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Introduktion
Den Funktionella Rörlighetsskalan (DFR) – The
Functional Mobility Scale - (FMS) har konstruerats
för att klassificera den funktionella rörligheten hos
barn med hänsynstagande till de olika hjälpmedel
som ett barn kan tänkas använda.
Skalan kan användas för att klassificera barns
funktionella rörlighet, dokumentera förändringar
under tidsperioder av samma barn och för att
dokumentera förändringar som sker efter olika
ingrepp, t.ex. ortopedisk operation eller selektiv
dorsal rhizotomi.
DFR FMS mäter förmågan att gå över tre olika
distanser, 5, 50 och 500 meter. Detta representerar
barnets rörelsemöjligheter i hemmet, på skolan
och i samhället. Det är därför som den tar hänsyn
till olika hjälpmedel som kan användas av samma
barn i olika miljöer.
Utvärdering göres av klinikern baserat på frågor till
barnet/förälder (inte direkt observation). Barnets
förmåga att gå är mätt över de tre olika distanserna
när det gäller behovet av hjälpmedel såsom
kryckor, rullator eller rullstol. Inlägg (orthotics)
som användes regelbundet ska inkluderas i
prestationsförmågan.
DFR FMS är en mätskala av prestations-förmåga.
Det är viktigt att mäta vad barnet verkligen gör
just nu, inte vad han/hon kan göra eller kunde
göra.
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För att få svar som reflekterar prestaionsförmågan,
är sättet på hur frågorna ställs till barnet/förälder
viktigt. Frågorna som vi ställer för att få fram
lämpliga svar är:

Oberoende på alla underlag:

Använder kryckor:

Behöver inga hjälpmedel för att gå eller
ingen hjälp av en annan person när han/
hon går på alla slags underlag inkluderande ojämn mark, kanter etc. och i
folksamlingar.

Utan hjälp av en annan person.
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Frågor

1. Hur förflyttar sig ditt barn när det gäller korta
avstånd i hemmet? (5m)
2. Hur förflyttar sig ditt barn från ett klassrum
till ett annat i skolan? (50m)
3. Hur förflyttar sig ditt barn när det gäller
långa avstånd som t.ex. i ett shoppingcenter?
(500m)
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Avstånden är en guide. Det är omgivningen som är
mest betydande.

Oberoende på jämna underlag:

Använder rullator eller gåram:

Behöver inga hjälpmedel för att gå eller ingen hjälp av
en annan person.* Behöver trappräcke i trappor.

Utan hjälp av en annan person.

Skillnaderna mellan 1 – 4 är tydliga, men skillnaderna mellan 5 och 6 är mindre tydliga.
5 meter: barn som behöver ett trappräcke i trappor skulle klassas som 5 och barn som inte behöver
trappräcke eller hjälp skulle klassas som 6.

*Om barnet använder möbler, väggar, staket, affärsfönster till hjälp,
v.g. använd 4 som lämplig beskrivning.
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50 meter: barn som kan gå på alla underlag
inkluderande ojämna ytor och trappsteg, speciellt
i skolan, klassas som 6 och barn som behöver hjälp
på dessa ytor men kan gå på jämna underlag utan
hjälp klassas som 5.
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Använder käppar (en eller två):

Använder rullstol:

Utan hjälp av en annan person.

Kan möjligen stå när det gäller överflyttningar, kan möjligen ta några steg med
hjälp av en annan person eller med hjälp
av rullator/ gåram.

Gångavstånd

5 meter
50meter
500 meter

Prestationsförmåga:
Välj den siffra (från 1- 6) som
bäst beskriver den funktion som
gäller nu

Modifieringar

Prestationsförmåga

Prestationsförmåga

C
N

Kryper:
Barnet kryper när det rör sig hemma
(5 m).

N= gäller ej:
Till exempel när ett barn inte klarar av
hela sträckan (500 m).

500 metres: Barn som kan gå på alla underlag
inkluderande gropiga ytor, kanter, trappsteg och i
folksamlingar i samhället utan hjälp klassas som 6
och barn som kan gå långa sträckor bara på jämna
underlag och har svårigheter att gå i folksamlingar
klassas som 5.

