og behovet for utredning og 

behandling vil melde seg i ulike faser i livet. En utfordring er å fange opp problemstillinger 

tidlig og være i forkant. Tiltak/behandling i voksen alder vil bla. handle om fysikalsk 

medisinske problemstillinger, kompenserende tiltak og bistand til energiøkonomisering: Å 

spare på kreftene og gjøre prioriteringer. Eksempelvis ved å la andre gjøre i stedet for en, ta 

studier på deltid, redusere på arbeidstid, å tillate seg å sette seg i stedet for å stå og gå, bruke 

hjelpemidler og tilrettelegge i omgivelsene samt tilstrekkelig hvile og søvn. Det vesentlige må 

være deltagelse på aktiviteter og gjøremål som gir glede, energi og trivsel.  Ved å senke 

ambisjonsnivået og kravene, vil man få mer overskudd til det som er viktigst å bruke kreftene 

til.  

 

CPOP - Cerebral Parese Oppfølgingsprogram 
Dette er et systematisk motorisk oppfølgingsprogram for barn/ungdom med CP etter en 

modell fra CP-uppföljningsprogrammet (CPUP) i Sverige (http://cpup.se/).  

Fra 2010 ble CPOP implementert i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord, og CPOP er 

nå et nasjonalt oppfølgingsprogram lagt til habiliteringstjenestene for barn.  

I Helse Sør-Øst har det vært gjennomført et forskningsprosjekt på 16-17 åringer med CP. 

(ref. Jahnsen, Reidun).  

 

Det finnes ikke et tilsvarende strukturert oppfølgingsprogram for voksne i Norge.  

CPOP i Norge er i samarbeid med Sunnaas sykehus i gang med en arbeidsgruppe med fokus 

på oppfølging av voksne.  



 

4 

 

Fagutviklingsprosjekt - 2013 

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

 

I Sverige har man laget protokoll for voksne (CPUP vuxen) som anbefaler følgende 

oppfølgingsintervall ut fra grovmotorisk skala (GMFCS): 

GMFCS I:  Hvert tredje år 

GMFCS II:  Hvert andre år 

GMFCS III-V: Hvert år 

Utredning, behandling og oppfølging i habiliteringstjenesten 
 Utredning og oppfølging ut i fra spesifikk problemstilling knyttet til CP: F.eks. 

fatigue, smerteproblematikk, kognitive utfordringer, kommunikasjon, sanseproblemer 

og psykisk helse. 

 Noen habiliteringstjenester gjennomfører regelmessig oppfølging med utgangspunkt i 

den svenske protokollen for CPUP voxne. 

 Habilitering også med fokus på aktivitet og deltakelse i samfunnet 

 Kontakt og samarbeid med 1.linjetjenesten, herunder pasientens koordinator og 

utarbeiding av individuell plan, bydel og NAV 

 Henvise til andre aktuelle spesialisthelsetjenester (eks. nevrologisk avd. for 

Botoxbehehandlinger, ernæringsfysiolog, ortopedisk avd.) 

 Bistå ved henvisninger til Stat.ped., andre kompetansesentre, hjelpemiddelsentral og 

andre instanser  

 Informasjon om aktuelle støtteordninger (Statens lånekasse utvidet stipend, forlenget 

studieløp, bil og transporttjeneste i forbindelse med arbeid) 

 Henvisning til rehabiliteringsinstitusjoner (se liste under). 

 Pasientopplæring og mestringstilbud 

Rehabiliteringsinstitusjoner: 
Følgende rehabiliteringsinstitusjoner har tilbud til personer med CP, i følge www.cp.no. 

 Kastvollen i Helse Midt-Norge 

 Hauglandssenteret i Helse Vest 

 Kurbadet i Helse Nord 

 Steffensrud i Helse Sør-Øst 

 PTØ-senteret i Helse Sør-Øst 

  

Landsdekkende tilbud: 

 Sunnaas Sykehus – Vurderingsopphold, gruppeopphold og førerkortvurdering 

 Beitostølen Helseportsenter - Kombinerer bruk av tilrettelagt fysisk aktivitet med 

medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

Valnesfjord Helsesportsenter – Gruppetilbud med tilpasset fysisk aktivitet som 

kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening.  

  

http://www.cp.no/
http://www.kastvollen.no/
http://www.rkhr.no/
http://www.kurbadet.no/CP
http://www.steffensrud.no/CP_gruppe_raskeretilbake.asp
http://www.pto-norge.no/avdelinger/Habilitering_i_Helse_Sor-Ost_RHF
http://www.sunnaas.no/aktuelt/aktiviteter/Sider/cerebral-parese-gruppeopphold-i-november.aspx
http://www.bhss.no/
http://www.vhss.no/
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Utredning og behandling i habiliteringstjenestene 
 

I dette prosjektet har vi innhentet aktuelle utredningsverktøy og prosedyrer som benyttes i 

habiliteringstjenestene for voksne. Kartleggingen viser ulikheter i fht. i hvor stort fokus det er 

på CP i de ulike tjenestene. I oversiktene kommer det fram summen av innspillene fra 

kartleggingen, noe som kan brukes i en videre oppbygging av tilbudet til voksne med CP. 

 

ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse er både et 

begrepsapparat og et kodeverk som utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10. ICF modellen 

forener det medisinske perspektiv med en sosial modell. Hovedvekten legges på 

funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer og dette gir et nyttig begrepsapparat 

ved beskrivelse av utredning og behandling av CP.  

 

Klassifikasjonens struktur bygger på fire dimensjoner: Kroppsfunksjoner, kroppsstruktur, 

aktiviteter og deltakelse samt miljøfaktorer. Modellen beskriver helsekomponenter 

og konsekvenser av helsetilstander som funksjon og funksjonsbegrensning i to 

hoveddimensjoner; 

a) kroppsfunksjon og kroppsstruktur  

b) aktivitet og deltagelse sett i forhold til personlige og miljømessige faktorer 

 
I dette fagutviklingsprosjektet ønsker vi å beskrive hvilke behov som kan være aktuelle for 

habiliteringstjenestene å ivareta, i form av en sjekkliste.  

Sjekklisten er inndelt i ulike faggrupper og oppgaver som tradisjonelt tilligger enkelte 

yrkesgrupper. Habilitering er et tverrfaglig arbeidsfelt og det kan være overlappinger og andre 

oppgavefordelinger, både mellom enkelte yrkesgrupper og mellom avdelinger i de enkelte 

sykehusene.  
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Navn 
 Spesifisering Referanser/vedlegg/eksempel 

Diagnose   ICD-10 

Type CP  

  

  

  

 

  

Spastisk unilateral SCPE (Surveillance of cerebral palsy in 

Europe (SCPE 2000) 

Spastisk bilateral  - 

Ataktisk  - 

Dyskinetisk  - 

Blanding  - 

Grovmotorisk 

klassifikasjon  

I, II, III, IV, V (GMFMCS - E&R) 

 

Helsetjenester  
Har faste kontroller 

hos spesialist/fastlege   

  

Mottar kommunale 

helsetjenester fra 

andre  

(f.eks. fysio., ergo., 

psykolog) 

 

  

 

Lege/spesialist – ICF:Kroppslige funksjoner og strukturer 
 Spesifisering Referanser/vedlegg/eksempel 

Legeundersøkelse  

Somatisk og  

nevrologisk status –spes. 

 

 Sansing/persepsjon   

 Svelgfunksjon  

 Spastisitet  

 Kontrakturer  

 Blære/sfinkter funksjon  

 Refluks  

Ryggdeformitet Scoliose/kyfose  

Forflytningsevne Gangfunksjon/rullestol  

Tannhelse   

Ernæringsstatus BMI  

Søvnvansker   

Vannlating   UVI siste året?  

Osteoporose?   

Kommunikasjon   

Epilepsi    

Fatigue   Fatigue severity scale (FSS) Lerdal 2004 

Psykisk helse   QLI eller MINI 

Utfordrende atferd    
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Fysioterapeut/ergoterapeut  (avhengig av tilgjengelig 

kompetanse)  - ICF: Kroppslige funksjoner og strukturer  

 Spesifisering Referanser/vedlegg/eksempel 

Grovmotorisk funksjon GMFCS-E&R 

Fysioterapiprosedyre 

(CPUP/Irene Krystad)  

(vedlegg 1) 

Leddstatus 

(kontrakturer?)   Vinkelmål 

  

Spastisitet/muskeltonus   Ashworth skala (vedlegg 4) 

Behandling for 

spastisitet i voksen 

alder 

- medikamenter 

- Baklofenpumpe 

- Botox 

Registrering av effekt.  

(vedlegg 6)  

Bedømming i ulike 

utgangsstillinger 

Sittefunksjon 

Posisjonering 
(Vedlegg 2) 

 

 

Forflytningsevne 

 

 

 

 

- Gående (u/m hjelpemiddel) 

- Rullestol: 

- m/u formstøpt skall 

(MRS/ERS)   

- Forflytter seg selv 

- Må ha ledsager/hjelp 

- Elektrisk rullestol 

 

 

Rygg/ryggderformitet Scoliose/kyfose  

Fotdeformitet   

Ortoser undereks.     

Ortopedi 

- Frakturer 

- Operasjoner 

- Tonusreduserende 

behandling 

- Røntgen/billeddiagnostikk 

  

Smertekartlegging  

(Vedlegg 1) VAS-skala 

(CPS-NAID) Kronisk Smerte 

Skala for Non-verbale Voksne 

med Udviklingshæmning  

Fysioterapioppfølging 

  

 

Fysisk aktivitet    

Finmotorisk funksjon 

MACS (håndfunksjon) 

ARAT (Action Research Arm 

Test) (arm/hånd funksjon og 

kognitiv vurdering) 

Ergoterapiprosedyre 

(fra CPUP) (Helse Fonna) 

(Vedlegg 3) 

Klassifisering av hver 

hånds funksjon og to-

håndsfunksjon 

  Modifisert House 

Klassifisering av 

tommelens stilling  

House  

Klassifisering av 

håndledd og fingre  

Zancolli 

Kirurgisk og – fokus overekstremiteter  

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/multihandicap/filer_multihandicap/copy_of_KroniskSmerteSkalaforNonverbaleVoksnemedUdviklingshmning.pdf
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/multihandicap/filer_multihandicap/copy_of_KroniskSmerteSkalaforNonverbaleVoksnemedUdviklingshmning.pdf
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/multihandicap/filer_multihandicap/copy_of_KroniskSmerteSkalaforNonverbaleVoksnemedUdviklingshmning.pdf
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medikamentell 

behandling 

 

 

Stereognose   

Manipulering av 

gjenstander i hånd   

  

Ergoterapioppfølging     

 

 

Nevropsykologisk utredning/ kognitive funksjoner -   

ICF: Kroppslige funksjoner og strukturer  
 Spesifisering Referanser/vedlegg/eksempel 

 

Nevropsykologisk 

utredning 

 

Kognitiv utredning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evneutredning 

Arbeidsevnevurdering 

Samtykkekompetanse 

Førerkortvurdering 

 

Spesielt utrede: 

 Tempo 

 Konsentrasjon 

 innlæring 

 Hukommelse 

 Språk 

 Eksekutive funksjoner 

 Arbeidsminne 

  

 Sanser/persepsjon  

 

 

 

- WAIS 

- Leiter-R 

Tilleggstester f.eks.: 

- Trailmaking A og B (avheng. 

av motorisk funksjon, kan se 

bort fra tidsapsektet) 

- CPT 

- CVLT-II (ordlistelæring) 

- Wisconsin card sorting test 

(ikke avhengig av motorisk 

funksjon) 

- AMPS (Assesment of Motor 

and Prosess Skills)  

- Vineland-II 

MoCa (screeing ved mistanke 

om lett kognitiv svikt) 

 

Kommentar: enkelte tester 

gjennomføres kun av spesialist i 

nevropsykologi 
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ICF: Aktivitet og deltakelse 
Vurdering av fagkonsulenter med ulik type kompetanse (enkelte 

tester krever sertifisering og er profesjonsspesifikke) 

 Spesifisering Referanser/vedlegg/eksempel 

ADL/ 

Funksjonskartlegging 

   

- Sunnaas ADL indeks 

- AMPS (Assement of Motor 

and Prosess Skills) 

- Vineland-II  

- ADL-Taxonomi 

- FIM 

Miljøfaktorer 

 

 

 

Kap 9 vedtak (HOTJL) 

 

 

-Bolig, arbeid og nettverk 

(Autisme-enheten)/Myrbakk 

-Kartlegging av sentrale 

miljøterapeutiske variabler  

- Habiliteringsbehov 

Kommunikasjon 

 

 

 

- verbal kommunikasjon 

- med bilder/symboler 

- lyder/mimikk/kroppsspråk  

- hjelpemiddelbehov 

- ASK Alternativ og supplerende 

kommunikasjon 

TK-profil? 

Livskvalitet/mestring/ 

målsetning 

 

   

-QLI 

-EQ-5D 

-COPM (Canadian Occupational 

Performance Measure) 

-KDA (Kartlegging av daglige 

aktiviteter) (ref. MOHO) 

Sosiale forhold 

 

Individuell plan/ koordinator/ 

ansvarsgruppe 

  

  Offentlig bistand/ vedtak tjenester   

  Skole/jobb/dagtilbud 

WRI (hvordan opplever pas. sin 

arbeidshverdag) 

WEIS (hvordan pas. opplever 

sitt eget arbeidsmiljø) 

  Fritid/ fysisk aktivitet   

  Økonomiske forhold   

  Hjelpemidler/boligtilrettelegging 

 Housing enabler (dansk el. 

svensk versjon) 

  Behov for verge   

  Transport/ mobilitet   

Interesser  

Interessesjekkliste  

Positive aktiviteter 
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Behandling og tiltak 
 

 Spesifisering Referanser/vedlegg/eksempel 

Medikamenter 

Posisjonering 

Hjelpemidler 

- Tekniske 

- Ortopediske 

- Kommunikative 

- Kognitive 

Energiøkonomisering 

Tilpasset trening 

Tilrettelegging av 

miljø – alle arenaer 

Individuell veiledning  

LMS og nettverk 

Kompetanseoverføring 

Individuell plan 

 

 

 

 

«Det gode måltid» 

Pauline Pope Severe and 

Complex Neurological Disability: 

Management of the Physical 

Condition,  

 

 

Avslutning 
Materialet er samlet inn fra noen av habiliteringstjenestene for voksne i Norge. Det kan 

brukes til videreutvikling av behandlingsforløp, både innad i tjenesten og i samarbeid med 

andre deler av i spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

Referanser og ressurser:  
1. Aldstedt, Lillian (2006): Ergoterapi for barn med cerebral parese. Med fokus på 

mestring og deltakelse. Communicatio Forlag, Trondheim 

 

2. Andersen, Guro L. m.fl. i European journal of Pediatric Neurology 12 (2008) 4-13: 

Cerebral palsy in Norway: Prevalence, subtypes and serverety. 

 

3. Cerebral Parese-foreningen – nettside: www.cp.no 

 

4. CPOP Norge - Oslo universitetssykehus HF - nettside: CPOP Cerebral parese 

oppfølgingsprogram  

 

5. CPUP voxen – svensk nettside: http://cpup.se/cpup-vuxen/ 

 

6. Jahnsen, Reidun (2006): Voksen med cerebral parese Unipub forlag 

 

7. Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Habiliteringssenteret (2007): Referanseprogram 

for cerebral parese 

 

8. Helsedirektoratet (2010): Prioriteringsveileder: Habilitering av voksne i 

spesialisthelsetjenesten 

 

http://www.cp.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/cpop
http://www.oslo-universitetssykehus.no/cpop
http://cpup.se/cpup-vuxen/
http://www.habu.no/digimaker/documents/Referanseprogram_cp_w8DntK209cp.pdf
http://www.habu.no/digimaker/documents/Referanseprogram_cp_w8DntK209cp.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/prioriteringsveileder---habilitering-av-voksne-i-spesialisthelsetjenesten/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/prioriteringsveileder---habilitering-av-voksne-i-spesialisthelsetjenesten/Sider/default.aspx
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9. Helsedirektoratet (2009): Veileder: Habiliteringstjenesten for voksne – i 

spesialisthelsetjenesten  

 

10. Helsedirektoratet (2012): Rapport: Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene 

og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 

 

11. Helsedirektoratet: ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og 
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Fagutviklingsprosjekt - 2013 

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

Vedlegg 

Vedlegg 1 (Helse Fonna)  
Ref. oversatt og modifisert etter CPUP vuxen 

Fysioterapiprosedyre/motorisk protokoll:  
Oppfølging av voksne med cerebral parese (CP)  
 
Anamnese: 
Personnummer: 
Fullt navn: 
Boform og adresse: 
Assistent: 
Skole/ arbeid/ dagtilbud: 
Sivil status:      
Fastlege: 
Annet hjelpeapparat rundt pasienten: 
Dato for undersøkelse: 
Undersøkelse utført av: 
Arbeidssted: 

 
For ytterligere bakgrunnsopplysninger, pasientopplysninger og sosial anamnese 
benyttes skjema for forundersøkelse utarbeidet av team for voksenhabilitering. 

 
Innhold i undersøkelsen: 

1. CP type 
2. Grovmotorisk klassifisering (GMFCS E&R)  
3. Leddstatus 
4. Spastisitet/ muskeltonus 
5. Bedømming i ulike utgangsstillinger 

- Liggende 
- Sittende 
- Reise seg/ sette seg 
- Stående 

6. Forflytning 
7. Rygg 
8. Ortoser 
9. Ortopedi 

- Frakturer 
- Operasjoner 
- Tonusreduserende behandling 
- Røntgen 

10. Smerte 
11. Sensibilitet, koordinasjon og balanse 
12. Fysioterapi og ergoterapi 
13. Fysisk aktivitet 
14. Ernæringsstatus 
Øvrige kommentarer og konklusjon 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.1  
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Fagutviklingsprosjekt - 2013 

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

 
 
1. CP type 

- Spastisk unilateral 
o Hemiplegi hø. 
o Hemiplegi ve.  

- Spastisk bilateral 
o Diplegi 
o Kvadriplegi 

- Ataktisk 
- Dyskinetisk 
- Uklassifisert/ blandingsform 

 
2. Grovmotorisk klassifisering (GMFCS –E&R): 
GMFCS-E&R nivå:  I _ II _ III _ IV _ V_ 
 
3. Leddstatus 
 
Passiv leddbevegelighet (for standardiserte utgangsstillinger dvs ryggleie) 

 
Hø   Ve   Avviker fra standardisert 

utgangsstilling 
Skulder 
Abduktion     ____°   ____°    Ja _ 
Fleksjon    ____°   ____°    Ja _ 
Utadrotasjon    ____°   ____°    Ja _ 
Innadrotasjon    ____°   ____°    Ja _ 
Albue 
Ekstensjon     ____°   ____°    Ja _ 
Fleksjon    ____°   ____°    Ja _ 
Supinasjon     ____°   ____°    Ja _ 
Pronasjon    ____°   ____°    Ja _ 
Håndledd 
Ekstensjon     ____°   ____°    Ja _ 
Ekstensjon med ekstenderte fingre ____°   ____°    Ja _ 
Fleksjon     ____°   ____°    Ja _ 
Ulnardeviasjon   ____°   ____°    Ja _ 
Radialdeviasjon    ____°   ____°    Ja _ 
Hofte 
Abduksjon     ____°   ____°    Ja _ 
Innadrotasjon     ____°   ____°    Ja _ 
Utadrotasjon     ____°   ____°    Ja _  
Fleksjon     ____°   ____°    Ja _ 
Ekstensjon    ____°   ____°    Ja _ 
Kne 
Hamstringsvinkel (=poplitealvinkel)? ____°   ____°    Ja _ 
Fleksjon    ____°   ____°    Ja _ 
Ekstensjon     ____°   ____°    Ja _ 
Ankel 
Dorsalfleksjon med flektert kne  ____°   ____°    Ja _ 
Dorsalfleksjon med ekstendert kne  ____°   ____°    Ja _ 
 
 
 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.2  
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Fagutviklingsprosjekt - 2013 

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

 
Bedømmning av fot 
Kan ikke belaste føttene _   
Kan belaste føttene _   hø _  ve _  begge _ 
 
Belastet høyre hæl er:   Belastet venster hæl er: 
Normal _ Varus _ Valgus _   Normal _ Varus _ Valgus _ 
 
Kommentar________________________________________________________________ 
 
 

4. Spastisitet/ muskeltonus  
(etter ”Modified Ashwort” skala) 
0: Ingen økning av muskeltonus.  

1: Lett økning av muskeltonus; viser seg som ”catch and release” eller som minimal motstand i 

slutten av bevegelsesbanen når affisert ekstremitet beveges i fleksjon eller ekstensjon.  

1+: Lett økning av muskeltonus; viser seg som ”catch” fulgt av minimal motstand gjennom resten 

av bevegelsesbanen (mindre enn halve).  

2: Mer markert økning av muskeltonus gjennom mesteparten av bevegelsesbanen, men affisert 

ekstremitet kan lett beveges.  

3: Betydelig økning av muskeltonus; passiv bevegelse er vanskelig.  

4: Affisert ekstremitet er rigid i fleksjon eller ekstensjon. 
 
Kryssing ved gange/ aktivitet:  ingen _  lett _   uttalt _ 
Kryssing i hvile    ingen _  lett _   uttalt _ 
 

Hø   Ve 

Fotklonus      Nei_ Ja _  Nei _ Ja _ 
Håndklonus      Nei_ Ja _  Nei _ Ja _ 
Spastisitet i håndledds- eller fingerfleks Nei_ Ja _  Nei _ Ja _ 
 
 

Hø   Ve 
0   1   +1   2   3  4       0   1  +1   2   3   4  

Albuefleksorer     _  _  _   _  _ _  _  _  _  _  _  _ 
Hofteadduktorer     _  _  _   _  _ _  _  _  _  _  _  _ 
Knefleksorer     _  _  _   _  _ _  _  _  _  _  _  _ 
Plantarfleksorer    _  _  _   _  _ _  _  _  _  _  _  _ 
 
Kommentar_____________________________________________________________ 
 
 

5. Bedømming i ulike utgangsstillinger 
 
Liggende 

 Vanligste hvile- og sovestilling: 
Ryggliggende __ 
Mageliggende __ 
Sideliggende høyre __ 
Sideliggende venstre __ 
Annen hvile- og sovestilling __ 
 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.3  
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Fagutviklingsprosjekt - 2013 

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

 

 Ligger antall timer per døgn:   < 8 timer 8-12 timer >12 timer 
 

 Opprettholde posisjon i liggende: Selvstendig __ Trenger hjelp/støtte __ 
 

 Endre posisjon i liggende:  Kan selv__ Medvirker__ Hjelpetrengende _ 
 

 Bruker posisjoneringshjelpemiddel: Ja __  Nei __   
  (puter, liggeskall, regulerbar seng el annet)  
 

 Bedømming av liggestilling: (ryggliggende)   
Hodet i midtlinje     Ja _ Nei _ 
Bolen symmetrisk     Ja _ Nei _ 
Beina rake i forhold til bekkenet   Ja _ Nei _ 
Beina separerte     Ja _ Nei _ 
Armene hvilende langs sidene   Ja _ Nei _ 
Vekten jevnt fordelt     Ja _ Nei _ 
 
Kommentar: ____________________________________________________ 

 
Sittende 

 Vanligste sittestilling 
Sitter ikke _ 
Sitteskall _ 
Rullestol med tilt _ 
Rullestol uten tilt _ 
Arbeidsstol _ 
Vanlig stol _ 
Annet _   Hva? _________________________ 

 

 Sitter antall timer per døgn:  < 8 timer 8-12 timer >12 timer 
 

 Bedømming av sittestilling (sittende på benk) 
Hodet i midtlinje     Ja _ Nei _ 
Bolen symmetrisk     Ja _ Nei _ 
Beina rake i forhold til bekkenet   Ja _ Nei _ 
Beina separerte     Ja _ Nei _ 
Armene hvilende langs sidene   Ja _ Nei _ 
Vekten jevnt fordelt     Ja _ Nei _ 
 
Kommentar: ___________________________________________________ 

 
Reise/ sette seg     Uten støtte Med støtte Klarer ikke 
Reise seg opp til stående fra gulv  ________ ________ ________ 
Fra stående sette seg på gulv   ________ ________ ________ 
Reise seg opp fra sittende på stol til stående ________ ________ ________ 
Fra stående sette seg på stol   ________ ________ ________ 
 
Kommentar: ________________________________________________________ 
 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.4  
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Fagutviklingsprosjekt - 2013 

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

 
Stående         
Har ikke ståfunksjon      ___ 
Står selv med hjelpemiddel (inkl støtte av møbler/ vegger) ___ 
Står selv uten hjelpemiddel     ___   
   

 Benytter ståhjelpemiddel   Ja __  Nei __ 
Antall dager per uke _____ 
Antall ganger per dag ____ 
Antall timer per dag ______ 

 Type ståhjelpemiddel (ståstøtte, ståskall, stårullestol…) _________________ 

 Ståhjelpemiddel brukes i kombinasjon med: Ortoser___ Korsett  _______ 
 

 Bedømming av stående stilling: 
Hodet i midtlinje     Ja _ Nei _ 
Bolen symmetrisk     Ja _ Nei _ 
Beina rake i forhold til bekkenet   Ja _ Nei _ 
Beina separerte     Ja _ Nei _ 
Armene hvilende langs sidene   Ja _ Nei _ 
Vekten jevnt fordelt     Ja _ Nei _ 

 
Kommentar: _________________________________________________________ 
 
6. Forflytning 
 
Korte forflytninger 
Forflytter seg selvstendig   ___ 
Står med støtte ved forflytning  ___ 
Sittende forflytning    ___ 
Benytter løft eller heis   ___ 
 
Forflytning i trapper 
Går oppover trapper  
Med støtte     ___ 
Med støtte av ledsager   ___ 
Med støtte av en person   ___ 
Med støtte av en pers og ledsager ___ 
Nei, kan ikke     ___ 
 
Går nedover trapper 
Med støtte     ___ 
Med støtte av ledsager   ___ 
Med støtte av en person   ___ 
Med støtte av en pers og ledsager ___ 
Nei, kan ikke     ___ 
 
 
 
 
 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.5  
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Fagutviklingsprosjekt - 2013 

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

 
Functional Mobility Scale (FMC) 
__________5 meter __________50 meter __________500 meter 
 
6: Går selvstendig på all slags underlag. Bruker ikke ganghjelpemidler eller trenger  

hjelp fra annen person under gange på all slags underlag, inkludert ujevnt underlag, skråninger  

o.s.v. og i omgivelser med mange mennesker.  

5: Går selvstendig på jevnt underlag. Bruker ikke ganghjelpemidler eller trenger hjelp fra en  

annen person*. Trenger rekkverk i trapper.  
*Hvis det blir brukt møbler, vegger, gjerder eller butikkvinduer til støtte, bruk 4 som er korrekt beskrivelse.  

4: Bruker stokker (en eller to). Uten hjelp fra en annen person.  

3: Bruker krykker. Uten hjelp fra en annen person.  

2: Bruker forover- eller bakovervendt rollator. Uten hjelp fra en annen person.  

1: Bruker rullestol. Kan muligens stå ved overflytting og kanskje ta noen  

skritt med støtte fra en annen person eller bruk av forover- eller bakovervendt rollator.  

(bæres, kjøres i vogn eller rullestol, kjører rullestol selv eller går med NF-Walker)  

C = Krabber; Barnet krabber ved forflytning hjemme (5meter)  

N = Kan ikke anvendes; For eksempel: Barnet fullfører ikke gangdistansen (500 m)  

( N benyttes bare for distansen 500 m/nærmiljøet. Benyttes når barnet for eksempel aldri er med 

til et kjøpesenter p.g.a. nedsatt almentilstand) 
 
Forflytning i rullestol 
Innendørs: 
Manuell rullestol  Bruker ikke __ Kan selv __  Blir kjørt __ 
Elektrisk rullestol  Bruker ikke __ Kan selv __  Blir kjørt __ 
 
Utendørs: 
Manuell rullestol  Bruker ikke __ Kan selv __  Blir kjørt __ 
Elektrisk rullestol  Bruker ikke __ Kan selv __  Blir kjørt __ 
 
Kommentar: _______________________________________________________ 
 
 
7. Rygg 
 
Bedømming av rygg 

 Har scoliose    Ja __  Nei __ 
 

 Type scoliose:   Hø  Ve 
Thorakal    konveks__ konveks__ 
Thorakolumbal   konveks__ konveks__ 
Lumbal    konveks__ konveks__ 

 

 Korrigerbar scoliose  Ja __  Nei __ 
 

 Bedømming    Lett __ Middels __   Uttalt __ 

 Bedømt i stilling:   Stående__ Sittende på benk__ Liggende__ 
 

 Scolioseoperert   Ja __  Nei __ 
 
Kommentar:_________________________________________________________ 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.6  
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Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

 
Korsett 
 

 Bruker korsett?   Ja __  Nei __ 
 

 Type korsett:    Mykt__ Halvhardt__  Hardt__ 
 

 Antall timer anvendelse per dag <6 timer 6-10 timer  >10 timer 
 

 Har korsettet ønsket effekt? Ja __  Nei __ 
Hvis ikke, hvorfor?_______________________________________________ 

 
 
8. Ortoser 
 

 Bruker personen ortoser for over- el undereks.? Ja __  Nei __ 
 

 Type:   For funksjon  For kontraktur- Brukes pr/døgn 
profylakse  antall timer 

AFO dag  Hø__ Ve__  Hø__ Ve__  _____________ 
AFO natt  Hø__ Ve__  Hø__ Ve__  _____________ 
Annen type  Hø__ Ve__  Hø__ Ve__  _____________ 
Annen type  Hø__ Ve__  Hø__ Ve__  _____________ 

 

 Har ortosen ønsket effekt?    Ja__  Nei__ 
 

 Får personen hudirritasjon/sår når ortosen brukes? Ja__  Nei__ 
 
9. Ortopedi 
 
Fraktuerer 

 Har personen hatt fraktur?  Ja__  Nei__ 
Når og hvor_______________________________________ 

 
Operasjoner  

 Har personen gjennomgått noen nylige operasjoner?  Ja__ Nei__ 
Hvilke?______________________________ Dato:________________ 

 
Tonusreduserende behandling 

 Har personen fått botulinumtoxin i senere tid?   Ja__ Nei__ 
Hvilke muskler?_______________________ Dato:_________________ 

 

 Har personen fått hjelp til å gjennomføre treningsprogram etter botox?__ 
 

 Har baklofenpumpe?  Ja__  Nei__ 
 
Røntgen 

 Når er siste røntgen av hofter gjort?______ Hvor______ Vet ikke/ikke gjort___ 

 Når er siste røntgen av rygg gjort?_______ Hvor______ Vet ikke/ikke gjort___ 
 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.7  
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Fagutviklingsprosjekt - 2013 

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

10. Smerte 

 Personen svarer selv___  Andre (pårørende/assist.) svarer for pas. ___ 
 

 Opplever personen selv/pårørende at vedk. har smerte? Ja___ Nei___ 
 

 Hvis ja,- hvor?    
Hode __  Rygg__  
Nakke__  Skuldre__ 
Hofter__  Armer/hender__ 
Knær__  Tenner__ 
Føtter__  Mage__ 
Hud/trykksår__ 
 
Annet:__________________________ Hvor?_________________________ 

 

 Hvor mye smerte/verk har du hatt i løpet av de siste 4 ukene? 
Ingen smerte  __ 
Svært lett  __ 
Lett   __ 
Middels  __ 
Store smerter __ 
Meget store sm. __ 

 

 Hvor mye har smertene/verken styrt din daglige aktivitet/ arbeide? 
Ikke i det hele tatt __ 
Lite   __ 
Middelse  __ 
Mye   __ 
Veldig mye  __ 

 
Kommentar:__________________________________________________________ 

 
11. Sensibilitet, koordinasjon og balanse 
 Overfladisk sensibilitet 
 To punkts diskriminering 
 Stereognostisk sans 
 Koordinasjonsprøver 
 Statisk og dynamisk balanse 
 Rombergs prøve 
 Stewart holmes sign 
 
12. Fysioterapi og ergoterapi 

 Har personen kontakt med fysioterapeut? Ja___  Nei___ 
Hvem:________________________________________________________ 
Hvor (voksenhab., kommunefys., annet?)____________________________ 
Om ja,- hvor ofte?_______________________________________________ 
Hva består fysioterapien av?_______________________________________ 
Har personen eget treningsprogr. utformet i samarb. med fysiot.? Ja__Nei__ 
Har personen konkrete mål med treningen?    Ja__Nei__ 

 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.8  
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Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

 

 Har personen kontakt med ergoterapeut? Ja___  Nei___ 
Hvem:________________________________________________________ 
Hvor (voksenhab., kommunefys., annet?)____________________________ 
Om ja,- hvor ofte?_______________________________________________ 
Hva består ergoterapien av?_______________________________________ 
Har personen eget treningsprogr. utformet i samarb. med ergot.? Ja__Nei__ 
Har personen konkrete mål med treningen?    Ja__Nei__ 

 
13. Fysisk aktivitet 

 Har personen i det siste regelmessig deltatt og utført fysiske idretts- og 
fritidsaktiviteter?      Ja___  Nei___ 

 

 Hvis ja,- hvor ofte?   <1 g/uke__ 1-2 g/uke__  3-5 g/uke__ 
 

 Hvilke fysiske fritidsaktiviteter: 
Turgåing     ___ 
Stavgang     ___ 
Riding      ___ 
Bassengtrening/svømming  ___ 
Ballspill     ___ 
Styrketrening     ___ 
Dans      ___ 
Vintersport     ___ 
Annet:_________________________________________________________ 
 

 
14. Ernæringsstatus 
 Høyde 
 Vekt 
 BMI 
 
 
Øvrige kommentarer: 
 
 
Konklusjon: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 1 Fysioterapiprosedyre Helse Fonna - s.9  
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Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

Vedlegg 2 (Helse Fonna) (Modifisert etter  CPOP) 
Aktuelle tilleggstester for voksne pasienter med CP 
(fysioterapiprosedyre/ergoterapiprosedyre) 
 
 
Grovmotorisk funksjon 

 Ja Nei Kommentar (forsøker/viser inter.) 

Snu fra mage – rygg    

Bevege seg i mageleie: pivotere, 
krype, bøye opp beina… 

   

Sette seg opp selvstendig    

Sette seg opp – oppretth. sittest.    

Reise seg til stående (m/u støtte)    

Går med hjelpemiddel -m/u ortose    

Går uten hjelpemiddel –m/u   ”    

    

 
* Er personen følsom for stillingsendringer Ja___  Nei___ 
 
Beskriv:_____________________________________________________________ 
 
 
 Sittefunksjon  

1 Kan ikke plasseres Kan ikke plasseres eller holdes av en person i sittende 
stilling. 

2 Støtte fra hodet og 
nedover 

Trenger støtte for hodet, bolen og bekkenet for å 
opprettholde en sittende stilling. 

3 Støtte fra skuldrene 
eller bolen og ned 

Trenger støtte for bolen og bekkenet for å opprettholde en 
sittende stilling. 

4 Støtte av bekken Trenger støtte ved bekkenet for å opprettholde en sittende 
stilling. 

5 Oppretth. stilling, 
beveger seg ikke 

Opprettholder en sittende stilling selvstendig om vedk. ikke 
beveger armer, bein el bol. 

6 Beveger bolen 
fremover, retter seg 
opp igjen 

Kan, uten å bruke hendene som støtte, bevege bolen 
framover minst 20 gr, fra vertikalplanet, og rette seg opp 
igjen. 

7 Beveger bolen til siden, 
retter seg opp igjen 

Kan, uten å bruke hendene som støtte, bevege bolen 
sideveis minst 20 gr, fra midtlinje til den ene eller begge 
sidene og rette seg opp igjen. 

8 Beveger bolen 
bakover, retter seg opp 
igjen 

Kan, uten å benytte hendene som støtte, bevege bolen 
bakover minst 20 gr, fra vertikalplanet, og rette seg opp 
igjen. 
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Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering 

Vedlegg 3 Helse Fonna 
Ergoterapiprosedyre:  
Oppfølging av voksne med cerebral parese (CP) 
 
Anamnese: 
Personnummer: 
Fullt navn: 
Boform og adresse: 
 
Assistent: 
Skole/ arbeid/ dagtilbud: 
Sivil status:      
Fastlege: 
Annet hjelpeapparat rundt pasienten: 
Dato for undersøkelse: 
Undersøkelse utført av: 
Arbeidssted: 

 
For ytterligere bakgrunnsopplysninger, pasientopplysninger og sosial anamnese 
benyttes skjema for forundersøkelse utarbeidet av team for voksenhabilitering. 
 
 
Innhold i undersøkelsen: 

1.  CP type 
2.  Klassifisering av håndfunksjon etter MACS 
3.  Klassifisering av hver hånds funksjon etter modifisert House 
4.  Tohåndsfunksjon 
5.  Leddstatus 

- Aktiv leddbevegelighet 
- Passiv leddbevegelighet 

6.  Spastisitet/ muskeltonus 
7.  Klassifisering av tommelens stilling etter House 
8.  Klasssifisering av håndledd og fingres evne til aktiv ekstensjon etter Zancolli 
9.  Kirurgisk og medikamentell behandling 
10.  Ortoser 
11. Stereognose 
12. Manipulering av gjenstander i hånd 
 
Andre aktuelle spørsmål til ergoterapiprotokoll: 
Ergoterapi 
Trening av håndfunksjon 
ADL-trening 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 3 Ergoterapiprosedyre Helse Fonna - s.1 
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1. CP type 
- Spastisk unilateral 

o Hemiplegi hø. 
o Hemiplegi ve.  

- Spastisk bilateral 
o Diplegi 
o Kvadriplegi 

- Ataktisk 
- Dyskinetisk 
- Uklassifisert/ blandingsform 

 
2. Klassifisering av håndfunksjon etter MACS 
MACS nivå  I _  II _  III _  IV _  V_    Kommentar 
 
3. Klassifisering av hver hånds funksjon etter modifisert House 
     Hø    Ve  Kommentar 
Etter House 0-8   ___  ___ 
  
Dominant hånd   ___  ___ 
 
4. Tohåndsfunksjon 
     Ja  Nei  Kommentar 
Har pas. tohåndsfunksjon  ___  ___ 
 
5. Leddstatus: 
 
Aktiv leddbevegelighet 

Hø  Ve 
Når nakken med hånden   ___  ___ 
Når munnen med hånden   ___  ___ 
Når nedre del av ryggen med hånden   ___  ___ 
Kan aktivt supinere    ___  ___ 
Aktiv supinasjon_______°   ___  ___ 

 

Passiv leddbevegelighet (for standardiserte utgangsstillinger dvs ryggleie) 
Hø   Ve   Avviker fra standardisert 

utgangsstilling 
Skulder 
Abduktion     ____°   ____°    Ja _ 
Fleksjon    ____°   ____°    Ja _ 
Utadrotasjon    ____°   ____°    Ja _ 
Innadrotasjon    ____°   ____°    Ja _ 
AlbueEkstensjon    ____°   ____°    Ja _ 
Fleksjon    ____°   ____°    Ja _ 
Supinasjon     ____°   ____°    Ja _ 
Pronasjon    ____°   ____°    Ja _ 
Håndledd 
Ekstensjon     ____°   ____°    Ja _ 
Ekstensjon med ekstenderte fingre ____°   ____°    Ja _ 
Fleksjon     ____°   ____°    Ja _ 
Ulnardeviasjon   ____°   ____°    Ja _ 

Radialdeviasjon            ____°   ____°    Ja _ 
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6. Spastisitet/muskeltonus 
(etter ”Modified Ashwort” skala) 
0: Ingen økning av muskeltonus.  
1: Lett økning av muskeltonus; viser seg som ”catch and release” eller som minimal 

motstand i slutten av bevegelsesbanen når affisert ekstremitet beveges i fleksjon eller 
ekstensjon.  

1+: Lett økning av muskeltonus; viser seg som ”catch” fulgt av minimal motstand 
gjennom resten av bevegelsesbanen (mindre enn halve).  

2: Mer markert økning av muskeltonus gjennom mesteparten av bevegelsesbanen, men 
affisert ekstremitet kan lett beveges.  

3: Betydelig økning av muskeltonus; passiv bevegelse er vanskelig.  
4: Affisert ekstremitet er rigid i fleksjon eller ekstensjon. 
 
     Hø  Ve 
Albuefleksorer   ___  ___ 
Pronatorer    ___  ___ 
Håndleddsfleksorer   ___  ___ 
Tommelfleksorer/adduktorer ___  ___ 
Fingerfleksorer   ___  ___ 
 
 
7. Klassifisering av tommelens stilling etter House 
 
     Hø   Ve 
     Ja Nei  Ja Nei 
Stramhet ved volarabduksjon ___ ___  ___ ___ 
Thumb in palm (innslått tommel) ___ ___  ___ ___ 
 
Klassifikasjon av thumb-in-palm  
etter House type I – IV  ________  ________  
 
8. Klasssifisering av håndledd og fingres evne til aktiv ekstensjon etter Zancolli 
 
Zancolli gruppe     Hø  Ve 
(0, 1, 2A, 2B eller 3)   ___  ___  
 
Kan ikke bedømmes  
Etter Zancolli    ___  ___ 
 
 
9. Kirurgisk og medikamentell behandling 
 
     Hø  Ve  Type operasjon: Dato: 
Håndkirurgisk behandling  ___  ___  ____________ ____ 
 
         Hvilke muskler: Dato: 
BTX- injeksjon   ___  ___  ____________ ____ 
 
Annet: 
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10. Ortoser 
  
     Ja  Nei  
Bruker pas. ortose for  
Overekstremiteter    ___  ___ 
 
Hvis ja, hvilke:   Hø  Ve  
Håndortose    ___  ___ 
Albuortose    ___  ___ 
Håndleddsortose   ___  ___ 
Tommelortose   ___  ___ 
Helhåndsortose   ___  ___ 
 
Ortosens funksjon: 
Forbedre funksjon   ___ 
Kontrakturprofylakse  ___ 
Begge deler   ___ 
 
     Ja  Nei 
Har ortosen ønsket effekt  ___  ___ 
 
Anvendingstid    
Mer enn 6 t/døgn  ___ 
Mindre enn 6 t/døgn ___ 
 
11. Stereognose 
  
   Hø  Ve 
Nøkkel   ___  ___ 
Mynt    ___  ___ 
Klinkekule  ___  ___ 
Vattpinne  ___  ___ 
Kam   ___  ___ 
 
(NB! Krever samarbeid med pasienten, event. kan man benytte bilder for å forklare 
gjenstanden) 
 
12. Manipulering av gjenstander i hånd 
      Ja   Nei 
 
      Hø Ve  Hø  Ve 
«In-hand» manipulasjon    ___ ___  ___ ___ 
Ved hjelp av støttehånd   ___ ___  ___ ___ 
Ved hjelp av ytre støtte   ___ ___  ___ ___ 
 
Pas. har ikke adekvat manipulering ___   
 
Andre aktuelle spørsmål til ergoterapiprotokoll: 
Ergoterapi 
Trening av håndfunksjon og ADL trening 
 

Vedlegg 3 Ergoterapiprosedyre Helse Fonna - s.4  
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Vedlegg 4 (Helse Møre og Romsdal) 
Testing av spatisitet  

“Modified Ashworth”-skala  

(Brukes på personer med CP som ikke går, Peacock and Staudt 1991) 

 

Dato Prevurd. 6 md. 18 md.  

Tonus     

Muskelgrupp

er 

    

 

0:  Ingen økning av muskeltonus. 

1:  Lett økning av muskeltonus; viser seg som ”catch and release” eller som minimal 

motstand i slutten av bevegelsesbanen når den/de affiserte ekstremitet(er) beveges i fleksjon 

eller ekstensjon. 

1+: Lett økning av muskeltonus; viser seg som ”catch” fulgt av minimal motstand gjennom 

resten av bevegelsesbanen (mindre enn halve). 

2:  Mer markert økning av muskeltonus gjennom mesteparten av bevegelsesbanen, men 

affiserte ekstremiteter kan lett beveges. 

3:  Betydelig økning av muskeltonus; passiv bevegelse er vanskelig. 

4:  Affisert(e) ekstremitet(er) er rigid(e) i fleksjon eller ekstensjon. 
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Vedlegg 5 (Helse Møre og Romsdal) 
    

 

Intratekal Baklofen-vurdering – Fysioterapiprotokoll 
 
 
Prevurderingsdato 
 

6 md., dato 
 

18 md., dato 
 

 
Diagnose: 
 

 
Målsetting/forventninger med behandlingen: 
 

 
1 Funksjon/klinisk status 
 
1.1 GMFCS:  
(Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy, Palisano m.fl., Dev. Med. Child Neurol 1997) 
 
Dato Prevurdering 6 md. 18 md.  

Klassifisering     

 
Nivå I: Går uten begrensninger; begrensninger i mer avanserte grovmotoriske ferdigheter. 
Nivå II: Går uten ganghjelpemiddel; begrensninger ved gange utendørs og i lokalsamfunnet. 
Nivå III: Går med ganghjelpemiddel; begrensninger ved gange utendørs og i lokalsamfunnet. 
Nivå IV: Begrensninger ved selvstendig forflytning; barna blir kjørt eller bruker elektrisk rullestol utendørs og i 

lokalsamfunnet. 

Nivå V: Muligheten til selvstendig forflytning er svært begrenset, selv ved bruk av teknisk 
hjelpemiddel. 

 
 

1.2 Funksjon/GMFM:  
(Registreres etter Gross Motor Function Measure og  de aktuelle funksjonsområdene: Liggende, Sittende, 

Krabbe/knestående, Stående, Gå/løpe/hoppe, avhengig av barnets funksjonsnivå. Hvert funksjonsområde kan 
registreres som en delskår (%, ), Russell, Gross Motor Measures Group 1990, rev. Sept.-93) 

 

Dato Liggende Sittende Krabbende Stående Gå/løpe/hoppe 

Prevurd.      

6 mnd.      

18 mnd.      

      

 

 

1.3 Ryggvurdering/beskrivelse  
 
Prevurdering 

 
 

6 mnd. 
 
 

18 mnd. 
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1.4 Tonus/spastisitet  
 
1.4.1 Tardieu Scale 
(Brukes på barna som er gående med/uten hjelpemidler, Tardieu et al. 1954.) 
 

Dato Prevurdering 6 md. 18 md.  

Muskelgruppe     

Kvalitet av 
muskelreaksjon (x) 

    

Vinkel – 
muskelreaksjon (y) 
”Catch” ’R1’ 

    

Passiv bevegelse ’R2’     

 
Quality of muscle resistance (X): 
0: No resistance throughout the course of the passive movement 
1: Slight resistance throughout the course of the passive movement with no clear catch at a precise angle. 
2: Clear catch at a precise angle, interrupting the passive movement, followed by release. 
3: Fatiguable clonus (less than 10 seconds when maintaining the pressure) appearing at a precise angle. 
4: Unfatiguable clonus (more than 10 seconds when maintaining the pressure) at a precise angle. 
5: Joint immovable. 

 

1.4.2 “Modified Ashworth”-skala  
(Brukes på barn som ikke går, Peacock and Staudt 1991) 

 
Dato Prevurd. 6 md. 18 md.  

Tonus     

Muskelgrupper     

 

0:  Ingen økning av muskeltonus. 
1:  Lett økning av muskeltonus; viser seg som ”catch and release” eller som minimal motstand i slutten 

av bevegelsesbanen når den/de affiserte ekstremitet(er) beveges i fleksjon eller ekstensjon. 
1+: Lett økning av muskeltonus; viser seg som ”catch” fulgt av minimal motstand gjennom resten av 

bevegelsesbanen (mindre enn halve). 
2:  Mer markert økning av muskeltonus gjennom mesteparten av bevegelsesbanen, men affiserte 

ekstremiteter kan lett beveges. 
3:  Betydelig økning av muskeltonus; passiv bevegelse er vanskelig. 
4:  Affisert(e) ekstremitet(er) er rigid(e) i fleksjon eller ekstensjon. 

 
1.4.3 Duncan Ely Test:  
(Tonus i rectus femoris i mageleie, Gage 1991.) 
  
1) Pasient i mageleie   
2) Bøy kneet sakte – kjenn etter bekken elevasjon    
3) Bøy kneet raskt – kjenn etter catch/motstand 
4) Grader positiv/negativ 
 

Dato Prevurd 6 md 18 md  

Venstre:     

Høyre:     

 

1.5 Leddstatus  
(Målt i grader med leddmål, utført av to personer.) 

1.5.1 Hofter 

 

 Fleksjon Ekstensjon Abduksjon 
med bøy i kne 

Abduksjon 
med strakt 
kne 

Innadrot. Utadrot. 

Dato Ve Hø Ve Hø  Ve Hø Ve Hø Ve Hø Ve Hø 

Prevurd             

6 md             

18 md             
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1.5.2 Knær 
  

 Ekstensjon Popliteal vinkel, unilat. Popliteal vinkel, bilat. 

Dato Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre 

Prevurd       

6 md       

18 md       

       

  
1.6.3 Ankler 
 
 Dorsalfleksjon 

med bøy i knær 
Dorsalfleksjon 
med strake knær 

Dato Venstre Høyre Venstre Høyre 

Prevurd     

6 md     

18 md     

     

 

 
2 Fysioterapi 
 

 
3 Hjelpemidler 
 
3.1 Tekniske 
 
3.2 Ortopediske 

 

 
4 Videoopptak 
 

 
5 Andre opplysninger fra foreldre/fagpersoner 
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Vedlegg 6 (Helse Møre og Romsdal) 

 
 

 
Vedlegg 6 Baklofenpumpebehandling –registrering av effekt Helse Møre og Romsdal - s.1 
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Vedlegg 7 Sjekkliste (Oslo universitetssykehus, Avd. nevrohabilitering) 
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