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Manual för kognitiv utredning av barn och ungdomar med cerebral pares 

och ryggmärgsbråck. 

 

En expertgrupp bestående av psykologer från Norden har arbetat fram vilka kognitiva test 

som bör ingå samt vid vilka åldrar vi rekommenderar att den kognitiva utredningen 

genomförs. Eftersom dessa rekommendationer i stort sett är identiska vid cerebral pares och 

ryggmärgsbråck — med viss skillnad gällande ålder — gäller denna manual både för CPUP 

och för MMCUP. 

 

 CPUP och MMCUP rekommenderar att alla barn och ungdomar med cerebral pares 

och ryggmärgsbråck erbjuds kognitiv utredning av en psykolog. 

 

 Dataplattformen är 3C för båda registren. Separata behörigheter krävs för inloggning i 

respektive register. Behörigheterna är också och separata för varje län/region/ 

vårdgivare. Blanketter och information finns på respektive registers hemsida. 

 

 Vid eventuella tekniska problem med inloggning eller inmatning av uppgifter kontakta 

Penny Lindegren penelope.lindegren@skane.se. Kontakta Ann Alriksson-Schmidt 

ann.alriksson-schmidt@med.lu.se för frågor rörande innehåll i formulären samt 

eventuella problem med formulären som behöver observeras eller åtgärdas. 

 

 Tänk på att det är viktigt att fylla i så fullständig information som möjligt. Vi förstår 

att det kan vara lockande att hoppa över att fylla i viss information men det ger oss 

sämre data och försämrar därmed möjligheten att bedriva forskning och 

kvalitetsförbättringsprojekt som kan gagna barn och ungdomar med cerebral pares och 

ryggmärgsbråck. 

 

 Åldrarna är rekommendationer. Det är viktigt att barnet testas i tid före skolstart och 

gärna före övergång till t.ex. mellanstadiet/högstadiet. Om utredningen sker vid 

annan ålder ser vi gärna att resultatet registreras i CPUP och MMCUP. 
 

 Vad som rekommenderas här är ett minimum. Det kan vara motiverat att utreda oftare 

och kanske med andra eller flera instrument. Utöver Wechsler, BRIEF och VMI finns 

det möjlighet att registrera resultat från ABAS II och Vineland II för adaptiv 

bedömning. 
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Cerebral pares 
 

Ålder (cirka ålder) Grunder Instrument vid CP (GMFCS nivå I-III) Instrument vid CP (GMFCS nivå IV-V) 

5-6 år Före skolstart WPPSI-IV (hela)  

 

VMI (hela) 

  

BRIEF (föräldrar, lärare)  

Anpassad  bedömning med deltester från 

standardiserade tester. Bör genomföras av 

psykologer med erfarenhet av detta.  

11-12 år Före högstadiet WISC-V (hela)  

 

VMI (hela) 

  

BRIEF (föräldrar, lärare)  

Anpassad  bedömning med deltester från 

standardiserade tester. Bör genomföras av 

psykologer med erfarenhet av detta. 

 

Ryggmärgsbråck 

 
4 år Före skolstart WPPSI-IV (hela)  

 

VMI (hela)  

 

6 år Före skolstart WPPSI-IV (hela)  

 

VMI (hela) 

  

BRIEF (föräldrar, lärare)  

Minst en gång till i 

grundskola/gymnasiet 

Före övergång till 

högstadiet/gymna

sium  

WISC-V (hela) 

  

VMI (hela) 

  

BRIEF (föräldrar, lärare) 
Det finns möjlighet att registrera tidigare versioner av Wechsler samt BRIEF för de som fortfarande använder de äldre versionerna. Man kan även mata in 

resultat från ABAS och Vineland. 

 


