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Nyt fra den ergoterapeutiske protokol

Klassifikationer:

- EDACS

- Mini-MACS



Familie af klassifikationssystemer

Paulson & Vargus-Adams 2017



Eating and Drinking Ability 

Classification System



Klassifikation af spise og drikkeevne
Eating and Drinking Ability Classification System

• Klassificerer hvordan personer med CP spiser og drikker i hverdagen samt 

niveau for nødvendig assistance

• Fokus er på sikkerhed og effektivitet:

o Sikkerhed referer til risikoen for

- kvælning 

- Aspiration

o Effektivitet refererer til:

- Tiden og indsatsen, der er nødvendig for at spise eller drikke

- Om mad eller væske bliver holdt i munden uden tab

• Vær opmærksom på, at mange faktorer har indflydelse på hvor sikkert og 

effektivt barnet spiser. 





Forskel mellem EDACS niveauer

Differentiering mellem niveauer er baseret på:

• Færdigheder 

• Behovet for tilpasning af maden og væskens 

konsistens

• Anvendte teknikker 

• Øvrige faktorer i omgivelserne



EDACS niveauer

Niveau I Spiser og drikker sikkert og effektivt

Niveau II Spiser og drikker sikkert, men med visse begrænsninger  i forhold til 

effektivitet

Niveau III Spiser og drikker med nogen begrænsning i forhold til sikkerhed; der 

kan være begrænsninger i forhold til effektivitet

Niveau IV Spiser og drikker med signifikante begrænsninger i forhold til 

sikkerhed.

Niveau V Kan ikke spise eller drikke sikkert – ernæring via sonde bør 

overvejes for at give næring





Niveau for nødvendig assistance

Fastsættelse af niveau for nødvendig assistance:

• Selvstændig (S): Personen kan selv føre mad 
og drikke til munden

• Behov for assistance (BA): Personen har 
behov for assistance til at føre mad og drikke til 
munden. 

• Fuldt afhængig (FA): Er fuldt afhængig af, at en 
anden person fører mad og drikke til munden.



Eksempel

Et barn, som kan spise sikkert med visse 
begrænsninger i forhold til effektivitet  og som har brug 
for hjælp til at få mad på skeen og stabilisere en kop 

vil blive klassificeret:

EDACS niveau II behov for assistance (BA)



Mini Manual Ability 

Classification System (1-4 år)

Manual Ability Classification 

System (4-18 år) &



Klassifikation af håndfunktion
Mini Manual Ability Classification System (1-4 år)

Manual Ability Classification System (4-18 år) &

Formålet med Mini-MACS og MACS er at 

klassificere, hvordan børn med cerebral parese 

bruger deres hænder, når de håndterer genstande 

i daglige aktiviteter.

Manual s. 5, Protokol s. 2

Se mere på www.macs.nu

http://www.macs.nu/


Opbygning

• Beskriver 5 niveauer; Niveau I-V

• Niveauerne er baseret på barnets evne til at 

håndtere genstande på eget initiativ, samt 

barnets behov for assistance eller tilpasning 

for at kunne udføre manuelle aktiviteter i 

hverdagen



Mini-MACS niveau I MACS Niveau I

Håndterer genstande let
og med godt resultat

Håndterer genstande let
og med godt resultat

Barnet kan have en let nedsat evne 
til at udføre handlinger, som kræver 
præcision og koordination mellem 
hænderne, men kan dog godt udføre 
dem. Barnet kan have brug for noget 
mere hjælp fra en voksen til at 
håndtere genstande/legetøj 
sammenlignet med andre børn på 
tilsvarende alder.

Ingen eller små begrænsninger i 
forhold til med lethed at udføre 
opgaver, som kræver hurtighed og 
præcision. Eventuelle begrænsninger i 
at håndtere genstande har ingen 
betydning for barnets selvstændighed i 
daglige aktiviteter.



Mini-MACS niveau II MACS Niveau II

Håndterer de fleste genstande, men 
med noget begrænset kvalitet 
og/eller hurtighed. 

Håndterer de fleste genstande, men 
med noget begrænset kvalitet og/eller 
hurtighed. 

Visse handlinger kan kun udføres 
med noget besvær eller efter megen 
øvelse. Alternative metoder kan 
forekomme, f.eks. brug af en enkelt 
hånd. Barnet har oftere behov for 
hjælp fra en voksen til at håndtere 
genstande/ legetøj sammenlignet 
med andre børn på tilsvarende alder.

Visse aktiviteter bliver eventuelt 

undgået eller kan kun udføres med en 

vis vanskelighed. Kan anvende 

alternative metoder, men evnen til at 

bruge hænderne begrænser 

sædvanligvis ikke barnets 

selvstændighed i daglige aktiviteter.



Mini-MACS niveau III MACS Niveau III

Håndterer genstande med besvær Håndterer genstande med 
vanskelighed og har behov for hjælp 
til at forberede og/eller tilpasse 
aktiviteter

Udførelsen foregår langsomt og med 

begrænset variation og kvalitet. Let 

håndterlige genstande håndteres 

selvstændigt og kortvarigt. Barnet 

har ofte behov for hjælp og støtte af 

en voksen til at håndtere genstande.

Udførelsen går langsom med 
begrænset succes i forhold til kvalitet 
og kvantitet. Aktiviteter som er blevet 
forberedt eller tilpasset kan udføres 
selvstændigt.



Mini-MACS niveau IV MACS Niveau IV

Håndterer et begrænset udvalg af 

let håndterlige genstande i enkle 

handlinger

Håndterer et begrænset udvalg af let 
håndterlige genstande i tilpassede 
situationer

Handlingerne udføres langsomt, 

med besvær og/eller tilfældig 

præcision. Barnet har behov for 

løbende støtte og hjælp fra en 

voksen til at håndtere 

genstande/legetøj

Udfører dele af en aktivitet med 

anstrengelse og begrænset succes. Har 

kontinuerlig behov for støtte og hjælp af 

andre og/eller tilpasset udstyr for at 

udføre dele af en aktivitet.



Mini-MACS niveau V MACS Niveau V

Håndterer ikke genstande og har 
meget begrænset evne til at 
udføre selv enkle handlinger

Håndterer ikke genstande og meget 
begrænset evne til at udføre selv enkel 
håndtering

Barnet kan i bedste fald skubbe til, 

berøre, trykke på eller holde fast i 

få genstande i kontinuerlig 

interaktion med en voksen.

Er helt afhængig af assistance.



Beslutningsalgoritme for MACS
Anvendes sammen med MACS hæftet

Håndterer barnet de fleste aldersrelevante 

genstande selvstændigt? 

Udfører barnet række forskellige

manuelle opgaver, der er tilpasset eller

forberedt, og har kun lejlighedsvis brug 

for hjælp? 

Niveau III

Håndterer genstande 

med vanskeligheder, og 

har brug for hjælp til at

forberede og / eller 

tilpasse aktiviteter. 

Håndterer barnet visse 

let håndterlige genstande  

med kontinuerlig  støtte?

Udfører barnet selv vanskelige manuelle 

opgaver med rimelig/god hastighed og

præcision, og behøver barnet ikke at bruge

alternative måder ved udførelsen?

Niveau I

Håndterer genstande let og

med godt resultat. Der kan 

ses mindre begrænsninger i

forhold til opgaver, der kræver

tempo og præcision. 

Niveau II

Håndterer de fleste genstande,

men med noget reduceret

kvalitet og / eller hastighed.

Kan undgå nogle opgaver eller

bruge alternative

måder til udførelsen.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Niveau IV

Håndterer et begrænset udvalg

af let håndterlige genstande i

tilpasset situationer, og har behov for

kontinuert støtte.

Niveau V

Håndterer ikke 

genstande og har 

meget begrænset 

evne til at 

udføre selv enkle 

handlinger. 

Er helt afhængig af 

assistance. 



www.macs.nu

http://www.macs.nu/

