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Den nya klassifikationen av cerebral 
pares 

 
Den ”nya” klassifikationen av CP innebär i praktiken endast att en gradering av funktion 
läggs till. Det kanadensiska klassifikationssystemet för grovmotoriska funktioner GMFCS 
(Gross Motor Function Classification System) har visat sig mycket tillförlitligt. Det löser 
bland annat vårt problem att dra gränsen mellan diplegi och tetraplegi som vållat så mycket 
förvirring internationellt. 
Den ”gamla” gruppen spastisk tetraplegi stämmer mycket nära överens med den ”nya” 
gruppen bilateral spastisk CP GMFCS-nivå V.  
Det går utmärkt att fortsätta att ange diplegi och tetraplegi men vid bearbetning vid framför 
allt internationella jämförelser slås dessa samman till bilateral spastisk CP som sedan delas 
upp i GMFCS´ fem nivåer (I-V). 
 
 
CP klassificeras ju i första hand via neurologiska fynd som spastisk, dyskinetisk och ataktisk.   
Den spastiska formen kan vara unilateral (hemiplegi) eller bilateral (di-/tetraplegi).  
Den dyskinetiska formen kan delas in i koreo-atetos och tonusväxling.  
Vid blandformer anges den form som dominerar, det vill säga den form som i första hand 
orsakar funktionsnedsättningen.  
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Gross Motor Function Classification System –GMFCS  
- förenklad version, vid klassifikation se fullständig manual   
Nivå I: Går utan begränsning. Begränsning av mer avancerade grovmotoriska färdigheter. 
Nivå II: Går utan hjälpmedel. Begränsad gångförmåga utomhus och ute i samhället. 
Nivå III: Går med hjälpmedel. Begränsad gångförmåga utomhus och ute i samhället. 
Nivå IV: Begränsad självständig förflyttning. Barnet transporteras eller använder elrullstol utomhus och ute i 

samhället. 
Nivå V: Självständig förflyttning är mycket begränsad även med hjälp av tekniska hjälpmedel. 

 
 

Den nya definitionen av cerebral pares 
 



Cerebral palsy describes a group of developmental disorders of movement and posture, 
causing activity restriction or disability that are attributed to disturbances occurring in the 
fetal or infant brain. The motor impairment may be accompanied by a seizure disorder and by 
impairment of sensation, cognition, communication and/or behaviour. 
 
The International Workshop on Definition and Classification of Cerebral Palsy Bethesda, Maryland, 2004  
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