Vedlegg 8: Oversikt over anbefalte kartleggingsverktøy i prosedyren
I tabellen presenteres kartleggingsverktøy oversatt til norsk, som er anbefalt i fagprosedyren
og som er benyttet i praksis
Tabell 1: Anamnese (6)
Verktøy

Formål

The DCD- Daily

Foreldrespørreskjema som utelukkende vurderer barnets ADL
ferdigheter (6). Oversatt til norsk, men ikke norsk normering. Anbefalt
brukt i prosedyren på bakgrunn av oversettelse til norsk.

The Movement ABC
sjekkliste

Sjekkliste som gir informasjon om foreldres og/eller lærers vurdering
av barnets utførelse i hverdagslivet, og hvorvidt barnets holdninger og
opplevelse vedrørende motoriske aktivitet er situasjonsspesifikk eller
generalisert. Norsk oversettelse. For barn 5-12 år (6).

Early Years Movement
Skills Checklist

Sjekkliste utviklet for å identifisere og vurdere bevegelsesvansker hos
barn i alderen tre til fem år. Sjekklisten er oversatt til norsk (6).

Tabell 2: Undersøkelse; vurdering av håndskriftsvansker
Verktøy

Formål

Beery-Buktenica
Developmental Test of
Visual-Motor Integration
- Sixth edition

Test beregnet på screening av vansker med hensyn til integrering av
visuell og motorisk evne hos barn og voksne. Alle aldre. Amerikansk
originalspråk.

Writing Readiness
Inventory Tool In Context
(WRITIC)

Kvalitativt måleredskap for å vurdere om barn i 5-6 årsalderen er
moden for å begynne skriveopplæring i første klasse.

The Detailed Assessment
of Speed of Handwriting
(DASH)

Testen inkluderer fem deltester som hver tester ulike aspekt av
håndskriftstempo. Har blitt benyttet for å identifisere og beskrive
håndskriftsvansker for barn med DCD. Gjelder for barn mellom 9 -16
år (6).

HAP

McMaster Handwriting Assessment Protocol (3. utgave) gir et
strukturert rammeverk for vurdering av håndskrift av barn i barnehage
til klasse 6. Denne protokollen ble designet for å identifisere de
spesifikke områdene et barn har problemer med håndskrift og å hjelpe
ergoterapeuter å bestemme hvor hjelpen skal gis.

Tabell 3: Standardiserte motoriske tester
Verktøy

Formål

The Movement ABC-2

Test for vurdering av barns motoriske utviklingsnivå.
Gjelder for barn mellom 3-16 år og 11 måneder. Norsk versjon (6).

The Peabody
Developmental Motor
Scales, Second Edition

En kvantitativ og kvalitativ test for vurdering av grov og finmotorisk
utvikling hos små barn 0- 5 år. Kan være nyttig som et beskrivende og
evaluerende redskap hos små barn under 4 år (6).

NUBU 4-16

NUBU er en nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til
16 år. NUBU 4-16 setter fokus på sammenhengen mellom motorisk
kompetanse og det nevrobiologiske grunnlaget for barn og unges
funksjonelle motorikk ved å kombinere testing av Soft Neurological
Signs (SNS) med testing av motorisk kompetanse.

Tabell 4: Målsettings- og evalueringsverktøy (6)
Verktøy

Formål

GAS

Er en femdelt graderingsskala for egendefinerte mål.

COPM

Er et semistrukturert intervju hvor personene selv eller pårørende
identifiserer aktivitetsproblem i daglige aktiviteter som grunnlag for
mål og evaluerer utførelse av aktivitetene.

