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Nationell registrering av 
SAREB 

Bakgrund 

Med stigande överlevnadssiffror för barncancer blir det allt viktigare att också följa vilka sena 

komplikationer som drabbar dem som behandlats för cancer i barndomen. Syftet med 

SAREB-registret (Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer) är att samla 

information om sådana (icke-medicinska) komplikationer. SAREB-registret är en modul av 

Barncancerregistret och ett kvalitetsregister. SAREB-registret skall ses som ett komplement 

till de data som samlas i andra moduler av Barncancerregistret. Arbetet med SAREB-registret, 

startade år 2021 och omfattar långtidsuppföljning för patienter som har haft barncancer. 

Registret driftsattes på INCA år 2022.  

 

Styrgruppen för svenska Barncancerregistret ansvarar för utformningen av registret. För mer 

information:  

  

https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/barn/kvalitetsregister/registergrupp/  

  

Det nationella stödteamet för SAREB registret finns på Regionalt cancercentrum Väst (RCC-

Väst) och samordnar registerarbetet med övriga regionala cancercentra. Inom varje region 

finns en eller flera regionalt ansvariga som kontaktpersoner mot respektive regionalt 

cancercentrum.   

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier 

Alla som inkluderats i Cancerregistret i barndomen (0-18 år) kan inkluderas i SAREB-

registret när relevanta data finns tillgängliga (se avsnitt 8.2 för aktuella variabler). För 

närvarande (feb 2022) gäller detta mått på kognition och skolprestationer. Det 

rekommenderas att varje barncancercenter gör en genomgång av patienter registrerade i 

VCTB-registret 2 och 5 år efter diagnos och då lägger in de data som finns tillgängliga i 

SAREB-registret, alternativt registrerar varför en kognitiv bedömning inte gjorts.  

Exklusionskriterier 

Patient som inte cancerregistrerats.  

 

https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/barn/kvalitetsregister/registergrupp/
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Registrering ny patient i 
INCA 

Inrapportering sker via INCA-plattformen för de kliniker som har behörighet i INCA. Saknas 

det behörighet kontakta respektive regionala cancercentrum, se nedan för mer information.  

 

För att logga in på INCA och klicka på följande länk: 

https://rcc.incanet.se/  

 

Vid problem att logga in och behörighet ta kontakt med din regionala administratör. 

Kontaktuppgifter kan du hitta på följande länk för respektive regionala cancercentrum: 

https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/barn/kvalitetsregister/support/  
 

Registerflöde i SAREB 

 
Patient måste vara registrerad i barncanceregistret för att kunna registreras i SAREB registret, 

se mer info under inklusions- och exklusionkriterierna.  

Patient flyttas över till en annan klinik (mottagning) 

Om patient har flyttat till en annan ort och behöver flyttas över till en annan klinik.  

 

Logga in på kliniken som ska ta över registreringen/uppföljningen och välj register new 

patient och sedan gör en bidragande till registreringen och då lägger patienten sig i klinikens 

patientlista.  

https://rcc.incanet.se/
https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/barn/kvalitetsregister/support/
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Kvalitetsregisterdata (Formulär) 

Beskriver kortfattat kvalitetsregisterdata och formulären i SAREB.  

Diagnos 

Diagnosformuläret är variablerna gråmarkerade. Information hämtas vid registrering av ny 

patient och läggs till. Se nedan import funktion i SAREB för mer information hur det 

fungerar.  Vid misstänkt fel information, kontakta ansvarige barncancerregistermodul.  

Import funktion i SAREB 

Funktionen fungerar så att data hämtas från delmodulerna i barncancerregistret om patienten 

finns registrerad. Finns patienten, så kommer information att hämtas och visas vid 

registreringen i SAREB (Register new patient) för att sen föras över, se nedan bild. 

 

 
 

Vänstra sidan av blocket. Visar vilken delmodul som patienten är registrerad i och nopho 

nummer (nordic society of paediatric haematology and oncology, nordisk studie av 

överlevnadsfaktorer för barn med cancer och svåra blodsjukdomar).  

 

Om patienten har flera registreringar så är det viktigt att ni väljer korrekt registrering.  

 

Högra sidan av blocket visar vad för variabler som kommer importeras till SAREB registret. 

Här kan man se över om det är den registrering som man vill ha importerad om patient har 

flera registreringar.  

 

Är det bara en registrering på patienten kommer det att bockas i automatiskt, men kontrollera 

uppgifterna innan ni fortsätter.  

  

Neuropsykologisk bedömning 

Variablerna i formuläret är åldersanpassade och är patient äldre, yngre eller inte inom 

åldersintervallen så visas inte vissa variabler. Vid återbesök skapa nytt formulär genom att 

klicka på plus-knappen.  
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Formulär för utskrift 

Pappersformulär för utskrift finns på följande länk:  

 

https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/barn/kvalitetsregister/dokument/ under 

formulär och SAREB.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/barn/kvalitetsregister/dokument/
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Manualförändringar och 
versioner 

Registrets formulärversion/ändrande rapportersvillkor 

Manualändringar 

Datum Variabelbeskrivning Ändring 
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Beskrivning av formulär 

Diagnos 

I diagnosformuläret är variablerna är gråmarkerade. Värdarna hämtas automatiskt från andra 

delregister i barncancerregistret vid registrering av ny patient.  

Diagnos 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Diagnosdatum  Fylls i automatiskt 

ICD-10  Fylls i automatiskt 

ICCC3  Fylls i automatiskt 

Relaps  Fylls i automatiskt 

 

 

Neuropsykologisk bedömning 

Beroende på ålder på patient så kommer endast variabler aktuella för åldersspannet visas. Vid 

svåra funktionsnedsättningar kan det vara aktuellt att endast lägga in uppgift om intellektuell 

funktionsnedsättning. Ålder för när respektive deltest skall ges är i viss mån flexibel; WISC 

och WPPSI överlappar varandra i åldersspann, ange därför vilket test som använts. 

 

För följande åldrar finns adekvata normer: 

<3,5 år: Bayley 

2,5-7,5år: WPPSI 

6-16 år: WISC 

≥16 år: WAIS 

 

Test utanför biologiskt åldersspann:  

Ibland gör barnets utvecklingsålder att man måste använda test utanför barnets biologiska 

åldersspann. Detta skall alltid noteras i kommentarerna. Detta gäller Bayley och 

Wechslertesten. Övriga test som bedöms som för svåra för barnets utvecklingsålder utesluts. 

Om test utanför korrekt åldersspann används kan dessa data också läggas in, använd då 

följande normer:  

Bayley: Barn >3,5 år <4,5 år använd normer för 3,5 år. Barn >4,5 år använd 

utvecklingsålder/biologisk ålder * 100 för helskale-IK. Koda också intellektuell 

funktionsnedsättning.  

WPPSI: Barn<2,5 år använd normer för 2,5 år. Barn 7:7 år till 8:7 år använd normer för 7:7 

år. Barn >8:7 år: data kan inte registreras  
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WISC: Barn <6 år använd normer för 6 år. Barn >16 år använd normer för 16 år. 

 

 

För mer information se nedan och under villkor/logik. I formuläret ska man addera ett nytt 

formulär genom att klicka på plus-knappen efter diagnos, 2 och 5 år.  

Neuropsykologisk bedömning 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Neuropsykologisk 
bedömning gjord  

Standardiserad uppföljning 
rekommenderas för patienter med 
CNS-tumörer, d.v.s. att data 
registreras vid bestämda tidpunkter 
även om varken neuropsykologiska 
eller skoldata finns tillgängliga. Om 
möjligt registrera varför bedömning 
ej gjorts. 

Om neuropsykologisk 
bedömning är nej visas endast 
variabler om intellektuell 
funktionsnedsättning och 
skolprestationer 

0-21 år 

Datum för bedömning 

Datum då neuropsykologisk 
bedömning görs. Datum för första 
testtillfälle anges om testningen ges 
över flera dagar. Om testningar 
gjorts med mindre än ett halvår 
emellan registreras de på samma 
testtillfälle. Om samma test 
upprepats inom en halvårsperiod 
räknas det högsta värdet. 

0-21 år 

Vilket huvudsakligt 
testbatteri har 
använts? 

Ange det batteri som använts till 
flest deltest. Om olika batteri 
använts till deltesten ange detta i 
kommentarer. 

0-2 år förifyllt Bayley alt 
WPPSI 

2,5-6 år förifyllt WPPSI alt 
Bayley eller WISC 

7-16 år: förifyllt WISC alt 
WPPSI eller WAIS 

<16 år förifyllt WAIS alt WISC 

Rapporterad klinik 
Det barncancercentra till vilket 
barnet hör. 

Klinik sätts automatiskt och 
sätter den klinik man är 
inloggad 

Datum bedömning ej 
gjord 

Dagens datum förifyllt men kan 
ändras. Skriv datum då data 
inhämtas. Exempel: Om man vid 
telefonsamtal får besked om 
skolprestationer och registrerar 
detta en vecka senare skall datum 
för telefonsamtalet anges. Om man 
hämtar data från journaluppgifter 
kan man välja att lägga in dag för 
registrering om det inte klart 
framgår när informationen om 

Visas endast då 
neuropsykologisk bedömning 
är nej  
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skolprestationer/intellektuell 
funktionsnedsättning inhämtats. 

Orsak ej bedömning 
gjord 

Om barnet inte fått en bedömning 
notera varför så inte skett: Upplever 
inga svårigheter/ Har inte erbjudits 
bedömning/ Har tillräckligt stöd hos 
andra vårdgivare (be om att få in 
testresultat)/ Annan orsak 

 

Intellektuell 
funktionsnedsättning 

Ingen, Lindrig, måttlig, svår eller 
grav IF alt IF UNS. Kodas som ja 
om det finns kodad diagnos i 
journalen eller om barnet går i 
särskola. 

0-21 år 

Ålder vid bedömning Ålder vid bedömning 
Variabeln är gråmarkerad. 
Fylls i automatiskt när man 
anger ”Datum för bedömning” 

Kommentar 
Till exempel funktionsnedsättningar 
som omöjliggör administrering eller 
test utanför biologiskt åldersintervall 

0-21 år 

Finns sensorisk eller 
motorisk 
funktionsnedsättning 
som påverkar 
testpresentationen 

Här kodas synnedsättning, 
hörselnedsättning eller motorisk 
nedsättning som bedöms påverka 
testresultaten. Nedsättningar som 
inte bedöms påverka testresultatet 
kodas som ingen nedsättning (t.ex. 
vissa synfältsinskränkningar, 
unilateral nedsatt hörsel eller vissa 
grovmotoriska störningar). Svarar 
alltså inte på frågan om barnet HAR 
en nedsättning utan om 
nedsättningen påverkar 
testresultaten 

0-21 år 

Synnedsättning   

Hörselnedsättning   

Motorisk nedsättning   

Specificera 
nedsättning 

  

Epilepsi 

Kodas som ja om denna diagnos 
finns angiven i journalen eller om 
patienten/anhöriga uppger att 
sådan diagnos finns. Om möjligt 
anges diagnoskod enligt ICD-10 
G40.0-G40.9. 

0-21 år 

Ange ICD-10 kod   
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Antiepileptisk 
behandling 

Kodas som ja/nej oavsett vad som 
angivits ovan. Om ja ange typ av 
medicin i fritext 

0-21 år 

Vilket/Vilka preparat?  0-21 år 

Anfallsfri? Kodas som ja/nej 0-21 år 

Anfallsfrekvens 

Varje dag/månad/halvår/år. Här ges 
vårdnadshavares/patientens 
ungefärliga uppskattning av 
situationen vid testtillfället. 

 

Verbal reasoning 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Ordförråd  
Om ålder vid bedömning = 4-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng 
Wechslertest, Vägda poäng 1-19: 
m=10 sd=3 

Variabeln visas endast om 
ordförråd är ja. Det går endast 
att fylla i mellan värdena 1-19.  

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
ordförråd är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
ordförråd är nej. 

Likheter  
Om ålder vid bedömning = 4-
21 år gammal så visas 
variabeln 
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Vägda poäng 
Wechslertest, Vägda poäng 1-19: 
m=10 sd=3 

Variabeln visas endast om 
likheter är ja. Det går endast 
att fylla i mellan värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
likheter är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
likheter är nej. 

Expressivt språk 
Bayley Expressiv kommunikation 
eller WPPSI Bildbenämning 

Om ålder vid bedömning = 0-6 
år gammal så visas variabeln 

Typ av test  
Visas endast om expressivt 
språk är ja. 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19 
Visas endast om expressivt 
språk är ja. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 

Variabeln visas endast om 
expressivt språk är nej. 
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klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
expressivt språk är nej. 

Impressivt språk 
Bayley Receptiv kommunikation 
eller WPPSI Ordigenkänning, 
vägda poäng 1-19 

Om ålder vid bedömning = 0-6 
år gammal så visas variabeln 

Typ av test  
Visas endast om impressivt 
språk är ja. 

Vägda poäng  
Visas endast om impressivt 
språk är ja. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Visas endast om impressivt 
språk är nej. 

Kommentar  
Visas endast om impressivt 
språk är nej. 

 

Non-verbal reasoning 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Matriser Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 4-
21 år gammal så visas 
variabeln 
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Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 
Variabeln visas endast om 
ordförråd är ja. Det går endast 
att fylla i mellan värdena 1-19.  

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
matriser är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
matriser är nej. 

Blockmönster Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 2,5-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 

Variabeln visas endast om 
blockmönster är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 

Variabeln visas endast om 
blockmönster är nej. 
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klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
blockmönster är nej. 

Figurvikter Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 6-
16 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 
Visas endast om figurvikter är 
ja. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
figurvikter är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
figurvikter är nej. 

 

Cognitive tempo 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Kodning Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 4-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 
Variabeln visas endast om 
kodning är ja. Det går endast 
att fylla i mellan värdena 1-19.  
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Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
kodning är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
kodning är nej. 

Symbolletning Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 4-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 

Variabeln visas endast om 
symbolletning är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

Variabeln visas endast om 
symbolletning är nej. 



15 

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
symbolletning är nej. 

Snabbhetsindex Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 4-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Index poäng Indexpoäng: m=100, sd=15 
Visas endast om 
snabbhetsindex är ja. Det går 
endast fylla i mellan 20-200 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
snabbhetsindex är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
snabbhetsindex är nej. 

 

Working memory / Attention 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Sifferrepetition 
framlänges 

Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 6-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition framlänges är 
ja. Det går endast att fylla i 
mellan värdena 1-19.  
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Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition framlänges är 
nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
sifferrepetition framlänges är 
nej. 

Sifferrepetition 
baklänges 

Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 6-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition baklänges är ja. 
Det går endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition baklänges är 
nej. 
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”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar 
 

 

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition baklänges är 
nej. 

Sifferrepetition 
sekvensering 

Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 6-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition sekvensering är 
ja. Det går endast att fylla i 
mellan värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition sekvensering är 
nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
sifferrepetition sekvensering är 
nej. 

Sifferrepetition total Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 6-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition total är ja. Det 
går endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 
”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

Variabeln visas endast om 
sifferrepetition total är nej. 
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”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
sifferrepetition total är nej. 

Bildminne Wechslertest 
Om ålder vid bedömning = 2,5-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 
Variabeln visas endast om 
bildminne är ja. Det går endast 
att fylla i mellan värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
bildminne är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
bildminne är nej. 
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Nepsy repetition av 
meningar 

 
Om ålder vid bedömning = 3-6 
år gammal så visas variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng 1-19: m=10 sd=3 
Variabeln visas endast om 
nepsy repetition av meningar 
är ja. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
nepsy repetition av meningar 
är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
nepsy repetition av meningar 
är nej. 

 

Global cognitive index 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Helskale IK 
Wechslertest eller Bayley Kognitivt 
index 

Om ålder vid bedömning = 0-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Index poäng Index poäng: m=100 sd=15 

Variabeln visas endast om 
helskale IK är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 20-200.  

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 

Variabeln visas endast om 
helskale IK är nej. 
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barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
helskale IK är nej. 

 

Executive function 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

D-Kefs TMT gjord?  
Om ålder vid bedömning = 8-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT är nej. 



21 

D-Kefs TMT 1  
Om ålder vid bedömning = 8-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda Poäng Vägda poäng: 1-19 m=10, sd=3 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 1 är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 1 är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 1 är nej. 

D-Kefs TMT 2  
Om ålder vid bedömning = 8-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda Poäng Vägda poäng: 1-19 m=10, sd=3 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 2 är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 2 är nej. 
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”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 2 är nej. 

D-Kefs TMT 3  
Om ålder vid bedömning = 8-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda Poäng Vägda poäng: 1-19 m=10, sd=3 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 3 är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 3 är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 3 är nej. 

D-Kefs TMT 4  
Om ålder vid bedömning = 8-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda Poäng Vägda poäng: 1-19 m=10, sd=3 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 4 är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 
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Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 4 är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 4 är nej. 

D-Kefs TMT 5  
Om ålder vid bedömning = 8-
21 år gammal så visas 
variabeln 

Vägda Poäng Vägda poäng: 1-19 m=10, sd=3 

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 5 är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 5 är nej. 
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”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om D-
Kefs TMT 5 är nej. 

Brief-II 
föräldraskattning BRI 

 
Om ålder vid bedömning = 5-
21 år gammal så visas 
variabeln 

T-Poäng 

T-poäng m=50, sd=10, högre 
poäng=mer problem 

Om Brief-I används fyll i BRI, MI 
(på plats för CRI) och GEC 

Variabeln visas endast om 
Brief-II föräldraskattning BRI är 
ja.  

Brief-II 
föräldraskattning ERI 

 
Om ålder vid bedömning = 5-
21 år gammal så visas 
variabeln 

T-Poäng 

T-poäng m=50, sd=10, högre 
poäng=mer problem 

Om Brief-I används fyll i BRI, MI 
(på plats för CRI) och GEC 

Variabeln visas endast om 
Brief-II föräldraskattning ERI är 
ja.  

Brief-II 
föräldraskattning CRI 

 
Om ålder vid bedömning = 5-
21 år gammal så visas 
variabeln 

T-Poäng 

T-poäng m=50, sd=10, högre 
poäng=mer problem 

Om Brief-I används fyll i BRI, MI 
(på plats för CRI) och GEC 

Variabeln visas endast om 
Brief-II föräldraskattning CRI är 
ja.  

Brief-II 
föräldraskattning GEC 

 
Om ålder vid bedömning = 5-
21 år gammal så visas 
variabeln 

T-Poäng 

T-poäng m=50, sd=10, högre 
poäng=mer problem 

Om Brief-I används fyll i BRI, MI 
(på plats för CRI) och GEC 

Variabeln visas endast om 
Brief-II föräldraskattning GEC 
är ja.  

 

Visuo-motor skills 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Beery VMI  
Om ålder vid bedömning = 2-
21 år gammal så visas 
variabeln 
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Vägda poäng Vägda poäng: 1-19 m=10, sd=3 

Variabeln visas endast om 
Beery VMI är ja. Det går 
endast att fylla i mellan 
värdena 1-19. 

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Variabeln visas endast om 
Beery VMI är nej. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
Beery VMI är nej. 

Nepsy Visuomotorisk 
Precision 

 
Om ålder vid bedömning = 3-8 
år gammal så visas variabeln 

Vägda poäng Vägda poäng: 1-19 m=10, sd=3 
Variabeln visas endast om 
Nepsy Visuomotorisk Precision 
är ja.  

Orsak ej genomförd 

”För svårt”: Används om barnet helt 
klart inte skulle kunna klara av 
testet pga. kognitiva svårigheter.   

”Utesluts pga. sensorisk eller 
motorisk funktionsnedsättning”: 
Används om man bedömer att 
barnet kanske skulle kunna klara 
testet om hen inte haft en sensorisk 
eller motorisk funktionsnedsättning, 
t.ex. TMT för barn med grav 
synnedsättning.   

”Utesluts pga. otillräckliga svensk-
kunskaper”: Används om barnet är 
flerspråkigt och bedöms ha 
otillräckliga svenskkunskaper för att 
klara verbala deltest eller förstå 
instruktionerna.    

Variabeln visas endast om 
Nepsy Visuomotorisk Precision 
är nej. 
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”Utesluts av annan anledning” T.ex. 
att tiden inte räckte till eller 
testpersonen blev för trött. 

Kommentar  
Variabeln visas endast om 
Nepsy Visuomotorisk Precision 
är nej. 

 

Skolprestationer 

Formulärtext Beskrivning Villkor/Logik 

Särskola 

"Ej aktuellt" används om barnet 
ännu ej börjat skolan 

Läser enligt särskolans läroplan. 
Alt Ja/Nej/Vet ej 

Om ålder vid bedömning = 6-21 år 
gammal så visas variabeln 

Extra år i förskolan  
Om särskola = nej så ska 
variabeln visas 

Extra år i grundskolan  
Om särskola = nej så ska 
variabeln visas 

Vilket skolår 
repeterades? 

 
Visas om patient har extra år i 
grundskolan 

Åtgärdsprogram 

Har man i skolan ett 
underskrivet skriftligt 
åtgärdsprogram? Alt: Ja/Nej/Vet 
ej 

Om ålder vid bedömning = 7-21 år 
gammal så ska variabeln visas 

Gymnasium  
Om ålder vid bedömning = 14-21 
år gammal så ska variabeln visas 

Annat  
Om gymnasium är annat så visas 
variabeln.  

Planeras förlängd 
studiegång i 
gymnasiet? 

 

Om ålder vid bedömning är 14-21 
år gammal och gymnasium är 
Nationellt program, 
individuellt/introduktionsprogram 
eller annat så visas variabeln 

När gjordes senaste 
nationella 
provet/proven?  

Använd ”ej aktuellt” endast om 
nationella prov inte 
administrerats än. I annat fall 
välj ”ej gjort” och ange orsak" 

Om ålder vid bedömning är 8-16 
år gammal så skall variabeln 
visas. Om särskola är ja, ska 
variabeln inte visas. 

Orsak till att provet ej 
gjorts 

 
Variabeln visas endast om 
nationella provet/proven gjordes 
är ej gjort.  



27 

Specificiera annat  
Variabeln visas endast om 
orsaken är annat. 

Godkänd på nationella 
prov i svenska  

Använd ”ej aktuellt” endast om 
nationella prov inte 
administrerats än. I annat fall 
välj ”ej gjort” och ange orsak" 

Visas om när gjordes senaste 
nationella provet/proven är 
årskurs 3, 6, 9 och gymnasium 

Orsak till att provet ej 
gjorts 

 
Variabeln visas endast om provet 
i svenska är ej gjort.  

Specificiera annat  
Variabeln visas endast om 
orsaken är annat.  

Godkänd på nationella 
prov i matematik 

Använd ”ej aktuellt” endast om 
nationella prov inte 
administrerats än. I annat fall 
välj ”ej gjort” och ange orsak" 

Visas om när gjordes senaste 
nationella provet/proven är 
årskurs 3, 6, 9 och gymnasium 

Orsak till att provet ej 
gjorts 

 
Variabeln visas endast om provet 
i matematik är ej gjort.  

Specificiera annat  
Variabeln visas endast om 
orsaken är annat.  

Godkänd på nationella 
prov i engelska  

Använd ”ej aktuellt” endast om 
nationella prov inte 
administrerats än. I annat fall 
välj ”ej gjort” och ange orsak" 

Visas om när gjordes senaste 
nationella provet/proven är 
årskurs 6, 9 och gymnasium 

Orsak till att provet ej 
gjorts 

 
Variabeln visas endast om provet 
i engelska är ej gjort.  

Specificiera annat  
Variabeln visas endast om 
orsaken är annat.  
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