
Her kan du læse om følgende: 

 

1. Vejledning til download og brug af GMAE-2 databasen 

2. GMAE-2 og lov om persondataforordning 

 

 

1. Vejledning til download og brug af GMAE-2 databasen 
 

Download GMAE-2 

 

GMAE-2 understøttes af Java 7, så Java 7 skal installeres på computeren.  

Java 7 eller 8 kan findes på dette link: https://java.com/en/download/  

 

Download GMAE-2 programmet fra canchild.ca hjemmesiden via dette link 

https://www.canchild.ca/en/resources/191-gross-motor-ability-estimator-gmae-2-scoring-software-

for-the-gmfm  

 

Udfyld ”User registration” og tryk på ”send”. Sæt flyeben i ” have read and understood the above 

agreement and agree to be bound by the terms and conditions of this agreement” og derefter kan du 

downloade programmet. 

 

Når du har downloaded programmet vil der ligge en mappe på dit skrivebord. Åben mappen og tryk 

på ”Udpak alle filer” i øverste venstre hjørne. Der kan evt. komme en fejlboks, hvor den beder dig 

tykke ja eller nej. Den kasse skal du fjerne ved at trykke på x i øverste højre hjørne af boksen. 

 

Anvendelse af GMAE-2 

 

1. Åbn programmet 

 

2. Tryk på ”File” øverste oppe i venstre hjørne og tryk på ”New database”. Udfyld felterne. 

 

3. For at oprette et barn tryk på feltet ”New client” i venstre kolonne. Opret barnet med ID og 

client nr.. I kan lave jeres eget interne ID nummer system. Det behøver ikke være CPR 

numre eller de rigtige navne på børnene, men det SKAL være de rigtige fødselsdatoer. 

Udfyld alle felterne og tryk på ”Save”. 

 

4. Tryk på ”assesment” eller dobbeltklik på barnets navn. Tryk på ”new assesment” og tryk på 

den test, du skal indtaste f.eks. GMFM-66, tryk derefter ”ok”.  

 

5. Udfyld ”assesment date” og indtast resultater i kolonnen ”score”. Tryk til sidst på ”save” og 

derefter kan du se barnets scorer i venstre side af skærmen.  

 

6. Du kan se forskellige visuelle opgørelser af barnets score under ”Report”.  
 

 

https://java.com/en/download/
https://www.canchild.ca/en/resources/191-gross-motor-ability-estimator-gmae-2-scoring-software-for-the-gmfm
https://www.canchild.ca/en/resources/191-gross-motor-ability-estimator-gmae-2-scoring-software-for-the-gmfm


2. GMAE-2 og lov om persondataforordning 
 

Vedr. brug af GMAE-2 programmet ift. til den nye lov persondataforordning: 

Databasestyregruppe for CPOP anbefaler, at man i GMAE-2 programmet registrer følgende, 

hvorved lov om persondataforordning overholdes: 

1. Barnets fødselsdato registreres altid til d. 15 i barnets fødselsdagsmåned. Derved bliver det 

ikke personhenførbart. GMAE- 2 systemet vil fortsat udregne samme score, da den 

udregnes ud fra hele måneden og ikke en bedst dato.  

2. Barnets navn kan skrives med et ID nr. 1...2...3...4.., EX: ID1 

  

Vedr. installering af GMAE- programmet: 

Databasestyregruppen for CPOP henviser til at søge hjælp i egen ITafdeling. 


