Functional Mobility Scale
 FMS
 The Functional Mobility Scale
(FMS) (version 2) er udviklet
ved Hugh Williamson Gait
Laboratory, The Royal
Children’s hospital, Melbourne,
Australia, Part of the Gait
CCRE.
 Er valideret til børn med CP
mellem 4 og 18 år, men kan
anvendes til børn under 4 år.

FMS har til hensigt at
klassificere personers nuværende og mest almindeligt
forekommende funktionelle bevægelsesformåen
over tre specifikke afstande: 5 m, 50 m, 500 m,
svarende til i hjemmet, i skolen og ude i samfundet.
Konstruktørerne går ud fra at personen kan have behov for
at anvende forskellige hjælpemidler i forskellige omgivelser
og understreger derfor, at det er omgivelserne,
der er mest relevante og afstandene kun er vejledende.

FMS har til hensigt at:
 klassificere præstationen
(performance), dvs det
som personen faktisk gør
lige nu på det givne
tidspunkt og ikke, hvad
personen kan gøre eller
plejer at kunne gøre.
Klassificeringen
foretages på baggrund
af spørgsmål, som
stilles til
personen/forældrene
(ingen direkte
observation).

FMS
 For at få svar, som afspejler
personens sædvanligt
forekommende
bevægelsesformåen, anbefaler
konstruktørerne at
spørgsmålene fx kan
formuleres:
 Hvordan kommer dit barn frem
over kortere strækninger
hjemme? (5 m)
 Hvordan kommer dit barn frem
i og imellem klasseværelser i
skolen? (50 m)
 Hvordan kommer dit barn frem
over længere afstande, fx i et
stormagasin? (500 m)

FMS
 Angiv personens evne til
forflytning ved samtlige
tre afstande (5 m, 50 m,
500 m) i relation til
behovet for hjælpemidler
såsom albuestokke,
rollator eller kørestol.
Hvis der regelmæssigt
anvendes ortoser skal
disse inkluderes i
bedømmelsen.

Vælg en af følgende beskrivelser, som bedst beskriver
barnets nuværende funktion ved de respektive afstande:
 N: Ikke anvendelig; fx kan personen ikke fuldføre hele afstanden.(500 m)
 C: Kravler: personen kravler ved forflytninger hjemme (5 m – små også 50 m).
 6: Selvstændig gang på alle underlag; anvender ingen ganghjælpemidler eller hjælp
fra anden person, når personen går på forskellige underlag inklusive ujævne
underlag, fortove eller ved trængsel.
 5: Selvstændig gang på jævnt underlag; anvender ikke ganghjælpemiddel eller får
hjælp fra en anden person*. Har brug for gelænder ved trappegang.
* Hvis møbler, vægge, stakit anvendes som støtte, angives 4 som den korrekte
beskrivelse.
 4: Anvender stokke (en eller to); uden hjælp fra anden person.
 3: Anvender albuestokke; uden hjælp fra anden person.
 2: Anvender rollator eller støtte; uden hjælp fra anden person.
 1: Anvender kørestol: kan evt. stå ved forflytninger, kan evt. tage nogle skridt ved
hjælp fra anden person eller ved brug af rollator/støtte.

EX. Barn med diplegi 8 år
 Barnet går selvstændigt
uden ganghjælpemiddel
i hjemmet, anvender
gelænder ved trappegang.
 Anvender albuestokke i
skolegården og en kørestol på
længere ture

Afstand

Gradering

Hjemme (5 m)

5

I skolen (50 m)

3

Over længere
afstande (500
m)

1

Ex. Et barn der går selvstændigt…
Uden hjælpemiddel på jævnt underlag
hjemme
2 stokke i skole og skolegård
Rollator længere afstande
5

4

2

Klassificeringskriterier
Forskellen mellem 1 – 4 er tydelig mens
forskellen mellem 5 og 6 er mindre
tydelig
5 meter: børn som har behov for gelænder på trapper klassificeres som 5.
Børn som ikke har behov for gelænder eller hjælp
klassificeres som 6.
50 meter: børn som kan gå på alle slags underlag, selv ujævnt underlag
samt på trapper, specielt i skolen, klassificeres som 6. Børn som har behov
for hjælp på ujævnt underlag, men klarer sig på jævnt underlag uden hjælp
klassificeres som 5.
500 meter: børn som kan gå på alle slags underlag inklusiv ujævn
jord/græs, fortovskanter, trapper samt i større forsamlinger ude i samfundet
uden hjælp klassificeres som 6.
Børn som går lange afstande udelukkende på jævnt underlag
og har problemer med at gå i større forsamlinger klassificeres som 5.

