Klassifikation af håndfunktion,
ifølge MACS

Formålet med MACS
Manual Ability Classification System for børn med cerebral parese 4 -18 år
•

MACS er udviklet til at klassificere, hvordan børn med cerebral parese bruge deres
hænder, når de håndterer genstande i daglige aktiviteter.

•

Under udviklingen af MACS var hensigten, at komme udenom en beskrivelse af
detaljerne i "håndbevægelser", og udvikle en klassificering baseret på, hvad barnet
er i stand til at gøre med hænderne i hverdagen.

•

Hånd funktion er kompleks og påvirket af mange forskellige komponenter såsom
sensomotoriske komponenter, kognition, postural kontrol, visuel perception,
motivation osv., men MACS tager ikke udgangspunkt i de underlæggende
komponenter. Der fokuseres på "hvordan" tingene gøres, ikke "hvorfor". Derfor
er MACS´s koncept "Børnenes evne til at håndtere genstande i dagligdagen".

MACS
Macs er et redskab til at klassificere, hvordan børn med
cerebral parese håndterer genstande i daglige aktiviteter
• Macs har til hensigt at give en samlet vurdering af begge hændernes
medvirken i aktiviteter, ikke hver hånd for sig
• Macs har til hensigt at fastsætte det niveau, som bedst modsvarer barnets
almindeligste udførsel, i hjemmet, skolen og i fritiden.
• Macs’ niveau bestemmes ud fra kendskab til, hvordan barnet fungerer i
hverdagen. Det kan ikke vurderes gennem en specifik testning, men ved at
stille spørgsmål til en som kender barnet godt.
• For at bestemme Macs’ niveau skal håndtering af genstande vurderes ud
fra et aldersrelateret perspektiv.

MACS
Hvad skal du vide for at bruge MACS?
• Hvordan barnet håndterer genstande i vigtige
hverdagsaktiviteter som for eksempel i leg og fritid, ved
måltider og ved af- og påklædning.
• I hvilke situationer er barnet
selvstændigt, og i hvor høj
grad er der behov for hjælp
og eller tilpasninger?
Se: www.macs.nu

MACS (opbygning)
• MACS beskriver 5 niveauer; Niveau I, Niveau II, Niveau III, Niveau IV og
Niveau V
• Niveauerne er baseret på barnets evne til at håndtere genstande på eget
initiativ, samt deres behov for assistance eller tilpasning for at kunne
udføre manuelle aktiviteter i hverdagen.
• MACS kan anvendes til børn fra 4 til 18 år, men vurderingen må sættes i
relation til det enkelte barns alder. Der er oplagt forskel på, hvilke
genstande det kræves, at en 4 - årig skal håndtere sammenlignet med en
teenager. Det samme gælder for selvstændighed; det lille barn har behov
for mere hjælp og opsyn end det ældre barn.

MACS
NIVEAU I.
Håndterer genstande let og med godt resultat.
Ingen eller små begrænsninger i forhold til med lethed at udføre
opgaver, som kræver hurtighed og præcision.
Eventuelle begrænsninger i at håndtere genstande har ingen betydning
for barnets selvstændighed i daglige aktiviteter.

MACS
NIVEAU II.
Håndterer de fleste genstande, men med noget
begrænset kvalitet og/eller hurtighed.
Visse aktiviteter bliver eventuelt undgået eller kan kun udføres med en
vis vanskelighed. Kan anvende alternative metoder, men evnen til at
bruge hænderne begrænser sædvanligvis ikke barnets selvstændighed
i daglige aktiviteter.

MACS
NIVEAU III.
Håndterer de fleste genstande med vanskelighed og
har behov for hjælp til at forberede og/eller tilpasse
aktiviteter.
Udførelsen går langsom med begrænset succes i forhold til kvalitet og
kvantitet. Aktiviteter, som er blevet forberedt eller tilpasset, kan udføres
selvstændigt.

MACS
NIVEAU IV.
Håndterer et begrænset udvalg af let håndterlige
genstande i tilpassede situationer.
Udfører dele af en aktivitet med anstrengelse og begrænset fremgang.
Har kontinuerlig behov for støtte og hjælp af andre og/eller tilpasset
udstyr for at udføre dele af en aktivitet.

MACS
NIVEAU V.
Håndterer ikke genstande og meget begrænset evne til
at udføre selv enkel håndtering.
Er helt afhængig af assistance.

MACS niveaubestemmelsesskema
- Anvendes sammen med MACS hæftet
Håndtere barnet de fleste aldersrelevante
genstande selvstændigt?

Ja

Nej

Udføre barnet række forskellige
manuelle opgaver, der er tilpasset eller
forberedt, og har kun lejlighedsvis brug
for hjælp?

Udføre barnet selv vanskelige manuelle
opgaver med rimelig/god hastighed og
præcision, og behøver barnet ikke at bruge
alternative måder ved udførelsen?

Nej

Ja

Nej

Ja
Niveau I
Håndterer genstande let og
med godt resultat. Der kan
ses mindre begrænsninger i
forhold til opgaver kræver
tempo og præcision.

Niveau II
Håndterer de fleste genstande,
men med noget reduceret
kvalitet og / eller hastighed.
Kan undgå nogle opgaver eller
bruge alternative
måder til udførelsen.

Niveau III
Håndterer genstande
med vanskeligheder, og
har brug for hjælp til at
forberede og / eller
tilpasse aktiviteter.

Niveau IV
Håndterer et begrænset udvalg
af let håndterlige genstande i
tilpasset situationer, og kræver
kontinuert støtte.

Håndterer barnet visse
let håndterlige genstande
med kontinuerlig støtte?

Nej
Ja
Niveau V
Håndterer ikke
genstande og har meget
begrænset evne til at
udføre selv enkle
handlinger.
Er helt afhængig af
assistance.

Klassifikation af håndfunktion iflg.
modificeret HOUSE

Modificeret HOUSE
• Hver hånds grebsfunktion bedømmes for sig ved observation af
aktiviteter som kræver to hænder.
• Hvis ikke personen kan lave samarbejde mellem hænderne, skal begge
hænder klassificeres.
• Vurder først hvilken gruppe som bedst beskriver anvendelsen af hånden.
•

Angiv derefter den funktionsklasse som bedst beskriver hvor effektiv
personen almindeligvis holder og griber.

• Ved sammenfald mellem to funktionsklasser, angives den laveste klasse.

Modificeret HOUSE
Gruppe
Anvender
ikke hånden
Passiv hånd/
hjælpehånd
Passiv hånd/
hjælpehånd

Passiv hånd/
hjælpehånd

Funktio
nsklasse

Beskrivelse

0

Does not use

Håndterer ikke genstande med hånden.

1

Stabilizes
without
grasp

Anvender hånden/armen uden greb, til
f.eks. at stabilisere mod underlag, eller
trykke på genstande.

Fair passiv
grasp

Holder genstand som placeres i hånden
med et instabilt greb. Genstandene kan
placeres i hånden af personen selv eller af
en anden.

2

3

Good passive Holder genstand som placeres i hånden
grasp
(se ovenfor) med et stabilt greb

Modificeret HOUSE
Gruppe

Funktio
nsklasse

Beskrivelse

Aktiv hånd/
hjælpehånd

4

Poor active
grasp

Griber aktivt om genstand og holder med
instabilt greb.

Aktiv hånd/
hjælpehånd

5

Fair active
grasp

Griber aktivt om genstand og holder med
stabilt greb.

Aktiv hånd/
hjælpehånd

6

Good active
grasp

Griber aktivt om genstand og holder med
stabilt greb. Kan manipulere med
genstanden v.h.a. den anden hånd eller
ydre støtte.

Manipuleren
de hånd

7

Ruduced
dexterity

Anvender hånden med et aktivt , stabilt
greb, men noget tvivlsom præcision.

Manipuleren
de hånd

8

No limitation Ingen begrænsninger.

Bilateral håndfunktion
• Man bedømmer om personen spontant
kan anvende to hænder samtidig i
aktiviteter som kræver det.
• Se eksempler i Manual til
Ergoterapeut protokol!
Eer

Vurdering af ledbevægelighed
•
•

Hvis det er muligt anbefales det, at ledbevægeligheden undersøges i siddende
stilling, undtagen udad - og indadrotation i skulderen, som måles i liggende.
Notér under kommentaren, hvis vurderingen udføres på en anden måde.

•

Markere ved hver måling af bevægelighed, om der ved bevægelsen forekommer
stramhed/sejhed eller ej, ved at sætte kryds i de relevante rubrikker.

•

Noter hvis der observeres tegn på smerte ved undersøgelse af skulder, albue,
underarm, håndled og ved passiv bevægelse af volarabduktion i tommelfingeren.

Skulder abduktion
Udføres med skulderen adducere og udadrotere
og med strakt albue.
Referencer: fast ben læges parallelt med columna
og bevægeligt ben lægges dorsalt, parallelt med
humerus.

Skulder fleksion
Udgangsstilling som ved skulderabduktion, men
med underarmen i neutralposition.
Referencer: fast ben lægges parallelt med columna
og bevægeligt ben lægges lateralt, parallelt med
humerus.

Skulder udadrotation og
indadrotation
Udføres med skulderen i 90° abduktion, albuen i 90° fleksion og underarm
proneret.
Referencer: fast ben lægges lodret i forlængelse af ulna og bevægeligt ben
lægges parallelt med ulna som følges i bevægelsen.
Udadrotation

Indadrotation

Albue ekstension og fleksion
Udføres med skulder adduceret og underarmen supineret.
Referencer: Det faste ben lægges lateralt, parallelt med humerus og
bevægeligt ben lægges lateralt parallelt med radius.
Ekstension

Fleksion

Strakt albue angives som 0°.
En evt. ekstensiondefekt angives I minus (- X °)

Underarms supination og pronation
Udføres med skulderen adduceret med overarm fikseret mod brystkassen og
albuen i 90°fleksion.
Referencer: Fast ben lægges parallelt med humerus og bevægeligt ben
lægges volart over håndleddet ved supination og dorsalt over håndleddet ved
pronation.

Supination

Pronation

Aktiv underarms supination og
pronation
• Aktiv supination måles med goniometer, barnet opfordres til selv at
supinere. Hvis dette ikke er muligt, vurderes aktiv supination, og det
tegnes ind på skalaen, hvor supinations bevægelsen starter og slutter.
• Hvis der ikke forekommer en aktiv supination, sættes der kryds i den
aktuelle rubrik.

Pronation

Supination

0-stilling

Supinasion

* Barnet kan evt. holde ved en blyant , der kan måles parallelt med.

Håndleds ekstension
Udgangsstillingen er underarmen i proneret stilling.
Referencer: Fast ben lægges ulnart, parallelt med radius og bevægeligt ben
lægges ulnart, parallellt med metacarpale V
Håndleds ekstensionen måles både med afslappede (bøjede) fingre og med
passivt maksimalt strakte fingre.

Ekstension med bøjede fingre

Ekstension med strakte fingre

• Strakt håndled angives som 0°.

• En evt. ekstensionsdefekt angives I minus (- X °)

Håndleds fleksion
Udgangsstillingen er underarmen i proneret stilling.

Referencer: fast ben lægges ulnart, parallelt radius og
bevægeligt ben lægges ulnart, paralleltmetacarpale V

Ulnardeviation og radialdeviation
Udgangsstilling er med underarmen proneret med håndled i neutral position.
Referencer: Fast ben lægges dorsalt parallelt med midtlinjen på underarmen
og bevægeligt ben lægges parallelt med midtlinjen på metacarpale III

Ulnardeviation

Radialdeviation

Tommelfingerens stilling iflg.
modificeret HOUSE
klassifikation

Hvis personen har thumb-in-palm klassificeres
dette i overensstemmelse med flg.:
Type I =
• Let adduktionsstilling i
tommelens CMC-led. Tommelen
ligger let adduceret ind mod
pegefingeren.
(Metarcapale I trækkes mod
metacarpale II, m. adduktor
pollicis).

Hvis personen har thumb-in-palm klassificeres
dette i overensstemmelse med flg.:
Type II =
• Adduktionsstilling i CMC-ledet og
flektions-stilling i MCP-ledet.
Tommelfingeren ligger adduceret
fra CMC samt flekteret fra MCP
ind mod Vola
(m.adduktor pollicis + m. flexor
pollicis brevis).

Hvis personen har thumb-in-palm klassificeres
dette i overensstemmelse med flg.:
Type III =
• Adduktionsstilling i CMC-ledet i
kombination med
hyperekstension og eventuelt
instabilitet af MCP-led og/eller IPledet.
(Som ved Type II + m. extensor
pollicis longus.)

Hvis personen har thumb-in-palm klassificeres
dette i overensstemmelse med flg.:
Type IV =
• Adduktionsstilling i CMC-ledet i
kombination med fleksionsstilling
i MCP- og IPledet.
Tommelen ligger adduceret samt
flekteret i MCP- og IP-led.
(Som ved Type III + m. flexor
pollicis longus.).

Samtidig håndleds- og fingerekstension
Referencer: Zancolli, E .A & Zankolli.

• Denne klassifikation vurderer graden af aktiv
strække-formåen i håndled og fingre.
• Dette kræver aktiv medvirken af personen som f.eks.
ved opfordring til ”give me five”, eller observeres ved
manipulation af genstand på bordet foran.
• Man noterer personens bedste præstation, ikke hvad
personen anvender mest.

Samtidig håndleds- og fingerekstension
Gruppe 1
Kan aktivt ekstendere fingrene helt
med max 20° fleksion af håndleddet.
(let spænding af håndledsbøjerne.)

Gruppe 2A
Kan aktivt ekstendere fingrene helt,
men kun hvis håndleddet er flekteret
mere end 20°.
Kan aktivt ekstendere håndleddet, når
fingrene er flekteret.

Gruppe 2B
Kan aktivt ekstendere fingrene helt
men kun hvis håndleddet er flekteret
mere end 20°.
Kan ikke aktivt ekstendere håndleddet.

Gruppe 3
Kan hverken ekstendere fingre eller
håndled.

Referencer: Zancolli, E .A & Zankolli.

