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Bedömnings – rapporteringsintervall i CPUP  
 
Sjukgymnast- och arbetsterapeutformuläret används till alla barn och ungdomar minst till och med 15 

års ålder och som längst till och med 18 års ålder. Vuxenformuläret får lov att användas från och med 
16 års ålder och skall användas till alla från och med 19 års ålder. Det finns således en zon mellan 16 
och 18 års ålder då det är frivilligt vilket formulär man väljer.  

 

Sjukgymnastformulär och arbetsterapeutformulär 
 

1. Personer i GMFCS I + MACS I bedöms en gång per år fram till och med den månad barnet 
fyller 6 år, därefter vid jämna födelseår, dvs. vid 8, 10, 12, och 14 års ålder. Vid 16 och 18 års 
ålder bedöms personen antingen med sjukgymnast och arbetsterapeutformulär eller med 
vuxenformuläret.  

2. Alla övriga bedöms två gånger om året fram till och med den månad barnet fyller 6 år, därefter 
en gång om året fram till och med 15 års ålder. Från och med 16 års ålder bedöms personen en 
gång om året antingen med sjukgymnast- och arbetsterapeutformulär eller med 
vuxenformuläret fram till och med 18 årsålder.  

 

Observera att det endast är de personer som har både GMFCS I och MACS I som bedöms glesare, de 
som har GMFCS I i kombination med MACS II-V, eller MACS I i kombination med GMFCS II-V 
bedöms enligt punkt 2. Det är naturligtvis fritt att bedöma tätare vilket kan vara lämpligt om man har 
en person som visar tecken på försämring. Om en person av någon anledning missar ett 
bedömningstillfälle skall man, för att det inte ska gå för lång tid mellan två bedömningar, kalla 
personen igen så snart det är möjligt. Därefter följer personen åter bedömningsintervallen. 
 

Undersökningsformulär för vuxna 
Erbjudande om undersökning baseras på personens GMFCS-nivå. 
GMFCS I  Undersöks vid 18, 21, 24, 27, 30 års ålder, dvs. vart tredje år 
GMFCS II  Undersöks vid 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 års ålder dvs. vart annat år 
GMFCS III-V  Undersöks varje år 
 

Det är naturligtvis fritt att undersöka tätare, och det kan vara lämpligt om man har en person som visar 
tecken på försämring eller då det är en betydligt lägre MACS nivå än GMFCS nivå. Om en person av 
någon anledning missar ett bedömningstillfälle skall man, för att det inte ska gå för lång tid mellan två 
bedömningar, kalla personen igen så snart det är möjligt. Därefter följer personen åter 
bedömningsintervallen. 
 
 

EQ 5D 
Används till personer från 18 års ålder som har förmåga att själv besvara frågorna. 
GMFCS I  Fylls i vid 18, 21, 24, 27, 30 års ålder, dvs. vart tredje år 
GMFCS II-V  Fylls i vid 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 års ålder dvs. vart annat år 
 

FSS 
Används till de personer från 18 års ålder som har förmåga att själv besvara frågorna. 
GMFCS I  Fylls i vid 18, 21, 24, 27, 30 års ålder, dvs. vart tredje år 
GMFCS II-V  Fylls i vid 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 års ålder dvs. vart annat år 
 

ADL-formulär 
Fylls i vid första kontakt efter 18 års ålder och när avgörande förändring sker, t ex om personen flyttar 
till annat boende.  
 

Höft- och ryggröntgen 

Se separata PM 
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OP-formulär 

Rapporteras enligt regionala rutiner.  
 

Neuropediatrikformulär 

Endast ett formulär per person. Formuläret skall fyllas i snarast möjligt efter barnets 4 årsdag. 
Komplettering kan ske efterhand i samma formulär.  


