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Sammanfattning: 

Bakgrund: Cerebral pares är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna 

hjärnan med funktionsnedsättning som varierar mycket i symptom och svårighetsgrad som 

följd. Den motoriska funktionsnedsättningen påverkas bl.a. av avvikande tonus, nedsatt 

koordination, nedsatt balans och muskelsvaghet. Tidigare har det i Sverige varit en generell 

uppfattning att styrketräning med vikter m.m. inte är lämpligt för barn. Styrketräning och 

forcerade rörelser ansågs öka spasticiteten och skulle därför undvikas hos personer med 

cerebral pares. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken effekt interventionen 

styrketräning har för barn och ungdomar med cerebral pares med avseende på funktion och 

aktivitet. Metod: Litteratursökningar genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och Amed. 

Studier med kontrollgrupp granskades enligt PEDro för bedömning av den vetenskapliga 

kvaliteten. Studier utan kontrollgrupp granskades deskriptivt. Resultat: Litteratursökning gav 

11 studier. Fem studier var randomiserade kontrollerade studier, en var experimentell med 

kontrollgrupp, fyra var experimentella utan kontrollgrupp och en studie hade en single-subject-

experimental design. I sex av studierna genomfördes uppföljande mätningar Antalet deltagare i 

studierna var överlag få. Studiernas PEDro-poäng låg på mellan 3 och 7 av 10 möjliga. 

Resultaten visar att barn och ungdomar med cerebral pares som styrketränar med belastning 2 

till 3 gånger per vecka under mellan 4 till 12 veckor kan öka muskelstyrkan, förbättra 

gångförmågan, öka den motoriska förmågan samt minska spasticiteten. Endast tre studier 

undersökte subjektiva variabler som kroppsuppfattning och självuppfattning. Här varierade 

resultaten då två studier visade på förbättrad kroppsuppfattning medan en fann delvis försämrad 

självuppfattning. Ingen av studierna visade någon negativ påverkan av styrketräning. 

Slutsatser: Styrketräning är en behandlingsmetod som kan användas för barn med cerebral 

pares för att öka muskelstyrkan och evidensen kan anses vara medelhög. Resultatet av denna 

litteraturstudie stärker att styrketräning bör vara en del av sjukgymnastens behandlingsarsenal 

när syftet med interventionen är att påverka muskelstyrka, gångförmåga, motorisk förmåga 

eller spasticitet. 

 

Sökord: cerebral pares, muskelstyrka, styrketräning, rörelse träning 
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1 Bakgrund 

1.1 Cerebral Pares 

Cerebral pares är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna hjärnan 

under fosterstadiet eller småbarnsåldern. Det är ett tillstånd med motorisk 

funktionsnedsättning som varierar mycket i symptom och svårighetsgrad. Hos personer med 

cerebral pares påverkas den motoriska funktionsnedsättningen bl.a. av muskelsvaghet, 

avvikande tonus, nedsatt koordination och nedsatt balans. (1) Cerebral pares definieras, som 

ett samlingsnamn för olika avvikelser i den motoriska och posturala utvecklingen, som leder 

till begränsningar av aktivitetsförmågan.(2) De motoriska avvikelserna vid cerebral pares följs 

ofta av rubbningar av förnimmelse (känsel, syn och hörsel), kognition, kommunikation, 

perception och beteende. Epilepsi är vanligt förekommande.  

 

Sedan tidigare har man delat in cerebral pares i undergrupperna spastiska, ataktiska och 

dyskinetiska syndrom. Spastiska syndrom är i sin tur indelade i tre undergrupper. Hemiplegi 

där symtomen är mest framträdande i den ena kroppshalvan, diplegi där främst benen är 

påverkade och tetraplegi där både armar och ben är ungefär likvärdigt påverkade. (1)  

 

Gross Motor Function Classification System (GMFCS) (3) är ett klassificeringssystem som 

allt oftare används nationellt och internationellt för att klassificera den motoriska 

förflyttningsförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares. GMFCS består av fem 

nivåer där nivån 1 graderar förmågan till gång utan begränsningar, nivå 2 gång utan 

hjälpmedel, nivå 3 gång med hjälpmedel, nivå 4 begränsad självständig förflyttning och nivån 

5 mycket begränsad förmåga till självständig förflyttning. Varje nivå är i sin tur indelad i fyra 

olika åldersgrupper från 2 år till 12 år. Validitet och reliabilitet är mycket god. 

Klassifikationen har även en god prediktiv förmåga. (1)  

 

Prevalensen av cerebral pares i Sverige låg enligt en svensk populationsbaserad kartläggning 

av Nordmark et al (4) från 2001 på 2.2 per 1 000 födda barn dvs. ca 250 barn per år. I denna 

kartläggning som inkluderade 167 barn med cerebral pares hade 75 % av barnen i studien 

spastiska syndrom, 11 % hade ataktiska syndrom och 14 % dyskinetiska syndrom. Av barnen 
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med spastisk cerebral pares var fördelningen hemiplegi 40 %, diplegi 46 % och tetraplegi 14 

%. Barnen med tetraplegi hade alla grav mental retardation.  

 

1.2 Sjukgymnastiska interventioner 

De sjukgymnastiska insatserna gällande barns motoriska utveckling har genom åren präglats 

av olika teorier om barnets utveckling och nervsystemets mognad. Utifrån dessa utvecklades 

olika behandlingsmetoder. En av dem var Bobath-metoden som under en period var 

tongivande inom habiliteringen i Sverige och där tonusnormalisering och rörelsens kvalitet 

ansågs vara av stor vikt. Forcerade rörelser och styrketräning ansågs öka spasticiteten 

(tonusökning) och skulle därför undvikas.(5). Sedan slutet på 1900-talet har dynamisk 

systemteori haft stort inflytande på synen av barnets motoriska utveckling.(1) Enligt denna 

bidrar många olika faktorer till den motoriska utvecklingen och utvecklingen beskrivs som 

självorganiserande och icke linjär. Förmågan att röra sig beskrivs som en dynamisk 

interaktion mellan människan och omgivningen. Förutom nervsystemets mognad är faktorer 

som perception och biomekaniska faktorer viktiga. 

 

Sjukgymnastiska interventioner riktade mot barn och ungdomar med cerebral pares anpassas 

inom Barn- och Ungdomshabiliteringen efter de varierande symptomen och efter barnets 

ålder. I småbarnsåldern (0-2 år) ligger tonvikt på stimulering av barnets motoriska utveckling 

samt instruktion och handledning till föräldrar. I förskole- och skolåldern (3-12 år) ligger 

tonvikt på utveckling av motoriska färdigheter där barnets träningsbehov tillgodoses så långt 

som möjligt genom barnens lek och de dagliga aktiviteterna. I tonåren ligger tonvikt på att 

behålla och förbättra funktionsnivån. Här är val av fritidsintresse av stor betydelse. I alla 

åldrar kan specifika insatser bli aktuella beroende på de varierande symptomen som t.ex. 

spasticitet, muskelsvaghet, nedsatt balans, nedsatt koordination och nedsatt rörelseomfång i 

leder.(1) Vanligt förekommande sjukgymnastiska insatser är t.ex. kontrakturprofylax, 

motorisk träning, förflyttningsträning, ståträning och utprovning av hjälpmedel. 

 

Inom barnhabiliteringen är man medveten om att all behandling begränsar barns fritid och tid 

till andra aktiviteter. Cerebral pares innebär ett funktionshinder som inte kan botas och 

medför behov av fortlöpande insatser under hela livet. Allt för många behandlingsinsatser kan 
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leda till att behandling och träning dominera barnets och familjens liv. Detta beskrivs som ett 

behandlingsdilemma (6). Inför varje behandlingsinsats är det därför viktigt att överväga om 

den har ett berättigande. Man skiljer på generella insatser som fortgår under barnets uppväxt 

och specifika insatser som utförs med tydliga mål och är tidsbegränsade.  

 

1.3 Styrketräning 

Muskelstyrka definieras av Bohannon et al (7) som maximal kortvarig viljemässig kraft som 

påverkar omgivningen och kan mätas med ett yttre instrument. Det är den sammanlagda 

effekten som mäts av agonistens kraft och antagonistens mothåll.  Man beskriver tre olika 

kvaliteter av muskelstyrka. Den maximala styrkan, snabbhet och uthållighet . (8)  

Tidigare har det i Sverige varit en generell uppfattning att styrketräning med vikter m.m. inte 

är lämpligt för barn förrän efter puberteten då skelett, ledband och senor tål denna belastning. 

(9) Man vet dock inte vad denna uppfattning grundar sig på och numera finns det vetenskaplig 

litteratur som styrker att styrketräning ”som bedrivs korrekt och med moderat belastning kan 

anses som trygg för både barn och unga.” (10) Både inom idrotten och inom friskvården 

betraktas styrketräning som förebyggande för att motverka överbelastning och skador. Den 

vanligaste rekommendationen för dosering av generell styrketräning hos vuxna är enligt 

Stensdotter (10) 60 % av 1 RM (Repetition Maximum, den belastningen man orkar lyfta en 

gång), 10 till 12 repetitioner i två till tre set vid två till tre träningstillfällen per vecka.  

 

Den Internationella Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

(11) är en klassifikation med det övergripande målet att ge struktur och ett standardiserat 

språk för beskrivning av funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. De 

metoder som finns för att bedöma muskelstyrka är observation och intervju där man bedömer 

på ICF-nivåerna aktivitet och delaktighet, funktionella test där man bedömer på aktivitets 

nivå, och manuella muskeltest, mätning med handhållna instrument och isokinetisk apparatur 

som alla tre bedömer på nivån kroppsfunktion. 

 

Hos barn med cerebral pares är mätning av muskelstyrka svårt pga. nedsatt förmåga att utföra 

isolerad rörelse, spasticitet och cokontraktion. Cokontraktion innebär att både agonist 
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(muskeln som ska utföra rörelsen) och antagonist (muskeln som ger mothåll till rörelsen) 

aktiveras då en rörelse önskas utföra, vilket leder till att den önskade rörelsen motverkas. (1)  

 

1.4 Problemområde 

Kombinationen av att styrketräning har betraktas som olämpligt för barn och ungdomar och 

särskilt olämpligt för personer med spasticitetsproblematik gör att jag vill ta reda på vilken 

evidens det finns i den vetenskapliga litteraturen idag för effekten av styrketräning. 

 I en systematisk sammanfattning av Dodd et al (12) från 2002 var syftet att fastställa om 

styrketräning gav gynnsamma effekter för personer med cerebral pares. I denna 

sammanfattning ingick artiklar och publicerade studier fram till och med år 2000. 

Styrketräningen gällde både övre och nedre extremiteterna och populationerna bestod av både 

barn och vuxna. Slutsatsen var att det fanns evidens för att genomförande av 

styrketräningsprogram ökade muskelstyrkan hos barn och unga vuxna med cerebral pares. Jag 

är nu intresserad av att beskriva vilken evidens som har tillkommit, efter att denna 

sammanfattningsartikel skrevs, för effekten av styrketräning hos barn och ungdomar med 

cerebral pares.  

I den här studien avgränsas styrketräning till belastande träning för leder och muskler vilket 

kan ske med olika motstånd, vikter eller den egna kroppen som belastning. 

 

2 Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilken effekt interventionen styrketräning har för 

barn och ungdomar med cerebral pares med avseende på funktion och aktivitet. 

 

2.1 Frågeställningar: 

 Vilken effekt har styrketräning med avseende på muskelstyrka, spasticitet eller annan 

funktion? 

 Vilka effekter har styrketräning med avseende på gång, motorisk förmåga eller annan 

aktivitet? 
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 Hur beskrivs upplägget för styrketräning? 

 Beskrivs någon negativ påverkan av styrketräning? 

 

3 Metod 

3.1 Sökningar 

Till denna litteraturstudie genomfördes i oktober 2007 sökningar i databaserna Cinahl, 

Medline och Amed på Universitetssjukhuset i Örebro. Sökord och resultat av sökningarna 

redovisas i Tabell 1. Sökningen i Medline begränsades till tidsperioden 1996 – 2007. 

 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var: 

 barn och ungdomar (0 till 21 år) med cerebral pares;  

 att effekt av interventionen styrketräning fanns beskriven, dvs styrketräning som 

innebär belastande träning för leder och muskler vilket kan ske med motstånd, vikter 

eller den egna kroppen som belastning;  

 utfallsvariabler muskelstyrka, tonus eller annan funktion;  

 utfallsvariabler gång, motorisk förmåga eller annan aktivitet;  

 artiklar på engelska, tyska eller svenska. 

 

Sökresultaten gicks igenom och en första sortering gjordes utifrån titel och abstract där sådan 

fanns. Dubbletter sorterades bort. Vid osäkerhet eller otydlighet lästes artikeln i sin helhet. 

Artiklar som ej var vetenskapliga studier, artiklar som beskrev styrketräning efter operation, 

kvalitativa studier och sammanfattande artiklar exkluderades. Det fanns en 

sammanfattningsartikel skriven år 2002 (12) innehållande studier skrivna fram tom år 2000. 

Pga. detta valdes enbart studier skrivna fr.o.m. år 2001 till denna litteraturstudie. Efter denna 

genomgång uppfyllde 11 artiklar inklusionskriterierna. Referenslistorna till de funna studierna 

granskades, men inga ytterligare artiklar kom till. (Tabell 1) 
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3.2 Granskning 

De elva studierna lästes och granskades. Kriterier för granskning var syfte, studiens design, 

studiens population, intervention, utfallsmått och resultat. Studier med kontrollgrupp 

granskades enligt PEDro-skalan. (Physiotherapy Evidence-based Database Scale) (13) för 

bedömning av den vetenskapliga kvaliteten, medan studier utan kontrollgrupp enbart 

granskades deskriptivt. PEDro-skalan är en checklista för kritisk granskning av vetenskapliga 

experimentella studier med kontrollgrupp som är utvecklad av The Centre for Evidence-Based 

Physiotherapy vid School of Physiotherapy, University of Sydney, Australien. Den graderar 

två aspekter av studiekvalitet, trovärdighet eller intern validitet och om studien innehåller 

tillräcklig statistisk information för att bedöma resultatet. Skalan innehåller elva punkter där 

uppfyllda kriterier ger en poäng för punkt 2-11, maximalt 10 poäng. En högre poäng innebär 

en högre vetenskaplig kvalitet. 

3.3 Kvalitet 

I Tabell 2 presenteras kvalitetsgranskningen utifrån PEDro-skalan. Studiernas PEDro-poäng 

låg mellan 3 och 7 av 10 möjliga. Studierna av Dodd et al (17,18) var de studier som hade 

högst kvalitet med 7 poäng av 10 möjliga. Endast dessa två studier (17,18) uppfyllde 

kriterierna för dold randomisering, men interventionsgruppen och kontrollgruppen var inte 

lika vid studiens start. Experimentgruppen var motoriskt bättre trots randomisering. Hua-Fang 

et al’s (14) studie uppnådde 6 PEDro-poäng pga. att det fanns mätresultat från endast 83% av 

deltagarna för det primära utfallsmåttet, PEDro kräver 85%. Ingen av studierna uppfyllde 

kriterierna att dölja grupptillhörighet för försöksperson och terapeut. 

 

Studierna utan kontrollgrupp var överlag välgjorda, men de hade med mellan 7 till 13 

deltagare färre deltagare än studierna med kontrollgrupp. I studien av Mulligan et al (24) var 

bortfallet av träningstillfällen stort, vilket sänker värdet av studien. 

 

4 Resultat 

I Tabell 3 redovisas de elva studier som uppfyllde urvalsprocessens kriterier. Studierna 

presenteras utförligt första gången de nämns i resultat texten. Fem studier var randomiserade 
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kontrollerade studier (14,15,16,17,18), en studie var experimentell med barn utan 

neurologiska funktionshinder i kontrollgruppen (19), fyra studier var experimentella studier 

utan kontrollgrupp (20,21,22,23 ) och en studie hade en single-subject-experimental design 

med en försöksperson (24). Antalet deltagare i studierna var överlag få och varierade från en 

till 27 deltagare. Sex av studierna (17,18,20,21,23,24) hade uppföljande mätningar med en 

spridning mellan 4 till 12 veckor efter avslutad träningsperiod. De övriga studier hade bara 

mätningar direkt efter interventionen. Ingen av studierna visade någon negativ påverkan av 

styrketräning. 

 

4.1 Muskelstyrka 

Av de sex studier (14,18,15,23,21,24) som hade muskelstyrka som utfallsmått, visade fem 

(14,18,15,23,21) på en signifikant ökning av muskelstyrkan efter en träningsperiod som 

pågick 4, 6 eller 12 veckor.  

 

Studien av Hua-Fang et al (14) är en randomiserad kontrollerad studie där 24 barn i ålder 5 till 

12 år med GMFCS nivå 1 (gång utan begränsningar) eller 2 (gång utan hjälpmedel) ingick. 

Deltagarna stratifierades efter GMFCS nivå och ålder, därefter randomiserades 12 barn till 

interventionsgruppen och 12 till kontrollgruppen. Mätningar genomfördes före och efter 

träningsperioden. Ett hemträningsprogram genomfördes 3 gånger per vecka under 6 veckor 

och bestod av uppresningar från sittande på stol till stående. Belastningen bestod av vikter 

som las i en specialtillverkad väst. Den maximala vikten (1RM) med vilken barnen klarade att 

resa sig från sittande till stående ökade signifikant, dock inte den isometriska muskelstyrkans 

som mättes med handdynamometer. 

  

I Dodd et al’s (18) randomiserad kontrollerad studie från 2003 ingick 21 barn i åldrarna 8 till 

18 år med GMFCS nivå 1 till 3 (gång med hjälpmedel). Till interventionsgruppen 

randomiserades 11 barn och till kontrollgruppen 10 barn. Interventionsgruppen genomförde 

ett hemträningsprogram 3 gånger per vecka under 6 veckor. Styrketräningen bestod av 

tåhävningar, knäböjningar och step-ups där barnen hade en ryggsäck med vikter som 

belastning. Den isometriska muskelstyrkan mättes före och efter interventionen samt efter 
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ytterligare 12 veckor. Muskelstyrkan i plantarflexorer och knäextensorer sammanlagt ökade 

signifikant och ökningen kvarstod vid den uppföljande mätningen. 

 

Studien av Engsberg et al (15) är en randomiserad kontrollerad pilotstudie. I studien ingick 15 

barn med spastisk diplegi och GMFCS nivå 1 till 3 i åldrarna 6 till 13 år. Deltagarna 

randomiserades till fyra grupper, tre träningsgrupper med vardera 4 deltagare och en 

kontrollgrupp med 3 deltagare. Under 12 veckor genomförde träningsgrupperna sitt 

hemträningsprogram 3 gånger per vecka. Styrketräningen genomfördes med en dynamometer 

och träningen var både koncentrisk, excentrisk, långsam och snabb. En träningsgrupp tränade 

enbart dorsalflexorer, en enbart plantarflexorer och en både dorsalflexorer och plantarflexorer. 

Kontrollgruppen utförde ingen styrketräning. Muskelstyrkan mättes före och efter 

träningsperioden. Den excentriska muskelstyrkan ökade signifikant i de muskelgrupper som 

hade styrketränats. Mätresultaten av den koncentriska muskelstyrkan visade en trend till 

styrkeökning i de tränade muskelgrupperna medan de muskelgrupperna som inte hade tränats 

inte visade någon styrkeökning alls. 

 

Blundell et al’s (23) studie var en pilotstudie där 8 barn med cerebral pares i ålder 4 till 8 år 

ingick. Deltagarna tränade 2 gånger per vecka under 4 veckor i form av stationsträning i 

grupp. Styrketräningen bestod av funktionella viktbärande övningar med kroppstyngden som 

belastning. Deltagarna utförde step-ups framåt och åt sidan, step-downs, uppresningar från 

sittande till stående, legg press och tåhävningar både excentriskt och koncentriskt. Två 

mätningar genomfördes före träningsperioden, en direkt efter och ytterligare en 8 veckor efter 

avslutad träningsperiod. Den isometriska muskelstyrkan ökade signifikant i 7 av 12 

muskelgrupper, i höftextensorer, höftflexorer och knäextensorer samt dorsalflexorer på enbart 

höger ben. Ökningen kvarstod vid den uppföljande mätningen. 

  

I Morton et al’s (21) studie, en experimentell pilotstudie utan kontrollgrupp, ingick 8 barn 

med GMFCS nivå 3 i åldrarna 5 till 12 år. Deltagarna tränade 3 gånger per vecka under 6 

veckor. Mätningar genomfördes före och efter träningsperioden samt 4 veckor efter avslutad 

träningsperiod. Hamstrings och quadriceps muskulaturen tränades med viktmanschetter som 

belastning i de positionerna som muskelstyrkan testats i. Den isometriska muskelstyrkan 
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ökade signifikant i både hamstrings och quadriceps muskulaturen och ökningen kvarstod vid 

uppföljande mätning efter 4 veckor. 

 

I Mulligan et al’s (24) single subject design studie deltog en 13 årig pojke med diplegi och 

GMFCS nivå 1. Träningsperioden pågick i 6 veckor med ett träningstillfälle hos 

sjukgymnasten och tre träningstillfällen hemma per vecka. Styrketräningen bestod av 

armhävningar mot vägg, triceps dips, tåhävningar, uppresning från huksittande och step-ups åt 

sidan med kroppens tyngd som belastning. Den isometriska muskelstyrkan mättes före, efter 

och 6 veckor efter träningsperioden med hand dynamometer. Mätresultaten visade ingen 

signifikant skillnad. Av 54 möjliga träningstillfällen tränade deltagaren endast 15 gånger. 

 

4.2 Spasticitet 

Tre studier (15,19,21) hade spasticitet som utfallsmått. Fowler et al (19) undersökte i sin 

studie med experimentell design effekten av styrketräning efter ett träningstillfälle enbart 

gällande spasticitet. Interventionsgruppen bestod av 24 barn med spastisk diplegi och 

kontrollgruppen bestod av 12 barn utan neurologiska funktionshinder. Åldersspridningen var 

7 till 18 år. Quadriceps muskulaturen styrketränades isotoniskt
1
, isometriskt

2
 och isokinetiskt

3
. 

Den isometriska och isokinetiska träningen genomfördes i en Kin-Com (isokinetisk 

dynamometer) och den isotoniska träningen med viktmanschetter. Spasticiteten bedömdes 

med ett pendeltest där man mäter motståndet mot den passiva rörelsen. Spasticiteten mättes 

direkt före och direkt efter de tre olika styrketräningssätten, samt i det tränade och det icke 

tränade benet. Det visade ingen signifikant skillnad av något mätresultat, vilket innebär att 

spasticiteten inte påverkades av styrketräningen. 

 

Studien av Morton et al (21) och studien av Engsberg et al (15) visade på en signifikant 

minskning av spasticitet efter en styrketräningsperiod på 4 respektive 12 veckor. Morton 

mätte spasticitet i motståndet vid töjning av muskulaturen med myometer och Engsberg med 

                                                 
 

1
 Isotonisk muskelkontraktion = muskulaturens längd förändras vid kontraktion 

2
 Isometrisk muskelkontraktion = muskulaturens längd förändras inte vid kontraktion 

3
 Isokinetisk muskelkontraktion = rörelsehastigheten är konstant genom hela rörelsebanan vid kontraktion 
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Kincom. Morton utvärderade styrketräning av quadriceps muskulturen medan Engsberg 

utvärderade styrketräning av plantar- och dorsalflexorer. Mortons studie visade en minskning 

av spasticiteten bilateralt dock var den enbart signifikant i vänster ben. Minskningen kvarstod 

till den uppföljande mätningen efter fyra veckor. 

 

4.3 Självuppfattning, kroppsuppfattning och hälsa 

Andra effekter av styrketräning framkom i tre av studierna (15,16,17). I Unger et al’s (16) 

randomiserade kontrollerade studie från 2006 ingick 37 ungdomar i åldrarna 13 till 18 år. Av 

dessa randomiserades 24 ungdomar till interventionsgruppen och 13 ungdomar till 

kontrollgruppen . Deltagarna var gångare med eller utan hjälpmedel. Träningen utfördes en 

till tre gånger per vecka under 8 veckor. Styrketräningen var upplagd som ett 

stationsträningsprogram med 28 uppgifter för bål, övre och nedre extremiteterna. För varje 

deltagare valdes individuellt 8 till 12 av dessa 28 uppgifter. Som belastning användes 

kroppsvikten, fria vikter, hantlar, viktmanschetter eller elastiska band. Före och efter 

träningsperioden fyllde deltagarna i ett egenkonstruerat frågeformulär med 6 

ställningstaganden beträffande kroppskännedom och 5 ställningstagande beträffande 

aktiviteter, samt en öppen fråga. Kroppsuppfattningen förbättrades signifikant i 

interventionsgruppen. Det beskrevs en förändring i interventionsgruppens svar på den öppna 

frågan. Från att ha uttryckt sig negativt om armar, ben och ärr, till att kommentera ämnen av 

mer social karaktär som alkohol, rökning och droger, finnar i ansiktet och att bita på naglarna.  

 

Engsberg et al (15) använde i sin studie en barnversion (Peds QL child) och en 

förälderversion (Peds QL parent) av ett självskattningsformulär för att bedöma deltagarnas 

hälsa. Formuläret bestod av 23 teman som bedömde den kroppsliga, känslomässiga, sociala 

och skolrelaterade funktionen. Föräldrar till deltagarna i interventionsgruppen skattade 

barnens hälsa signifikant högre efter träningsperioden. Man fann varken en signifikant 

skillnad mellan kontroll- och interventionsgrupp eller en korrelation mellan muskelstyrka och 

resultatet av frågeformuläret. 

 

I Dodd et al’s (17) randomiserade kontrollerade studie från 2004 undersöktes 

självuppfattningen hos barn med cerebral pares i samband med en styrketräningsperiod på 6 veckor. I 
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studien ingick 17 deltagare från Dodd et al’s (18) studie från 2003. Till interventionsgruppen 

randomiserades 10 deltagare och till kontrollgruppen 7 deltagare. Deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär innan träningsperioden, direkt efter träningsperioden och 18 veckor efter första 

mättillfället. Man använde frågeformuläret ”Self-Perception Profile for Children” som mätte 

självuppfattningen både fysiskt, psykiskt och socialt. Inom områdena förmåga i skolan, social 

acceptans, idrottslig förmåga, kroppens utseende, uppförande, egenvärde och självkänsla. I 

motsats till författarens hypotes så minskade området förmåga i skolan signifikant i 

interventionsgruppen både vid mätningen direkt efter träningsperioden och vid den 

uppföljande mätningen. Även området social acceptans minskade signifikant efter 

träningsperioden, men återgick till utgångsnivån vid den uppföljande mätningen. 

 

4.4 Gång 

Åtta studier (14,15,16,18,20,21,22,23,) hade gångförmåga som utfallsmått varav fem 

(15,16,21,22,23) visade en signifikant ökning av gångförmågan. I Unger et al’s (16) studie 

bedömdes gången före och efter träningsperioden med tredimensionell gånganalys som visade 

på en signifikant mera upprätt gång efter träningsperioden. Den sammanlagda flexionen av 

fot-, höft- och knäled hade minskat signifikant under belastningsfasen.  

 

Engsberg et al (15) bedömde i sin studie gångförmågan före och efter styrketräningsperioden 

med gånganalys i gånglaboratorium. Dorsalflexion vid hälisättning, under belastningsfasen, 

och i svängfasen samt knäflexionen bedömdes. Gånganalysen visade signifikant minskad 

knäflexion, en trend till ökad dorsalflexion vid hälisättning och en trend till ökad 

dorsalflexion under svängfasen.  

 

I Morton et al’s (21) studie bedömdes gångförmågan med 10 m gångtest som mätte 

gånghastighet, stegfrekvens och steglängd. Signifikant ökningen av stegfrekvensen vid 

självvald gånghastighet visades vid 10m gångtest när mätningen före jämfördes med 

mätningen direkt efter avslutad träningsperiod. Vid den uppföljande mätningen efter 4 veckor 

hade stegfrekvensen minskat något och därmed var skillnaden inte längre signifikant.  
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Studien av Eagleton et al (22), en experimentell studie utan kontrollgrupp, bestod av 13 

ungdomar med cerebral pares i åldrarna 12 till 20 år. Träningen genomfördes 3 gånger per 

vecka under 6 veckor på offentligt gym eller skolgym. Styrketräningen var riktad mot bål-, 

höft-, knä- flexorer och extensorer samt höftabduktorer och utfördes i styrketräningsapparat 

eller med fria vikter. Gångförmågan bedömdes med 10m gångtest och visade en signifikant 

ökning av gånghastighet, steglängd och stegfrekvens. 

Även i Blundell et al’s (23) studie bedömdes gångförmågan med 10m gångtest. Steglängd och 

gånghastighet ökade signifikant och ökningen kvarstod vid uppföljande mätning efter 8 

veckor. 

 

Gånghastigheten förändrades varken i Hua-Fang et al’s (14) och Dodd et al’s (18) studie som 

bedömde med 10 m gångtest eller i Thorpe et al’s (20) studie som bedömde med 3 minuters 

gångtest. Dodd et al (18) bedömde gångförmågan även med trappgång på tid som visade på 

en trend till ökning. 

 

4.5 Motorisk förmåga  

Den motoriska förmågan bedömdes i sex studier (14,15,18,20,21,24) med GMFM (Gross 

Motor Funktion Measure) (25) varav fyra (14,15,20,21) visade en signifikant förbättring. 

GMFM är ett mätinstrument för bedömning av den grovmotoriska förmågan hos barn med 

cerebral pares (eller andra hjärnskador). Det består ursprungligen av 88 uppgifter (GMFM-88) 

men har reviderats till 66 uppgifter (GMFM-66). Uppgifterna är indelade i fem dimensioner: 

A – ligga och rulla, B – sitta, C – krypa och knästående, D – stående, E – gå, springa och 

hoppa. Två studier (20,23) bedömde den motoriska förmågan med andra funktionella test som 

visade på signifikant ökning. En av dessa studier (20) bedömde även med GMFM. 

 

I Thorpe et al’s (20) studie från 2005 deltog 7 barn med cerebral pares i ålder 7 till 13 år med 

GMFCS nivå 1 till 3. Träningen bestod av ett 45 minuter långt bassängträningsprogram där 

deltagarna under 20 min genomförde motståndsövningar för höft-, knä- och fot- muskulaturen 

med vattnets egenskaper som motstånd. Den övriga tiden utfördes en mer generell konditions- 

och styrketräning samt töjningsövningar. Deltagarna tränade 3 gånger per vecka under 10 

veckor. Den motoriska förmågan bedömdes med GMFM del D och E, med Timed Upp and 
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Go testet (TUG som här innebar att testpersonen reste sig från en stol, gick 25 feet (7.62m), 

vände och gick tillbaka till stolen) och med Functional Reach Test (FRT, ett test som mäter 

maximal framåtsträckning i stående). Signifikant förbättring av GMFM del E och av TUG 

visade både mätresultatet direkt efter träningsperioden och vid den uppföljande mätningen 11 

veckor senare. 

 

Studien av Huang-Fang et al (14) genomförde mätningar med GMFM-88 del D och E före 

och efter träningsperioden. Mätresultaten visade en signifikant förbättring, där de flesta 

deltagarna hade förbättrats på framför allt hopp uppgifterna.  

 

Morton et al’s (21) studie visade en signifikant ökning av GMFM vid den uppföljande 

mätningen fyra veckor efter avslutad träningsperiod, dock ingen signifikant skillnad direkt 

efter träningsperioden. Studien av Engsberg et al (15) visade en signifikant ökning av GMFM 

del E och att denna ökning korrelerade med den tidigare presenterade styrkeökningen. Även i 

studierna av Dodd et al (18) och Mulligan et al (24) ökade GMFM resultatet, dock var 

ökningen inte signifikant. 

 

Blundell et al (23) bedömde i sin studie den motoriska förmågan med funktionella test som 

bestod av antal step-ups på 15 sekunder, uppresning från sittande till stående och Minimal 

Chair Heigh Test (uppresning från minst möjliga sitthöjd). Resultaten av de funktionella 

testen ökade signifikant och kvarstod vid den uppföljande mätningen efter 8 veckor. 

Ökningen av de funktionella testen korrelerade inte signifikant med den tidigare presenterade 

ökningen av den isometriska muskelstyrkan. 

 

4.6 Upplägg av styrketräningen 

Genomförande av uppvärmningsövningar innan själva styrketräningen beskrevs i sex studier 

(14,15,16,20,22,24). Uppvärmningen bestod i två studier (22,20) av töjningsövningar, i en av 

träningscykling (16), i en av passiva rörelser (15) och i en av samma övningar som 

styrketräningen dock med enbart 20% av ett RM (14). Träningsfrekvensen varierade mellan 

en till fyra gånger per vecka varav tre träningstillfällen per vecka förekom i fem studier 
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(14,17,18,21,22). Träningsperiodens längd varierade från mellan fyra till 12 veckor. I sex 

studier varade träningsperioden sex veckor (14,17,18,21,22,24). För att fastställa motståndet 

som deltagarna skulle träna med utgick tre studier(14,15,22) från en RM. Två studier utgick 

från 80% (15,22) av en RM och en studie (21) från 50% RM som belastning. En studie (21) 

använde 65% av den maximala isometriska muskelstyrkan som belastning. Antal repetitioner 

varierade från 5 (15) till 12 (16) samt till att utföra så många repetitioner som personen orkade 

(14). Antal sets (repetitionsomgångar) varierade från 1 till 3. Ökning av belastningen 

genomfördes varannan vecka i tre studier (14,18,21) och en gång per vecka i en studie (15). 

Övriga studier angav inget tidsintervall. För belastningsökningen utgick två studier (14,15) 

från RM, tre studier (16,18,21) beskrev att deltagarna skulle klara 3 sets med mellan 8 till 12 

repetitioner innan belastningen ökades. När motståndet ökades minskades repetitionerna i tre 

studier (16,21,22) för att sedan ökads på successivt. 

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Litteratursökning genomfördes i databaserna Medline, Cinahl och Amed som är relevanta 

databaser för ämnen inom habilitering och rehabilitering. För att få en så bra indexering av 

sökord som möjligt gjordes sökupplägget tillsammans med en bibliotekarie, databasernas 

thesaurus användes och möjliga MeSHtermer diskuterades. Inledningsvis genomfördes 

sökningen i enbart den nya delen av Medline som går bakåt i tiden till 1996, för att få en 

hanterbar mängd artiklar. En sammanfattande artikel i ämnet från år 2002 medförde att det 

inte blev aktuellt att söka längre tillbaka i tiden. De funna artiklarnas referenslistor 

granskades. Sammantaget anses att alla tillgängliga studier inom det aktuella ämnet hittades 

med detta metodupplägg. 

 

Jag valde att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet med PEDro då den är utvecklad för 

randomiserade kontrollerade studier med sjukgymnastisk inriktning. Att uppnå alla poäng på 

PEDro-skalan är mycket svårt för träningsstudier pga. att det är svårt att dölja för deltagare 

och terapeut att träning genomförs eller vilken träning som genomförs. Dessa kriterier utgör 

två poäng i PEDro vilket innebär att den maximalt uppnåbara PEDro-poäng för 
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träningsstudier är 8 poäng. Detta medför att studier med 6 och med 7 PEDro-poäng är studier 

av god vetenskaplig kvalitet. Mätmetodernas reliabilitet och validitet bedöms inte i PEDro. 

Där information om reliabilitet och validitet har förekommit har jag beskrivit det. En 

granskning får större tyngd om den utförs av minst två oberoende granskare (26), därför har 

jag stämt av min PEDro- skattning med min handledare och haft möjlighet till diskussion. 

Studier utan kontrollgrupp granskades efter det tidigare nämnda kriterierna, eftersom jag 

bedömde att användandet av PEDro-skalan eller annan vedertagen checklista för dessa studier 

inte var relevant. Här kanske det hade varit av fördel att ha en speciell bedömningsmall för 

interventionsstudier utan kontrollgrupp. 

 

I Dodd et al’s (12) sammanfattningsartikel ingick en randomiserad kontrollerad studie, i 

denna litteraturstudie ingick fem. Det är mycket positivt att dessa studier har tillkommit.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie visar att barn och ungdomar med cerebral pares som styrketränar med 

belastning 2 till 3 gånger per vecka under mellan 4 till 12 veckor kan öka muskelstyrkan, 

förbättra gångförmågan, öka den motoriska förmågan samt minska spasticiteten. Endast tre 

studier undersökte subjektiva variabler som kroppsuppfattning och självuppfattning. Här 

varierade resultaten då två studier visade på förbättrad kroppsuppfattning medan en fann 

delvis försämrad självuppfattning.  

 

Liksom i sammanfattningsartikeln av Dodd et al (12) visar den här litteraturstudien att 

styrketräning ger ökad muskelstyrka. Detta indikerar att styrketräning är en behandlingsmetod 

som kan användas även för barn med cerebral pares för att öka muskelstyrkan. Evidensen kan 

anses vara medelhög då studierna överlag hade få deltagare. Varken i de genomgångna 

studierna i den här litteraturstudien eller i Dodd et al´s (12) sammanfattningsartikel hittades 

några negativa effekter av styrketräningen. Även Falk och Eliakim (27) beskriver i sin 

sammanfattande artikel om styrketräning för normalutvecklade barn inga negativa effekter. 

 

Deltagarna i studierna som ingår i denna litteraturstudie är jämförbara gällande den motoriska 

funktionsnivån även om det finns en viss spridning i GMFCS-nivå. I de studier där GMFCS 
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nivån inte anges (16,19,22,23), kan man med utgångspunkt från inklusionskriterierna eller 

från det beskrivna träningsprogrammet dra slutsatsen att deltagarna låg lägst på GMFCS nivå 

3 (gång med hjälpmedel). I Morton et al’s (21) studie ingick enbart barn med GMFCS nivå 3 

vilket innebar att det var motoriskt den mest homogena gruppen och den motoriskt sämsta. I 

Dodd et al’s (12) sammanfattningsartikel ingick försökspersoner med större spridning av den 

motoriska funktionsnivån, från gångare utan hjälpmedel till personer som inte kunde gå. Att 

spridningen är mindre i denna litteraturstudie är positivt och underlättar när slutsatser ska 

överföras till det kliniska arbetet. Dock är det viktigt att vara medveten om att barn med 

GMFCS nivå 1 (gång utan begränsningar) till 3 (gång med hjälpmedel) innebär en heterogen 

grupp. För att få till stånd studier med större och mera homogen population krävs 

multicenterstudie vilket behövs för att kunna öka evidensen för styrketräning. 

 

Åldersspridningen av deltagarna i studien var relativt stor med en spridning från 4 till 20 år. 

Barn med cerebral pares på GMFCS nivå 1 till 3 utvecklas motoriskt framför allt fram till ca 6 

års ålder (28). Studien med de yngsta deltagarna (4 till 8 år) av Blundell et al (23), som även 

hade den kortaste träningsperioden på fyra veckor med enbart två träningstillfällen per vecka, 

visade på förbättringar på både muskelstyrka, gång och motorisk förmåga. Det kan tänkas att 

resultaten i denna studie var så positiva pga. att deltagarna var i ett åldersspann där motoriken 

fortfarande utvecklas mycket. Dock talar den korta träningsperioden emot detta antagande. På 

fyra veckor kan man inte förvänta sig så stora och tydliga förändringar i den motoriska 

utvecklingen. 

 

Mätning av den isometriska muskelstyrkan med handdynamometer anses som en reliabel och 

valtid mätmetod även för barn (29). Den är inte testad på personer med cerebral pares där 

både tonusökning och cokontraktion kan påverka muskelarbetet, men är ett i studier vanligt  

förekommande mätinstrument. Falk och Eliakim (27) beskriver att styrkeökningen hos barn 

(utan funktionshinder) kan förklaras till liten del av muskelhypertrofi, till en viss del av ökad 

aktivering av motoriska enheter och till större del av andra förändringar som ökad motorisk 

koordination. Förmodligen har koordinationen en större påverkan på styrkeökningen vid 

träning med funktionella rörelser än vid träning med isolerade rörelser. Detta kan ses som en 

förklaringsmodell för resultatet i Hua-Fang et al’s (14) studie där träningen gav effekt på 

motorisk förmåga och muskelstyrka (mätt med funktionella test) utan att den isometriska 
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muskelstyrkan ökade signifikant, och styrker därmed antagandet att det är av fördel att barn 

styrketränar med funktionella övningar. Falk och Eliakim (17) skiljer på absolut och relativ 

muskelstyrka. Den absoluta styrkan förhåller sig till vikt som tex. när ett föremål ska lyftas 

och den relativa styrkan förhåller sig till att kunna lyfta sin egen kropp som tex. vid  hopp. 

Detta innebär att mätning av muskelstyrkan med handdynamometer mäter den absoluta 

styrkan medan funktionella test mäter den relativa muskelstyrkan. Falk och Eliakim (27) 

beskriver att den relativa muskelstyrkan ökar mer hos barn än den absoluta styrkan genom 

styrketräning. Detta kan vara ytterligare en förklaringsmodell till resultatet i studien av Hua-

Fang et al (14). 

 

De två studierna (15,21) där styrketräningen bestod av enbart isolerade rörelser visade på god 

effekt bl.a. gällande den isometriska muskelstyrkan och GMFM. Studien av Engsberg et al 

(15) var av lägre kvalitet enligt PEDro jämfört med studierna av Hua-Fang et al (14) och 

Dodd et al (18) där styrketräningen var funktionell. Studien av Morton et al (21) var inte 

lämplig att bedöma med PEDro och var därmed även den av lägre kvalitet. Ändå visar 

resultaten att även styrketräning med isolerade rörelser kan ge effekt. Ahlborg et al (30) 

styrker detta i sin studie från 2006 där styrketräning på vibrationsplatta jämfördes med 

belastande styrketräning med isolerade rörelser för vuxna med cerebral pares. Studien visade 

att båda träningssätten ledde till ökad muskelstyrka. Slutsatsen kan dras att både styrketräning 

med isolerade rörelser och funktionella rörelser ger effekt, men att det i dagsläget finns 

starkare evidens för att funktionell styrketräning är bättre för barn.  

 

Muskelstyrka betraktas vanligtvis som färskvara. Detta styrks av studier i 

sammanfattningsartikeln av Malina (31) på normalutvecklade barn där uppföljande mätningar 

efter en styrketräningsperiod visade en tillbakagång av muskelstyrkan. Intressant är att de tre 

studier i denna litteraturstudie (18,21,23) där det ingick uppföljande mätningar av 

muskelstyrkan visade på en kvarstående effekt efter 4, 8 respektive 12 veckor. Ett antagande 

är att den ökade muskelstyrkan utnyttjades i de vardagliga aktiviteterna och därmed kunde 

bibehållas. Några kommentarer av deltagare och föräldrar ur Dodd et al’s (18) studie styrker 

detta när de ger beskrivningar av att en deltagare började gå till och från skolan och en annan 

deltagare fick lättar att gå i trappan efter träningsperioden. 
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Den här litteraturstudien visade att ett tillfälle av styrketräning inte påverkar spasticiteten och 

att en längre träningsperiod kan minska densamma. Även studien av Tweedy (32) som ingick 

i Dodd et al’s (12) sammanfattningsartikel visade på en minskad spasticitet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att från att styrketräning tidigare har ansetts kunna öka 

spasticiteten finns det idag viss evidens för att styrketräning kan reducera spasticiteten. Det 

finns även andra metoder för att motverka spasticitet. En kliniskt etablerad metod är sprutning 

av Botolinum toxin typ- A (BTX-A), ett neurotoxin som medför att den spastiska 

muskulaturen försvagas under en övergående tidsperiod. Den spasticitets reducerande 

effekten av styrketräning är ytterligare ett argument för att det är lämpligt att kombinera 

styrketräning med spasticitets reducerande åtgärder som t.ex. sprutning av Botolinumtoxin .  

 

Få antal studier och de varierande resultaten gällande påverkan av styrketräning på 

kroppsuppfattning och självuppfattning gör att det inte kan dras någon slutsats. Resultatet i 

Dodd et al’s (17) studie är förvånande med tanke på de positiva kommentarer i den kvalitativa 

studien av Mc Burney et al (33) där samma försökspersoner ingick. Frågan om styrketräning 

påverkar kroppsuppfattning och självuppfattning hos barn och ungdomar med cerebral pares 

är en viktig fråga som behöver belysas mera. 

 

Motorisk förmåga mättes i flera av studierna (14,15,18,20,21,24) med mätinstrumentet 

GMFM som har god reliabilitet och validitet för barn med cerebral pares (25) och används 

både inom forskning och kliniskt. Att den motoriska förmågan som i de flesta studierna 

bedömdes med GMFM kan öka genom styrketräning visar både denna litteraturstudie och 

Damiano och Abels studie (34) som ingick i sammanfattningsartikeln av Dodd et al (12). 

Flera av studierna visade framförallt på en ökning på del E av GMFM som innehåller 

motoriska färdigheter som gå, springa och hoppa. Att styrketräning har en större påverkan på 

gåförmågan än på ståförmågan kan förklaras med att stående påverkas mer av 

balansfärdigheter medan gå, springa hoppa påverkas mer av muskelstyrkan. Ökningen på 

GMFM var inte signifikant i Dodd et al’s (18) studie, dock visade den kvalitativa studien av 

McBurney et al (33), där samma deltagare deltog, på motoriska förbättringar. Deltagarna 

beskriver för dem viktiga förbättringar av motoriska färdigheter som ingår i GMFM. Dessa 

två studier tillsammans tyder på att GMFM inte alltid visar signifikant på motoriska 

förbättringar, även om de är betydelsefulla för deltagaren.  
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Att gångförmågan kan förbättras med styrketräning visar både denna litteraturstudie och 

studien av Damiano och Abel (34) som visade på en ökad gånghastighet. I McBurney et al’s 

(33) kvalitativa studie uttrycker en deltagare, att det efter träningsperioden är lättare att gå, en 

att den har börjat gillat att gå och en att den har börjat kunna springa. I studien av Mulligan et 

al (24), där deltagaren uppmuntrades att fundera över hur han kunde öka sin dagliga fysiska 

aktivitet, beskrivs att ungdomen dagligen började gå 500 m från busshållplatsen och hem. 

Detta är förändringar på aktivitets nivå enligt ICF som förmodligen påverkar barnen även på 

delaktighetsnivå. Hur styrketräning kan påverka på delaktighetsnivå är förmodligen en av de 

mer betydelsefulla frågorna för barn och ungdomar med cerebral pares och behöver därför 

undersökas mera.  

 

Träningsmängd och belastning varierade mellan studierna varmed det inte går att dra några 

slutsatser. I de flesta studierna tränade deltagarna tre gånger per vecka, dock tyder resultaten i 

Blundell et al’s (23) studie på att det kan räcka med två gånger per vecka. Falk och Eliakim 

(27) beskriver att barn i motsats till vuxna ska träna med många repetitioner med moderat 

belastning med 6 till 15 repetitioner i varje set. I sammanfattningsartikeln av Malina (31) 

beskrivs god effekt av styrketräning med tung belastning, ca 75% av en RM hos 

normalutvecklade barn. Med utgångspunkt från dessa två artiklar och att belastningstyngden i 

denna litteraturstudie varierade från 80% av en RM till enbart kroppstyngden kan konstateras 

att styrketräning verkar kunna ge effekt både med låg och hög belastning . 

 

I det kliniska arbetet är det av värde att träningsformen utförs på ett enkelt sätt och med lätt 

tillgänglig utrustning. I flera av studierna (14,17,18) utfördes träningen hemma med enkel 

utrustning vilket innebar tidsbesparing för deltagarna och dess familjer. Detta beskriver 

föräldrar och en deltagare i McBurney et al’s (33) kvalitativa studie från 2003 som positivt. I 

samma studie beskriver en annan deltagare att han hellre hade tränat i grupp eller i en 

offentlig träningslokal. Denna träningsform genomfördes i fyra av studierna (16,20,22,23). 

Thorpe et al (20) beskriver i sin studie svårigheter med att hitta deltagare som kunde träna tre 

gånger per vecka under 12 veckor med tanke på tidsåtgång och resande till och från träningen. 

Med utgångspunkt från min kliniska erfarenhet är det positivt att olika träningsformer kan ge 

effekt eftersom barn och ungdomar i olika ålderperioder brukar föredra olika träningsformer. 
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6 Slutsats 

Med utgångspunkt från behandlingsdilemmat inom barn- och ungdomshabiliteringen och den 

evidens för styrketräning av barn och ungdomar med cerebral pares som finns idag, kan 

styrketräng som en specifik insats med syfte att öka barnets eller ungdomens aktivitetsnivå ses 

som en behandlingsinsats som har sitt berättigande.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie stärker att styrketräning bör vara en del av sjukgymnastens 

behandlingsarsenal när syftet med interventionen är att påverka muskelstyrka, gångförmåga, 

motorisk förmåga eller spasticitet. Det är en enkel träningsmetod som kan anpassas efter 

barnets och familjens förutsättningar. Styrketräningen kan t.ex. utföras som hemträning, i 

grupp eller individuellt med sjugymnast. Den kan genomföras med enkel utrustning eller med 

speciell apparatur, på olika platser som tex. i hemmet eller på ett offentligt gym och med 

väldigt varierande övningar som tex. isolerade eller funktionella rörelser. Detta ger 

sjukgymnasten goda förutsättningar till att anpassa träningsformen efter bl.a. barnets ålder, 

motoriska förutsättningar och inte minst barnets motivation. 
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Tabell 1: Beskrivning av databaser, sökord och urval av artiklar 

 

Sökdatum Databas Sökord Resultat Urval 

2007-10-12 Cinahl Cerebral palsy/ and 

strength training.mp./or 

resistance training.mp./or 

strengthening.mp./or 

exp muscle Strengthening 

68 9 

2007-10-12 Medline Cerebral Palsy/ and  

exp Muscle strength/  

or exercise therapy/ or muscle 

stretching exercises/ 

or strength training mp./  

or resistance training mp./ 

limit to (english or german or 

swedish)  

111 7 varav 5 

dubbletter 

2007-10-12 Amed Samma sökord som i Cinahl 79 7 varav 7 

dubbletter 

  Genomgång av referenslistor 3 0 

 Efter att dubbletter tagits bort blev det totalt 11 artiklar 
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Tabell 2:  Granskning utifrån PEDro-skalan (Physiotherapy Evidence-Based Database scale) av de 6 studier med kontrollgrupp.  

Det första kriteriet är inte poänggivande. De övriga kriterierna ger en poäng för ja. En högre poäng avspeglar högre  

studiekvalitet. Skalan är fritt översatt och tidigare använd i en litteratursammanställning (35) 

Kriterier Hua-Fang et al 

(14)  

2007 

Engsberg et al 

(15)  

2006 

Unger et al  

(16)  

2006 

Dodd et al  

(17) 

2004 

Dodd et al  

( 18)  

2003 

Fowler et al 

(19)  

2001 

1. Var kriterierna för urvalet av deltagare  

specifikt beskrivna? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2. Gjordes randomisering av deltagarna till 

experiment respektive kontrollgrupp? 
Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

3. Var randomiseringen dold? Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

4.  Var grupperna lika vid studiens start 

avseende de viktigaste prognostiska 

indikatorerna? 

Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

5. Var det dolt för deltagarna vilken grupp de 

tillhörde? 
Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

6. Var det dolt för terapeuten som utförde 

behandlingen vilken grupp deltagaren 

tillhörde? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

7. Var det dolt för den person som utvärderade 

vilken grupp deltagaren tillhörde? 
Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

8. Kunde mätresultat fås för det primära 

utfalls-måttet från minst 85 % av alla 

deltagare?  

Nej  Nej Nej Ja Ja Ja 

9. Fick alla deltagare den behandling som den 

personen randomiserades till? 
Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

10. Redovisas de statistiska jämförelserna 

mellan grupperna för minst ett primärt 

utfallsmått? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11. Redovisas centralmått och variationsmått för 

minst ett primärt utfallsmått? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Totalt  6 av 10 3 av 10 4 av 10 7 av 10 7 av 10 5 av 10 
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Tabell 3: Presentation av de elva studier som uppfyllde urvalsprocessens kriterier, i kronologisk ordning 

Författare Design Titel Syfte Deltagare Intervention Primära resultat 

Hua-Fang L. 

et al (14) 

2007 

RCT Effectiveness of 

loaded sit-to-stand 

resistance exercises for 

children with mild 

spastic diplegia: A 

randomized clinical 

trial 

Undersöka effekten av belastande “sit-

to-stand” övningar avseende motorisk 

aktivitet, muskel styrka och 

”physiologisk cost” (energi 

förbrukning) hos barn med lätt spastisk 

diplegi 

24 barn. 12 i 

interventions-

gruppen, 12 i 

kontrollgrupp 

GMFCS 1 och 2  

Hemtränings program 

med funktionella 

övningar med väst med 

vikter i, 3 ggr per vecka 

under 6 veckor  

Signifikant ökad 

funktionell 

muskelstyrka 

Engsberg JR. 

et al (15) 

2006 

RCT 

Pilotstudie  

Increasing ankle 

strength to improve 

gait and function in 

children with CP 

Undersöka/fastställa om ökad 

muskelstyrka runt fotleden (“ankle 

strength”) förbättrar gången och 

funktion hos barn med spastisk diplegi 

15 barn. 

3 träningsgrupper 

med varder 4 barn,  

3 barn i kontroll-

gruppen 

GMFMCS 1 till 3 

Styrketräning med 

dynamometer 3 ggr per 

vecka under 12 veckor  

Signifikant ökad 

muskelstyrka, 

gångförmåga och 

hälsa 

Unger M. 

et al (16) 

2006 

RCT Strengthening training 

in adolescent learners 

with CP: a RCT 

Utvärdera effekten av 8 veckors 

styrketräning för olika muskelgrupper 

på gångförmåga, kroppskännedom och 

funktionellt. 

24 ungdomar med 

gångförmåga. 11 i 

interventionsgrupp, 

13 i kontrollgrupp  

Stationsträningsprogram 

på skolan. 1 till 3 ggr 

per vecka under 8 

veckor 

Signifikant ökad 

gångförmåga, och 

kroppskännedom  

Morton JF. 

et al (21) 

2005 

ABA single 

experimental 

design 

The effects of 

progressive resistance 

training for children 

with cerebra palsy 

Undersöka effekten av styrketräning av 

hamstrings och quadriceps 

muskulaturen gällande muskelstyrka, 

muskeltonus och funktion hos barn 

med spastisk diplegi 

 8 barn; 

 GMFCS nivå 3  

Träning på skolan med 

viktmanschetter  

3 ggr per vecka under 6 

veckor 

Signifikant ökad 

muskelstyrka och 

gångförmåga 

Thorpe DE. 

et al (20) 

2005 

ABA single 

experimental 

design 

The effect of an 

aquatic resistive 

exercise program on 

ambulatory children 

with CP 

Fastställa genomförbarheten av ett 10 

veckors bassängträningsprogram och 

dess effekt på benstyrka, gång-

hastighet, självuppfattning, funktionell 

förflyttningsförmåga och balans hos 

barn med cerebral pares 

7 barn  

GMFCS nivå 1-3 

Individuell 

bassängträning i grupp3 

ggr per vecka under 10 

veckor 

Signifikant ökad 

funktionell 

muskelstyrka 

Dodd KJ. 

et al (17) 

2004 

RCT Strength training can 

have unexpected 

effects on the self-

concept of children 

with CP 

Använda en RCT undersökning till att 

testa antagandet att deltagandet i ett 

hem-styrketräningsprogram skulle öka 

självuppfattningen hos barn med CP 

17 barn. 10 i inter-

ventionsgruppen, 8 i 

kontrollgruppen. 

GMFCS 1-3 

Hemträningsprogram 

med funktionella 

övningar med vikter i 

ryggsäck; 3 ggr per 

vecka; under 6 veckor 

Signifikant 

minskad 

självuppfattning 
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Författare Design Titel Syfte Deltagare Intervention Primära resultat 

Eagleton M. 

et al (22) 

2004 

ABA single 

experimental 

design  

The effects of strength 

training on gait in 

adolescents with CP 

Undersöka om genomförande av 

styrketräningsprogram för bål och 

benmuskulaturen påverkar steglängd, 

gånghastighet, tre minuter gångsträcka 

och energiförbrukningen hos 

ungdomar med CP. Tillägg: beskriva 

fördelar med träning på gym jämfört 

med ”vanlig sjukgymnastisk träning” 

13 ungdomar med 

gångförmåga (klara 

gå ca 500m) 

Styrketräning på gym, 3 

ggr per vecka under 6 

veckor 

Signifikant ökad 

gångförmåga 

Mulligan H.  

et al (24) 

2004 

Single 

subject 

design 

The outcome of a 

functional exercise 

programme in an 

adolescent with CP: a 

single case 

Fastställa följsamheten och effekten av 

6 veckors träningsprogram avseende 

kondition, styrka och funktion hos en 

ungdom med CP diplegi. Undersöka 

förhållande mellan muskelstyrka, 

kondition och funktionella färdigheter 

1 barn/ungdom 

GMFCS nivå 1 

2 träningstillfällen 

hemma och 1 på 

sjukgymnastiken per 

vecka under 6 veckor 

Ingen signifikant 

skillnad 

Dodd KJ. 

et al (18) 

2003 

RCT A randomized clinical 

trial of strength 

training in young 

people with cerebral 

palsy 

Undersöka om ett hem-

styrketräningsprogram  

kan öka muskelstyrkan i 

plantarflexorer, knäextensorer och 

höftextensorer,  

öka den fysiska aktiviteten och 

gångförmågan 

hos ungdomar med spastisk diplegi  

21 barn. 11 i 

interventions-

gruppen, 10 i 

kontrollgruppen 

GMFCS 1-3  

Hemtränings program 

med funktionella 

övningar, med vikter i 

ryggsäck; 3 ggr per 

vecka; under 6 veckor 

Signifikant ökad 

muskelstyrka 

Blundell SW 

et al (23) 

2003 

ABA single 

experimental 

design 

Functional strength 

training in CP: a pilot 

study of a group 

circuit training class 

for children 4-8 years 

Undersöka effekten av 4 veckors 

träningsprogram för nedre 

extremiteterna avseende motorisk 

funktion hos barn med CP. 

Testa genomförbarheten av tränings-

program som stationsträning i grupp 

8 barn med 

gångförmåga 

Stationsträning i grupp 2 

ggr per vecka under 4 

veckor  

Signifikant ökad 

muskelstyrka och 

gångförmåga  

Fowler EG. 

et al (19) 

2001 

Experimental 

design med 

“kontroll-

grupp" 

The effect of 

quadriceps femoris 

muscle strengthening 

exercises on spasticity 

in children with CP 

Undersöka antagandet att styrketräning 

ökar spasticiteten hos personer med 

CP, mätt med ”pendulum test” 

24 barn, 12 barn utan 

neurologiska 

funktionsnedsättning

ar i kontrollgruppen 

Styrketräning vid ett 

träningstillfälle. 

Ingen signifikant 

skillnad av 

spasticitet 

 


