Anvendelse af GMFCS og GMFM til planlægning og
evaluering af fysioterapeutiske indsatser til børn med
cerebral parese 1
Af Helle Mätzke Rasmussen og Kirsten Nielsen, fysioterapeuter i CPOP.
Redskaberne GMFCS og GMFM giver den enkelte terapeut og det tværfaglige
team en god forudsætning for at iværksætte relevante indsatser for børn med
cerebral parese (CP).
GMFCS kan give et overblik over barnets grovmotoriske ressourcer og
udviklingsmuligheder. Studier af udviklingen af grovmotoriske færdigheder hos
børn med cerebral parese har vist, at når børn med CP klassificeres med
GMFCS efter 2-årsalderen, vil hovedparten af børnene blive på det
pågældende GMFCS-niveau. Dermed kan GMFCS anvendes til at forudsige
barnets fremtidige funktionsniveau og give vigtige informationer om det
fremtidige behov for f.eks. mobilitetshjælpemidler og boligændringer.
Desuden kan GMFCS anvendes til en overordnet planlægning af fysioterapeutiske indsatser, således vil overskriften for indsatserne typisk være:
•
•
•
•

•

GMFCS I: at perfektionere kvaliteten i gang, løb, hop og hink.
GMFCS II: at øge balance, hastighed, kvalitet og sikkerhed ved gang. Evt.
mobilitetshjælpemiddel til længere afstande.
GMFCS III: at øge selvstændighed ved tilpasning af håndholdt ganghjælpemiddel og/eller kørestol (evt. el-kørestol) til de omgivelser, barnet
skal være aktivt i. At sikre positionering i den stående stilling.
GMFCS IV: at øge selvstændighed i udvalgte grovmotoriske aktiviteter og
forflytninger, samt tilpasning af hjælpemidler til gang, mobilitet (el-kørestol
eller evt. manuel kørestol) og positionering i den siddende, stående og evt.
liggende stilling.
GMFCS V: at tilpasse barnets hjælpemidler til alle funktioner, inklusiv
positionering i den siddende, stående og liggende stilling, samt at
undersøge muligheden for at deltage i flere aktiviteter med personstøtte.

GMFM-66 og GMAE kan anvendes til at fastsætte barnets præcise
grovmotoriske funktionsniveau og anvendes til planlægning af en målrettet
fysioterapeutisk indsats. GMAE beskriver med Item map eller opgavekort
hvilke opgaver i GMFM-66, der ligger i barnets nærmeste udviklingszone.
Opgaver i barnets nærmeste udviklingszone, kan anvendes i målsætningen af
den fysioterapeutiske indsats.
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Det kan ikke anbefales at træne i de konkrete opgaver fra testen, men at finde
relevante aktiviteter eller opgaver på tilsvarende niveau. Desuden kan testen
vise i hvilke opgaver og aktiviteter, barnet med fordel kan træne kvalitet og
hastighed.
Når GMFM anvendes til evaluering af træningsindsatser, kan algoritmen i
GMFM-IS med fordel anvendes til at udvælge hvilke opgaver, der testes. Læs
mere om GMFM-IS hos Russel et al 2010.
GMFM-referencekurverne kan anvendes til at vurdere, om udviklingen af nye
færdigheder sker med et højere tempo, end man vil forvente hos andre børn
på samme alder og GMFCS-niveau. Læs mere om referencekurverne hos
Hanna et al 2008.
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