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Bedömnings- och rapporteringsintervall för barn och ungdomar i CPUP
Fysioterapeut- 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 kan användas tidigast från 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.
Fysioterapeuttformulär och arbetsterapeutformulär för barn
1. Barn i GMFCS I undersöks enligt fysioterapeut- och arbetsterapeutformulären en gång per år
fram till 6 års ålder, därefter vid jämna födelseår, dvs vid 8, 10, 12, och 14 års ålder. Vid 16
och 18 års ålder rapporteras antingen med fysioterapeut- och arbetsterapeutformulär eller med
vuxenformuläret.
2. Alla övriga barn rapporteras två gånger om året fram till 6 års ålder, därefter en gång om året
fram till och med 15 års ålder. Från och med 16 års ålder rapporteras en gång om året antingen
med fysioterapeut och arbetsterapeutformulär eller med vuxenformuläret fram till 18 årsålder.
Det är naturligtvis fritt att rapportera tätare, och det kan vara lämpligt om man har en person som visar
tecken till försämring eller då det är en betydligt lägre MACS nivå än GMFCS nivå.
Neuropediatrikformulär
Endast ett formulär per barn. Formuläret ska fyllas i snarast möjligt efter barnets 4 årsdag.
Komplettering kan ske efterhand i samma formulär.
Kognitiva funktioner
Ett nytt formulär fylls i för varje utredning som görs. Rekommenderas minst inför skolstart vid 5-6 års
ålder och vid 11-12 års ålder. Se manual för val av instrument vid olika åldrar och funktionsnivåer.
Logopedformulär
Intervallen följer arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas och utgår från patientens GMFCS-nivå
och ålder.
Höft- och ryggröntgen
Se separata PM
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.

