
 

 
Klassningsformulär CP  
Insändes tillsammans med Medicinskt kort 1 
 

Ringa in/markera tillämplig funktionsprofil, kombination av funktioner ur olika klasser är möjlig. 
 
Klass 1 
Tetraplegi – rullstol (elektrisk) 
 
Funktionsprofil 
1. Måttlig till svår spasticitet i alla fyra extremiteterna. 
2. Svår atetos med eller utan spasticitet. 
3. Liten funktionell styrka och svåra koordinations-problem i extremiteterna och bål. 
4. Beroende av el-rullstol eller personlig assistans för regelbundet dagligt bruk. Kan inte alls köra 

en manuell rullstol. 
 
 
Klass 2 
Tetraplegi – rullstol (kör oftast rullstolen med benen) 
 
Funktionsprofil 
1. Måttlig till svår spasticitet i alla fyra extremiteterna, med eller utan atetos.  
2. Svår atetos eller tetraplegi med mer funktion i den minst påverkade sidan. 
3. Liten funktionell styrka och svåra koordinations-problem i 

extremiteterna och bål. 
4. Behöver rullstol i alla situationer för regelbundna dagliga aktiviteter. 
 
 
Klass 3 
Måttlig tetraplegi eller svår hemiplegi – rullstol (kan normalt köra rullstol med ena eller båda 
armarna.) 
 
Funktionsprofil 
1. Måttlig spasticitet i alla fyra eller tre extremiteter. 
2. Liten funktionell styrka och måttliga koordinations-problem i övre extremiteter och bål. 
3. Behöver använda rullstol för regelbundna dagliga aktiviteter. 
 
Klass 4 
Diplegi – rullstol (använder rullstol för normala dagliga aktiviteter och oftast under idrottsutövning.) 
 
Funktionsprofil 
1. Båda nedre extremiteterna har måttlig till svår spasticitet. 
2. Kan gå korta sträckor med hjälpmedel MEN behöver rullstol för regelbundna dagliga aktiviteter. 
3. God funktionell styrka och minimala koordinations-problem i övre extremiteter och bål (övre 

extremiteterna kan ha ökade reflexer). 
4. Kör rullstol med armarna i rullstolslopp. 

 
 
 
 
 
Klass 5 
Spastisk diplegi eller måttlig/svår spastisk hemiplegi – gångare 



(Använder/använder ej gånghjälpmedel t ex käppar eller kryckor.) 
 
Funktionsprofil 
1. En eller båda nedre extremiteterna har måttlig till svår spasticitet, som orsakar svårigheter att 

gå, eller 
2. Har god funktionell styrka och minimala koordinations-problem i övre extremiteterna, som kan 

ha ökade reflexer. 
3. Kan gå med eller utan hjälpmedel men behöver kanske använda rullstol för några dagliga 

aktiviteter. 
 

Klass 6 
Tetraplegisk atetos, ataxi, måttlig till minimal spastisk tetraplegi – gångare 
 
Funktionsprofil 
1. Måttlig till svåra koordinationsproblem i alla fyra extremiteterna och bål. 
2. Går utan hjälpmedel under regelbundna dagliga aktiviteter. 
 
Klass 7 
Måttlig till minimal spastisk hemiplegi – gångare 
 
Funktionsprofil 
1. Måttlig till minimal spasticitet i ena halvan av kroppen.  
2. Går utan hjälpmedel men spasticiteten i nedre extremitet kan orsaka en haltande gång. 
 
Klass 8 
Minimalt handikapp – gångare 
 
Funktionsprofil 
1. Funktionsnedsättningen ska innefatta något av följande: Spasticitet, atetos och/eller ataxi. 
2. Om en abnormitet i en extremitet endast upptäcks vid en grundlig neurologisk undersökning 

och det ej finns någon uppenbar funktionsnedsättning kan denna person ej kvalificera sig för 
CP-ISRA-tävling. 

3. Kan löpa och hoppa fritt. 
 
Övriga upplysningar som kan underlätta klassningen: 
 


