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Rapporteringsdatum 

| 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
Rapporterad av: 
 
Rapporterad klinik: 
 
Förnamn: 
 
Efternamn: 
 
Födelsedatum: 

| 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| - |___|___|___|___|  
Kön: 
 

 Female   Male  
Stad: 
 
Land: 
 

 
Neuropsykologisk bedömning 
 
Neuropsykologisk bedömning gjord 
 

 Nej   Ja 
 

Om neuropsykologisk bedömning är gjord. Svara på nedan 
 
Datum för bedömning: 

| 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
 
Vilket huvudsakligt testbatteri har använts (Ett alternativ) 
 
� Bayley 
� WPPSI 
� WISC 
� WAIS 
 
Rapporterad klinik: ________________________________ 
 
Ålder vid bedömning: ____________ 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Finns sensorisk eller motorisk funktionsnedsättning som 
påverkar testpresetationen:  
 

 Nej   Ja   Ingen uppgift 
 

Om ovan svar är Ja, fyll i nedan. Om nej, hoppa över till Epilepsi 
 
Synnedsättning 
 

 Nej   Ja  
 
Hörselnedsättning 
 

 Nej   Ja 

Om neuropsykologisk bedömning är ej gjord. Svara på nedan 
 
Datum bedömning ej gjord: 

| 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
 
Rapporterad klinik: _________________________________ 
 
Orsak bedömning ej gjord (Ett alternativ) 
 
� Upplever inga svårigheter 
� Har tillräckligt stöd hos andra vårdgivare 
� Ej erbjuden bedömning 
� Annan orsak 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Intellektuell funktionsnedsättning (Ett alternativ) 

� Ingen 
� Lindrig 
� Måttlig 
� Svår 
� Grav 
� Ospecifierad 
� Vet ej 
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Motorisk nedsättning 
 

 Nej   Ja 
 
Om några av alternativen ovan är Ja, specificera nedan:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
Epilepsi 
 

 Nej   Ja   Ingen uppgift 
 
Om Epilepsi är ja. Fyll i nedan 
 
Ange ICD-10 kod: ____________________________________ 
 
Antiepileptisk behandling 
 

 Nej   Ja  
 
Om ja, vilket/vilka preparat: 
_________________________________________ 
 
Anfallsfri? 
 

 Nej   Ja  
 
Om ja, vad för anfallsfrekvens (Ett alternativ) 
 
� Varje dag 
� Vecka 
� Månad 
� Halvår 
� År 
 

 
Verbal reasoning 
 
Ordförråd (Ålder 4-12 år) 
 

 Nej   Ja  
 
Om ordförråd är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

 

Om ordförråd är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Likheter (Ålder 4-12 år) 
 

 Nej   Ja  
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Om likheter är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

Om likheter är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Expressivt språk (Ålder 0-6 år) 
 

 Nej   Ja  
 
Om expressivt språk är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
Typ av test (Ett alternativ) 
 
� Bayley Expressiv kommunikation 
� WPPSI Bildbenämning 

 

Om expressivt språk är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Impressivt språk (Ålder 0-6 år) 
 

 Nej   Ja  
 
Om impressivt språk är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
Typ av test (Ett alternativ) 
 
� Bayley Expressiv kommunikation 
� WPPSI Bildbenämning 
 
 
 
 

Om impressivt språk är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Non-verbal reasoning 
 
Matriser (Ålder 4-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om matriser är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

 

Om matriser är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
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Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Blockmönster (Ålder 2.5-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om blockmönster är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
 

Om blockmönster är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Figurvikter (Ålder 6-16 år) 
 

 Nej   Ja   

Om figurvikter är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

Om figurvikter är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Cognitive tempo 
 
Kodning (Ålder 4-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om kodning är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

Om kodning är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Symbolletning (Ålder 4-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om symbolletning är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

Om symbolletning är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Snabbhetsindex (Ålder 4-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om snabbhetsindex är ja, fyll i nedan 
 
Indexpoäng: 
_____________________________________ 
 

Om snabbhetsindex är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Working memory/Attention 
 
Sifferrepetition framlänges (Ålder 6-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om sifferrepetition framlänges är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

Om sifferrepetition framlänges är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Sifferrepetition baklänges (Ålder 6-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om sifferrepetition baklänges är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 

Om sifferrepetition baklänges är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Sifferrepetition sekvensering (Ålder 6-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om sifferrepetition sekvensering är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 

Om sifferrepetition sekvensering är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Sifferrepetition total (Ålder 6-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om sifferrepetition total är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 

Om sifferrepetition total är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Bildminne (Ålder 2.5-16 år) 
 

 Nej   Ja   

Om bildminne är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

Om bildminne är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Nepsy repetition av meningar (Ålder 3-6.5 år) 
 

 Nej   Ja   

Om bildminne är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 

Om bildminne är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
Global cognitive index 
 
Helskale IK (Ålder 0-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om helskale IK är ja, fyll i nedan 
 
Index poäng: 
_____________________________________ 
 

Om helskale IK är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Executive function 
 
D-Kefs TMT gjord? (Ålder 8-21 år) 
 

 Nej   Ja   
 
Om Ja, fyll i nedan. Om Nej, ange orsak 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 
D-Kefs TMT 1 
 

 Nej   Ja   

Om D-Kefs TMT 1 är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
 

Om D-Kefs TMT 1 är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
D-Kefs TMT 2 
 

 Nej   Ja   

Om D-Kefs TMT 2 är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
 

Om D-Kefs TMT 2 är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
D-Kefs TMT 3 
 

 Nej   Ja   
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Om D-Kefs TMT 3 är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
 

Om D-Kefs TMT 3 är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
D-Kefs TMT 4 
 

 Nej   Ja   

Om D-Kefs TMT 4 är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
 

Om D-Kefs TMT 4 är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
D-Kefs TMT 5 
 

 Nej   Ja   

Om D-Kefs TMT 5 är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
 

Om D-Kefs TMT 5 är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Brief-II föräldraskattning BRI (Ålder 5-21 år) 
 

 Nej   Ja                      Om ja, fyll i T-Poäng: __________________ 
 
Brief-II föräldraskattning ERI (Ålder 5-21 år) 
 

 Nej   Ja                      Om ja, fyll i T-Poäng: __________________ 
 
Brief-II föräldraskattning CRI (Ålder 5-21 år) 
 

 Nej   Ja                      Om ja, fyll i T-Poäng: __________________ 
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Brief-II föräldraskattning GEC (Ålder 5-21 år) 
 

 Nej   Ja                      Om ja, fyll i T-Poäng: __________________ 

 
Visuo-motor skills 
 
Beery VMI (Ålder 2-21 år) 
 

 Nej   Ja   

Om Beery VMI är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
 

Om Beery VMI är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Nepsy Visuomotorisk precision (Ålder 3-8 år) 
 

 Nej   Ja   

Om Nepsy Visuomotorisk precision är ja, fyll i nedan 
 
Vägda poäng: 
_____________________________________ 
 
 

Om Nepsy Visuomotorisk precision är nej, fyll i nedan 
 
Orsak ej genomförd 
 
� För svårt 
� Utesluts pga funktionsnedsättning 
� Ej tillräcklig svensk-kunskaper 
� Utesluts av annan anledning 
 
Kommentar: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Skolprestationer 
 
Särskola (Ålder 6-21 år) 
 

 Nej   Ja  Ingen uppgift  Ej aktuellt   
 

Om särskola är ja, hoppa till fråga åtgärdsprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om särskola är nej, svara på nedan 

Extra år i förskolan (Ålder 6-21 år) 

 Nej   Ja  Ingen uppgift  
 
Extra år i grundskolan (Ålder 6-21 år) 

 Nej   Ja  Ingen uppgift 
 
Om ovan svar är ja, svara på följande  
 
Vilket skolår repeterades? 
 
� Årskurs 1 
� Årskurs 2 
� Årskurs 3 
� Årskurs 4 
� Årskurs 5 
� Årskurs 6 
� Årskurs 7  
� Årskurs 8 
� Årskurs 9 

Åtgärdsprogram (Ålder 7-21 år) 
 

 Nej   Ja  Ingen uppgift 
___________________________________________________________________________________________________ 
Gymnasium (Ett alternativ) (Ålder 15.5-21 år) 
 
� Nationellt program 
� Individuellt/Introduktionsprogram 
� Gymanisesärskola 
� Annat 
� Vet ej 
� Ej aktuellt 

 
Om ovan svar är Nationellt program eller individuellt/introduktionsprogram svara på följande 
 
Planeras förlängd studiegång i gymnasiet: (Ålder 15-21 år) 
 

 Nej   Ja 
 
Om ovan svar är Annat, specificera: 
_________________________________________ 
 
När gjordes senaste nationella provet/proven? (Ett alternativ) (Ålder 8-21 år) 
 
� Årskurs 3 
� Årskurs 6 
� Årskurs 9 
� Gymnasiet 
� Ej gjort 
� Ej aktuellt 
� Ingen uppgift 
� Vet ej 
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Om nationella provet/proven gjordes årskurs 3 svara på nedan 
 
Godkänd på nationella prov i svenska (Ett alternativ) 
 
� Ja, på samtliga deltest 
� Ja, något/några deltest 
� Nej 
� Ej gjort 
� Ej aktuellt 
� Vet ej 
 
Om svar är ej gjort, ange orsak till att provet ej gjorts (Ett alternativ) 
 
� Sjukdom 
� Vårdbesök 
� Pågående provperiod 
� Annat 
 
Om svar är annat, specificera nedan:  
_____________________________________ 
 
Godkänd på nationella prov i matematik (Ett alternativ) 
 
� Ja, på samtliga deltest 
� Ja, något/några deltest 
� Nej 
� Ej gjort 
� Ej aktuellt 
� Vet ej 
 
Om svar är ej gjort, ange orsak till att provet ej gjorts (Ett alternativ) 
 
� Sjukdom 
� Vårdbesök 
� Pågående provperiod 
� Annat 
 
Om svar är annat, specificera nedan:  
_____________________________________ 

 
Om ovan svar är Årskurs 6, 9 eller gymnasiet svara på nedan 
 
Godkänd på nationella prov i svenska (Ett alternativ) 
 
� Ja, på samtliga deltest 
� Ja, något/några deltest 
� Nej 
� Ej gjort 
� Ej aktuellt 
� Vet ej 
 
Om svar är ej gjort, ange orsak till att provet ej gjorts (Ett alternativ) 
 
� Sjukdom 
� Vårdbesök 
� Pågående provperiod 
� Annat 
 
Om svar är annat, specificera nedan:  
_____________________________________ 
 
Godkänd på nationella prov i matematik (Ett alternativ) 
 
� Ja, på samtliga deltest 
� Ja, något/några deltest 
� Nej 
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� Ej gjort 
� Ej aktuellt 
� Vet ej 
 
Om svar är ej gjort, ange orsak till att provet ej gjorts (Ett alternativ) 
 
� Sjukdom 
� Vårdbesök 
� Pågående provperiod 
� Annat 
 
Om svar är annat, specificera nedan:  
_____________________________________ 
 
Godkänd på nationella prov i engelska (Ett alternativ) 
 
� Ja, på samtliga deltest 
� Ja, något/några deltest 
� Nej 
� Ej gjort 
� Ej aktuellt 
� Vet ej 
 
Om svar är ej gjort, ange orsak till att provet ej gjorts (Ett alternativ) 
 
� Sjukdom 
� Vårdbesök 
� Pågående provperiod 
� Annat 
 
Om svar är annat, specificera nedan:  
_____________________________________ 
 

 


