
GMFCS E & R mellem 6 og 12 år: Beskrivelser og illustrationer

GMFCS niveau V 
Børnene transporteres i en manuel kørestol i alle 
omgivelser. Børnene er begrænsede i evnen til at 
holde hovedet og kroppens stillinger oppe imod 
tyngden og de er begrænsede i styringen af 
bevægelserne i ben og arme.

GMFCS niveau IV
Børnene bevæger sig omkring i de fleste omgivelser 
ved hjælp af fysisk støtte eller ved brug af el-
kørestol. De kan måske gå omkring på korte distancer 
i hjemmet når de får fysisk støtte, når de er placeret 
i kropsstøttende gangredskab eller de bruger el-
kørestol. I skolen, udenfor og i nærmiljøet 
transporteres børnene i en manuel kørestol eller de 
anvender en el-kørestol.

GMFCS niveau III
Børnene går ved brug af håndholdt gangredskab i de 
fleste indendørs omgivelser. De kan måske gå på 
trapper, når de holder ved gelænder, med 
supervision eller støtte. Børnene bruger kørestol på 
længere distancer og kan måske selv køre manuel 
kørestol på kortere distancer.

GMFCS niveau II
Børnene kan gå i de fleste omgivelser og kan gå på 
trapper når de holder ved gelænder. De vil måske have 
vanskeligheder når de går lange distancer og når de går 
i ujævnt terræn, på stigninger, og når der er 
begrænset plads og når der er mange mennesker tæt 
på. Børnene vil måske gå med fysisk støtte, med et 
håndholdt gangredskab eller bruge en kørestol på 
længere distancer. Børnene har begrænsede evner til 
at udføre grovmotoriske aktiviteter som løb og hop. 

GMFCS niveau I
Børnene går i hjemmet, i skolen, udendørs og i 
nærmiljøet. De kan gå på trapper uden støtte ved 
gelænder. Børnene udfører grovmotoriske 
aktiviteter som at løbe og hoppe, men tempo, 
balance og koordination er begrænset.
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GMFCS E & R mellem 12 og 18 år: Beskrivelser og illustrationer

GMFCS Level V
De unge transporteres i en manuel kørestol i alle 
omgivelser. De unge er begrænsede i evnen til at holde 
hovedet og kroppens stillinger oppe imod tyngden og 
de er begrænsede i styringen af bevægelserne i ben og 
arme. Selvstændig forflytning er meget begrænset, 
også ved brug af assisterende hjælpemidler.

GMFCS Level IV
De unge bruger kørestol i de fleste omgivelser. 
Fysisk støtte fra 1-2 personer er nødvendigt til 
forflytninger. Indendørs kan de unge måske gå 
korte distancer med fysisk støtte, når de er 
placeret i kropsstøttende gangredskab eller de 
bruger kørestol. De kan måske selv køre en el-
kørestol, eller de bliver transporteret i en manuel 
kørestol.

GMFCS Level III
De unge har evnen til at gå ved brug af håndholdt 
gangredskab. De unge kan måske gå på trapper, når 
de holder ved gelænder, med supervision eller 
støtte. I skolen kan de måske selv køre en manuel 
kørestol eller bruge el-kørestol. Udendørs og i 
nærmiljøet bruger de unge en manuel kørestol eller 
el-kørestol.

GMFCS Level II
De unge kan gå de fleste steder men omgivelsernes 
indretning og personlige valg har indflydelse på 
hvordan de bevæger sig omkring. I skolen eller på 
arbejde har de måske brug for et håndholdt 
gangredskab for sikkerheds skyld og de går på trapper 
med støtte af gelænder. Udendørs og på længere 
distancer i nærmiljøet har de måske brug for et 
kørestol. 

GMFCS Level I
De unge går i hjemmet, i skolen, udendørs og i 
nærmiljøet. De unge kan gå op ad kantsten og gå på 
trapper uden fysisk assistance eller støtte ved 
gelænder. De udfører grovmotoriske aktiviteter som 
at løbe og hoppe, men tempo, balance og 
koordination er begrænset.
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