Beslutsträd för diagnosen cerebral pares (CP)
Har personen avvikande motorik eller kroppshållning p.g.a. avvikelse eller skada i hjärnan som inträffat före
2-årsdagen?
Ja-följ
CPUP

Nej

EJ CP

Har personen nedsatt motorisk
funktion/aktivitetsbegränsning?

Nej

Ja

Fortsätt följa i CPUP
Gör ny bedömning efter 4-årsdagen, fyll i
om kriterierna för CP
är uppfyllda eller inte
i CPUP NP-formulär,
och importera till
”CPUP Patient”.

EJ CP

Är hjärnskadan progressiv (förlust av

§tidigare utvecklade färdigheter)?

Nej

Ja

EJ CP
Ja

Har personen fyllt fyra år vid bedömningstillfället?

Nej

Lever personen nu?
Nej

Ja

Levde barnet på
tvåårsdagen?

Har barnet känd orsak till hjärnans
funktionsstörning av typ syndrom,
genetisk avvikelse?

Ja

Nej

Nej

Ja

EJ CP

Har barnet generellt för låg muskelspänning (hypotoni) utan tecken på ataxi, spasticitet eller dyskinesi?
)

Är hjärnskadan bestående och
stationär?

EJ CP

Nej

Ja

Nej
det
finn
s

CP

Ja

EJ CP

1
Version för CPUP, baserad på SCPE 2000 och
Rosenbaum et al 2007/LW 2014

Klassifikation av CP subtyper mellan 4 och 8 års ålder
Ständigt förhöjt muskeltonus i en
eller flera extremiteter. Tonus ökar
vid aktivitet, och vid hastig passiv
sträckning av muskeln (spasticitet).

JA

NEJ

Är endast ena sidans
arm/ben engagerade?

NEJ, båda men en sida
kan dominera

Bilateral
spastisk
CP

Ibland låg, ibland hög
muskelspänning, utan
reaktion på passiv töjning
som vid spasticitet

JA

GMFCS I-II (III)

Är benen är mer
engagerade än
armarna?
JA

NEJ

Spastisk
diplegi

Spastisk
tetraplegi

GMFCS I-V

GMFCS (IV)-V

Dominerar balansstörning eller andra
tecken på ataxi?

JA

NEJ

JA

Unilateral
spastisk
CP
Spastisk
hemiplegi

NEJ

Dyskinetisk CP

Rörelsearmod,
dvs få rörelser,
ofta högt tonus

Ataktisk CP

Överskottsrörelser,
hyperkinesier,
ofta lågt tonus

Blandform

Dyston CP

Choreo-atetos

Tonusväxling

Choreo-atetos

Grönt = subtyper - SCPE
Blått = subtyper - svensk klassifikation

Inte
klassificerbar

Finns
spasticitet i
benen?
JA

Ataktisk
diplegi

NEJ
Ataxi

SCPE 2000, översatt och modifierad
för CPUP sept 2015/LW

