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Sammanfattning: CI-terapi är en behandlingsmetod där personer som drabbats av stroke, 

får en intensiv träning av den svaga armen/handen under 2-3 veckor. Den friska handen 

förhindras att delta i aktiviteter genom att den fixeras i en handske eller ortos. Syftet med 

behandlingen är att förhindra att man kompenserar med den friska handen utan istället 

använder den svaga. CI-terapi bedrivs oftast i team bestående av olika professioner, där 

arbetsterapeuternas roll är att bedöma och behandla de drabbades aktivitetsförmåga. Att 

utvärdera CI-terapi från ett aktivitetsperspektiv är viktigt, då det finns få studier gjorda 

med denna inriktning och de studier som finns, är gjorda på få individer. Då behandlingen 

är mycket krävande för deltagarna och resurskrävande i fråga om personal, är det viktigt 

att utvärdera om behandlingen har effekt på deltagarnas aktivitetsförmåga.  

 

Syftet med denna studie var att utvärdera CI-terapi, genom att ta reda på deltagarnas egen 

uppfattning om hur mycket de använde sin svaga hand i vardagliga aktiviteter och 

kvalitén i användandet, deras greppförmåga i aktivitet, deras uppfattning om sitt utförande 

av och sin tillfredställelse med prioriterade aktiviteter samt om det fanns någon skillnad i 

resultatet om man var skadad i sin dominanta eller ickedominanta sida. 

 

Metoden vi använde var att analysera redan insamlad data från journaler avseende 

ovanstående variabler. Bedömningsinstrumenten som använts i studien är; självskattnings 

instrumentet Upper Extremity Motor Activity Log, handfunktionstestet Grip Ability test 

och den klientcentrerade, halvstrukturerade intervjun Canadian Occupational Performance 
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Measure. Undersökningsgruppen bestod av 23 personer. Data behandlades med statistiska 

metoder. 

 

Resultatet visade, samtliga variabler, att det hade skett en förbättring vid jämförelse före 

och direkt efter behandlingen och att den var bestående vid uppföljningen efter tre 

månader. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna dominantskadad och icke 

dominantskadad. Vår slutsats av denna studie är att CI-terapi efter stroke förbättrade 

deltagarnas uppfattning om hur mycket och hur bra de använde sin svaga arm/hand. Det 

förbättrade deltagarnas greppförmåga i aktivitet och uppfattningen av utförandet och 

tillfredställelsen med prioriterade aktiviteter ökade. Resultatet vid uppföljningen var i 

stort sett kvar på samma nivå som efter behandlingen. 

 
 
Sökord: Stroke, arbetsterapi, CI-terapi, aktivitet.  
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Inledning                                               
 
Att drabbas av stroke medför stort mänskligt lidande. Långa rehabiliteringsperioder krävs, 

vilket innebär höga kostnader för samhället. De senaste åren har Constraint Induced 

Movement Therapy (CI-terapi), som är en relativt ny behandlingsform för personer med 

stroke, börjat användas i Sverige. Behandlingsmetoden innebär intensiv träning av den 

svaga handen/armen, samtidigt som den friska handen/armen förhindras att delta i 

aktiviteterna. CI-terapi är en behandlingsmetod som kan användas lång tid efter 

insjuknandet med goda resultat. Under vår utbildning till arbetsterapeuter, fick vi under 

praktiken i termin två, möjlighet att medverka i CI-terapi. De goda resultaten väckte vår 

nyfikenhet om denna behandlingsmetod. CI-terapi bedrivs i multidisciplinära team där 

arbetsterapeuternas roll är att bedöma och behandla de drabbades aktivitetsförmåga. 

Aktivitetsbegränsningar hos personer med stroke beror mycket på att sensomotoriken i 

den svaga handen/armen är nedsatt. Behandlingen med CI-terapi kräver hög motivation 

och är krävande för deltagarna. Den är också resurskrävande personalmässigt. Vårt syfte 

med denna studie är därför att utvärdera om CI-terapi har effekt på deltagarnas 

aktivitetsutförande och om den därmed är en lämplig behandlingsmetod för 

arbetsterapeuter att använda. 

 

Bakgrund 
Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för infarkt, intracerebrala blödningar och subarachnoidala 

blödningar i hjärnan, är en av våra största folksjukdomar. I Sverige insjuknar varje år  

30 000 personer i stroke, och man beräknar att det finns 100 000 personer som har haft 

stroke. Det är den somatiska sjukdomsgrupp, som med en miljon vårddagar, kräver flest 

vårddagar inom landstingsvården. Räknar man dessutom vårddagar inom kommunala 

inrättningar så uppgår de till ännu fler. Den totala samhällskostnaden för strokevården 

beräknades år 2002 uppgå till 14 miljarder kronor. Av dem som drabbas av stroke är 80 % 

över 65 år. Då antalet äldre i samhället beräknas öka, räknar man också med att antalet 

strokepatienter kommer att öka (1).  

 

När man drabbas av stroke förstörs delar av hjärnvävnaden med följd att vissa funktioner 

faller bort. Symtomen är initial paralys, svaghet i muskulaturen, långsamhet i motorik  
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(särskilt i arm och ben) samt förlust av finmotorik och koordination i ena kroppshalvan 

(2). Personer som drabbas av stroke får ofta aktivitetsbegränsningar, mycket beroende på 

att sensomotoriken i den paretiska handen är nedsatt. Handen har en mycket komplex 

funktion och vi använder den i våra dagliga liv som griporgan, känselorgan och 

kommunikationsorgan (3). Av de strokedrabbade har 30-60 % inte återfått sin 

funktionsförmåga i arm/hand sex månader efter insjuknandet och endast 5-20 % återfår 

fullständig förmåga. Eftersom det idag är korta behandlingstider koncentreras träningen 

på det nödvändigaste, nämligen klara av sin personliga vård. Så många som 25 % av de 

strokedrabbade, kan förväntas få en bättre funktion och bör erbjudas mer specifik träning 

(4).  

 

Arbetsterapi, stroke och aktivitet 

Stroke ger många olika problem, därför ingår ofta flera olika professioner i 

strokerehabiliteringsteamet. Arbetsterapi är en av många insatser för att förbättra 

livssituationen för dem som drabbats av stroke (5). Arbetsterapeutens uppgift är att träna 

människor som av olika skäl har svårt att klara sitt dagliga liv. Som medel för 

behandlingen använder arbetsterapeuterna aktiviteter. Arbetsterapeuten utgår från varje 

människas behov och målet med behandlingen är att personen ska klara sin personliga 

vård, vardagsaktiviteter och sin fritid så självständigt som möjligt (6). Fischer beskriver 

detta som att arbetsterapeuterna hjälper sina klienter att bli i stånd för att gripa tag i, inta 

eller uppta rum, tid eller livsroller. Människan har behov av att fylla sin tid med mentala, 

fysiska eller sociala aktiviteter som är meningsfulla (7). Den kanadensiska 

arbetsterapimodellen Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) anser att 

arbetsterapi handlar om att samarbeta med ”klienten”. De anser att klienterna är de som är 

experter på sina egna liv och att de själva kan avgöra vilka aktiviteter som är viktiga att 

träna på (8).  

 

Socialstyrelsen tar i sin skrift ”riktlinjer för strokevård” upp arbetsterapi efter stroke. I en 

studie har man undersökt om arbetsterapi har någon effekt på förmågan att återuppta 

roller, uppgifter och aktiviteter hos personer som har akut eller kronisk stroke. Man har 

funnit ökad aktivitetsförmåga och mer delaktighet i samhällslivet vid uppgiftsspecifik 

träning som utgår från aktiviteter valda av personen själv och som bedrivs i en familjär 

och anpassad miljö. Vidare har en annan studie visat att träning i hushållsaktiviteter kan 

påverka kognitiv förmåga och att uppgiftsspecifik träning kan förbättra 
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koordinationsförmågan (9). En behandlingsmetod vid stroke, som börjat användas i 

Sverige under de senaste åren är CI-terapi.  

 

CI-terapi 

CI-terapi innebär intensiv träning av den svaga armen eller benet, samtidigt som den 

friska sidan förhindras att delta i aktiviteterna. Syftet är att förhindra att man kompenserar  

med den friska armen utan i stället använder sig av den svaga. Träningen har en hög 

intensivitet, innehåller aktiv problemlösning och ökande svårighetsgrad. För att förhindra 

att den friska armen deltar i aktiviteterna, så använder man en handske eller ortos på den 

friska handen under 90 % av den vakna tiden. Träningen pågår 2-3 veckor med 6 timmars 

intensiv träning dagligen, oftast i grupp (10). Behandlingen kan även användas lång tid 

efter insjuknandet med goda resultat. CI-terapi har i studier visat sig ge ökad 

funktionsförmåga i svag arm/hand samt ett ökat användande av armen/handen i 

vardagliga aktiviteter. För att delta i CI-terapi brukar man ha följande kriterier: Kunna 

extendera handleden 20 grader och samtliga fingrar 10 grader, ha god balans, uppnå en 

viss poängsumma i olika tester, uppvisa inga eller minimala kognitiva och perceptuella 

störningar samt vara motiverade till behandlingen. Ungefär 20-25 % av alla patienter med 

kronisk stroke, bör kunna uppfylla dessa inklusionskriterier (9).  

 

Learned-non- use är en av teorierna bakom CI-terapi. Teorin utvecklades av Taub och 

hans kollegor vid University of Alabama på 70-talet. Den grundar sig på studier av apor 

(10) med en paretisk arm/hand. Apornas sensoriska nervbanor skars av medan de 

motoriska lämnades intakta. Direkt efter skadan, inträffade en spinal chock, som innebar 

att armen blev förlamad. För aporna tog återhämtningen av skadan från några veckor upp 

till månader. När de under tiden med spinal chock försökte att använda sin skadade 

arm/hand upptäckte de att den inte fungerade. De lärde sig istället att klara sig relativt bra 

med enbart tre extremiteter, och det beteendet stärktes. Utöver detta, ledde försök att 

använda den svaga armen/handen till upprepade misslyckanden, som att de föll pga. dålig 

balans och att de tappade saker. Genom att de gång på gång misslyckades, ”lärde de sig” 

att inte använda den. Detta beteende förstärktes med tiden och när den spinala chocken 

hade gått tillbaka och den paretiska armen/handen förbättrades, använde de sig ändå inte 

av den (10). För att övervinna detta beteende provade Taub och hans kolleger att fixera 

den friska handen, för att förhindra användandet av den. När aporna var tvungna att 

använda den svaga armen/handen för att äta, förbättrades funktionen snabbt. Om 
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fastlåsningen kvarstod i flera dagar blev förbättringen bestående (4). Slutsatsen av detta 

ledde till att man började forska om fenomenet uppstår efter alla skador i centrala 

nervsystemet, som t ex vid stroke hos människor. Den första studien som gjordes med 

människor där man fixerade den friska handen, utfördes av Wolf 1981. Taub har sedan 

utvecklat behandlingen till att utöver fixeringen av friska handen, även innefatta intensiv 

uppgiftsträning för den svaga armen/handen (10). 

 

En annan teori bakom CI-terapi är att hjärnan genom sin förmåga till plasticitet, kan få 

områden som inte används att åter tas i bruk efter träning med CI-terapi. Detta har 

studerats genom att man har kartlagt motoriska cortex genom att använda sig av 

transkranial magnet stimulering (TMS). Man gjorde mätningar före och efter behandling 

med CI-terapi och det visade sig att impulsflödet i hjärnan ökade och att området i 

hjärnbarken utvidgades (11). Hjärnans förmåga att vara plastisk kan ske på flera olika sätt. 

Ett av sätten innebär att cellen får nya utskott som växer in i vävnader i det skadade 

området. Ett annat beror på att neuronen får en permanent överkänslighet och reagerar 

även på svagare stimuli. Det kan också bli nya signalvägar i nervsystemet, man har funnit 

att signalsubstanser i nervsystemet kan verka utanför de vanliga synaptiska 

kontaktvägarna. Det har t ex visat sig att hjärnans extracellulära vätska kan överföra 

signaler (12). Studier på försöksdjur har visat att psykosociala faktorer som t ex en 

stimulerande omgivning som tillåter olika aktiviteter, ökar antalet nervcellsförgreningar. 

Det har visat sig med olika experiment och kliniska undersökningar att 

omgivningsfaktorer förenat med medicinska åtgärder som t.ex. behandling och 

rehabilitering har betydelse för hur utfallet blir. En aktiverande och stimulerande miljö 

kan påverka resultatet av behandlingen positivt (13). 

 

Tidigare studier  
Det har gjorts studier om CI-terapi. Taub och hans kollegor har i en studie (10) undersökt 

om CI-terapi förbättrade rörelseförmågan hos personer med kronisk stroke. Studien var en 

långtidsstudie med nio deltagare, fyra i försöksgruppen och fem deltagare i 

kontrollguppen. Man gjorde också en uppföljning två år efter behandlingens slut. I den 

här studien filmade man olika aktiviteter och gjorde observationsbedömningar utifrån det. 

De som gjorde bedömningarna visste inte vilken grupp deltagarna hörde till eller om det 

var före eller efter behandlingen. Deltagarna fick också göra självskattning av olika ADL-

aktiviteter. Man kom fram till att samtliga i försöksgruppen förbättrade sin motorik i 
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armen/handen. Vid uppföljningen två år senare visade det sig att förbättringen kvarstod. 

När man tittar på självskattningen av aktivitet fann man att deltagarna använde den svaga 

armen/handen mer och upplevde sig ha bättre kvalité på armen/handen. Deltagarna 

klarade att överföra träningen på kliniken till ADL situationer i hemmet.  I 

jämförelsegruppen visade resultatet på en liten förbättring, men vid uppföljningen två år 

senare hade den gått tillbaka (10).  

 

I en annan studie av Kunkel m.fl. (14) har man filmat deltagarna före och efter CI-

behandling. Observationsbedömningar gjordes av forskarna och de fem deltagarna fick 

också själva skatta sina förändringar. Resultatet visade en avsevärd förbättring av hur 

mycket de använde den svaga armen/handen. Man upptäckte en liten men signifikant 

skillnad när man tittade på motoriken i armen/handen, deltagarna hade blivit lite snabbare, 

kvalitén på rörelserna var bättre och funktionsförmågan bättre. Studiens intressantaste 

resultat var enligt forskarna att CI-terapi minskade skillnaden mellan vad man kan göra 

och vad man faktiskt gör. Slutsatsen med studien var att CI-terapi är en effektiv 

behandling för kroniska strokepatienter, särskilt inom vardagliga aktiviteter.  

 

Van der Lee (15) har i en artikel kritiserat många av studierna som är gjorda om CI-terapi. 

Hon anser att de är av dålig kvalitet, då flera av dem inte är randomiserade och inte har 

kontrollgrupper. Av de få studier som har kontrollgrupp menar hon att det är stora 

skillnader mellan inklusionskriterierna i experimentgruppen och i kontrollgruppen. Hon 

tar också upp svårigheterna att välja bra bedömningsinstrument. De instrument som 

normalt används är inte känsliga nog för denna typ av behandling, då många aktiviteter 

kan utföras med en hand. De flesta är dessutom funktionstester och de som mäter 

användandet av handen är självskattningsinstrument. Van der Lee anser att det inte är 

armen som ska vara måltavla för behandlingen och mätningarna, utan individen. Den 

första frågan inför varje behandling med CI terapi bör därför vara att ta reda på vad som 

är viktigt för patienten i fråga om oberoende och livskvalitet. 

 

Två av studierna är mer inriktade på aktivitet. Den första är en tysk studie (16) med 11 

deltagare. De har testat en form av CI-terapi, där deltagarna tränat tre timmar dagligen 

under 20 dagar. I denna studie har man utöver de traditionella instrumenten valt att 

använda ett instrument som heter Quality of Life (Stroke impact scale). Detta instrument 

mäter områden som fysisk funktion, ADL, social delaktighet, kommunikation, minne, 
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tänkande och känslor. Resultatet visar att förbättringar har uppnåtts inom de flesta av 

dessa områden. Inom fysiska funktioner där ADL ingår har en signifikant förbättring 

uppnåtts och som kvarstod vid uppföljningen efter sex månader. Förbättring har också 

uppnåtts inom områdena social delaktighet och kommunikation vid uppföljningen. Denna 

skillnad var inte signifikant vid mätningen efter avslutad behandling, utan visade sig först 

vid uppföljningen.  

 

Den andra studien är en pilotstudie (17) där man har studerat om meningsfulla aktiviteter 

under CI-terapibehandling förbättrar tillfredställelse och utförande av aktiviteter. Metoden 

man använde var att repetera resultat från tidigare studier, som visat på förbättringar 

avseende funktionsförmåga, och försökt fastställa om dessa även ökade tillfredställelsen 

och utförandet med aktiviteter. Nio personer deltog i studien som har kombinerade träning 

på klinik med träning i hemmet (tre dagar klinikträning och två dagar hemträning). 

Träningen på kliniken skedde i grupp och träningen i hemmet var individuellt anpassad. 

Meningsfulla aktiviteter valdes ut med hjälp av ett klientcentrerat instrument, i samarbete 

med patienterna. Skillnaderna i resultat i det klientcentrerade instrumentet har jämfördes 

med resultaten från två andra instrument. Slutsatsen i denna studie blev att CI-terapin, 

både på klinik och i hemmet, förbättrade både patienternas tillfredställelse med aktiviteter 

och funktionsförmåga. Användandet av individinriktade aktiviteter, ökade deltagarnas 

möjligheter att engagera sig i dagliga aktiviteter. Genom att använda meningsfulla 

aktiviteter verkade motivationen och delaktigheten öka. Man uppger att mer forskning i 

naturlig omgivning behövs för att utvärdera om CI-terapi är effektiv ifråga om aktiviteter i 

dagligt liv.  

 

Problemområde 

CI terapi är en behandlingsmetod där flera olika yrkesgrupper arbetar tillsammans i team. 

Arbetsterapeutens roll i teamet är att arbeta med patientens aktivitetsförmåga. 

Behandlingen är tuff och krävande för deltagarna. Den är även resurskrävande ifråga om 

personal. Vi anser att det är viktigt att ta reda på om denna metod är till nytta för 

deltagarna genom att förbättra deras aktivitetsförmåga, och om den därmed är en lämplig 

behandlingsmetod för arbetsterapeuter att använda. Av tidigare studier inom området, som 

vi har läst, har de flesta haft fokus på funktionsnivå. Enligt vår kännedom är de studier 

som är gjorda med fokus på aktivitetsnivå (16,17), gjorda på få individer. Därför anser vi 
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att det är viktigt att utföra en studie med fler deltagare än i tidigare studier och som har 

fokus på aktivitetsförmåga. 

 

Syfte  
Att utvärdera CI-terapi för personer med stroke.  

 

Frågeställningar: Uppfattar deltagarna att de använder sin svaga arm/hand mer 

efter CI-terapi och att kvalitén i användandet är bättre efter CI-

terapi? 

 

Uppfattar deltagarna sina prioriterade aktiviteter som bättre 

utförda efter CI-terapi och är de mer tillfredställda med 

utförandet?  

 

Blir deltagarnas greppförmåga i aktivitet bättre efter CI-terapi?   

 

Är det någon skillnad på resultatet om man är skadad i sin 

dominanta eller ickedominanta sida? 

 

Metod 

Vi har valt att göra en journalstudie genom att analysera redan insamlad data avseende 

aktivitetsförmåga i samband med CI-terapi. Den insamlade datan avser bedömningar 

gjorda före, efter och vid uppföljning tre månader efter behandlingens slut. 

Bedömningarna är gjorda av två arbetsterapeuter.  

 

Undersökningsgrupp 
Urvalet är ett totalurval av samtliga deltagare som genomgått CI-terapi, vid en 

dagrehabilitering med neurologisk inriktning, under åren 2002 – 2005. 

Undersökningsgruppen består av 23 personer varav 12 män och 11 kvinnor. Deltagarnas 

ålder vid behandling varierar mellan 45 och 74 år med en medelålder på 58,6 år (SD=7,7 

år). Tiden mellan insjuknande i stroke och behandlingen varierar mellan 1-8 år med 3,1 år 
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i medelvärde (SD=1,8år). Av deltagarna är 16 skadade på sin dominanta sida och sju på 

sin ickedominanta sida. 

 

Etik  
Tillstånd för att utföra studien har beviljats av verksamhetschef. Patientuppgifterna har 

avidentifierats av arbetsterapeuterna som utfört bedömningarna innan vi fått tillgång till 

dem. Detta för att skydda patienternas integritet. Resultatet presenteras på ett sådant sätt 

att enskilda personer ej ska kunna identifieras av utomstående. 

 

Intervention  
För personer som är aktuella för utredning inför CI-terapi finns en väntelista. Anmälan till 

väntelistan görs av teamet, läkare, kollegor eller efter egen förfrågan. När en grupp för CI-

terapi ska sättas samman kontaktar de ansvariga på dagrehabiliteringen de personer som 

är aktuella enligt inklusionskriterierna. De kriterier som kliniken har är minst 6 månader 

sen insjuknandet, god motivation, orkar vara aktiv en hel dag både fysiskt och kognitivt, 

kunna extendera minst 20 grader i handled och minst 10 grader i fingrar, förflyttar sig 

utan hjälpmedel eller använder rullstol, har klartecken från patientansvarig läkare, har 

förmåga att ta till sig instruktioner, har förmåga att kunna omsätta träning till vardagens 

aktiviteter.  

 

Därefter kallas de aktuella personerna till en informationsträff, där anhörig eller 

stödperson ska vara med. Det är viktigt med stöd av anhöriga och att de kan vara med att 

”peppa”, då det är en tuff behandling. Informationsträffen sker fyra veckor före starten av 

behandlingen med CI-terapi. Vid träffen får patienterna ett kontrakt som de får en vecka 

på sig att läsa och tänka igenom innan de skriver på. De får skriva under på att de är 

medvetna om att CI-terapi är en krävande behandling och kräver totalt engagemang under 

behandlingsperioden. Det innebär träning på dagrehabiliteringen 7 timmar/dag, 5 

dagar/vecka under två veckor. Under hela perioden är en personal med som coach och 

hjälper till att hålla tempo och intensivitet i träningen. I behandlingen ingår 

arbetsuppgifter/läxor som ska göras hemma, fram för allt under helgerna. De ska använda 

”handske” på friska handen 90 % av vaken tid. Det ingår också i kontraktet att de har löfte 

om att få stöd från nära anhörig eller vän.  
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Därefter görs ett hembesök av arbetsterapeut eller sjukgymnast, även då är en anhörig 

med. De går då igenom patientens dagliga rutiner för att få fram lämpliga 

träningsaktiviteter. Ett andra kontrakt skrivs tillsammans med patienten. Där man tar upp 

de aktiviteter som ska göras med svag arm/hand, båda armar/händer eller eventuellt med 

stark arm/hand. Nästa träff med patienten sker någon dag före CI-terapin börjar, man 

träffas på dagrehabiliteringen. Arbetsterapeuten gör då flera bedömningar med olika 

instrument. Utöver Grip Ability Test (GAT), Upper Extremity Motor Activity Log 

(UE/MAL) och Canadian Occupational Performance Measure (COPM) som är förklarade 

nedan, bedöms även armens/handens känsel, styrka och uthållighet. 

 

Vid behandlingen består teamet av två arbetsterapeuter, två sjukgymnaster, en 

undersköterska, en sjuksköterska och en kurator. Teamet består också av en psykolog och 

en läkare som kan kontaktas vid behov. Gruppen av patienter är 4-6 stycken som alla har 

en egen coach och eget personligt träningsprogram. Aktiviteterna består av dels ADL 

aktiviteter, som att brygga kaffe och vika tvätt, dels av fysisk träning i styrketränings 

apparater och mycket grepp- och finmotoriska och repetitiva övningar. Aktiviteter som 

deltagarna prioriterat högt i COPM bedömningen tas med som aktiviteter i behandlingen. 

Om arbetsterapeuterna ser att det är någon aktivitet som sviktar när det gäller ADL-

aktiviteterna i UE/MAL så läggs det också in som träning. Dagen efter 

behandlingsperiodens slut, sker bedömning med samma instrument som före 

behandlingen. Fem veckor efter avslutad CI-terapi sker en uppföljning per telefon. Efter 

tre månader och efter ett år sker ytterligare uppföljning på dagrehabiliteringen då det görs 

bedömningar med samtliga instrumenten igen (personligt meddelat). 

 

Bedömningsinstrument 
Upper Extremity Motor Activity Log  

UE/MAL är ett självskattningsinstrument utvecklat av Taub och hans kolleger. Det är 

utvecklat speciellt för CI-terapi. UE/MAL består av en strukturerad intervju där patienten 

får skatta sin användning av den hemiparetiska armen/handen samt kvalitén i användandet 

i vardagliga aktiviteter. Instrumentet består av två skalor. En där man skattar hur mycket 

man uppfattar sig använda armen/handen och en där man skattar hur bra man uppfattar sig 

att man använder armen/handen. De båda skalorna är graderade från noll till fem, där noll 

innebär att man aldrig använder armen/handen och fem innebär att man använder 
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armen/handen lika mycket som innan stroken eller normalt. Aktiviteterna består av 30 

vardagliga aktiviteter inom personlig vård och boende. Exempel på aktiviteter är borsta 

tänderna, använda gaffel eller sked vid intag av föda, använda fjärrkontrollen till TV:n, 

öppna kylskåpsdörren. Vid den första delen av intervjun, ska bedömningen avse hur 

användandet av armen/handen var den närmast föregående veckan. Efter avslutad 

behandling ska bedömningen avse hur det är just då. Instrumentet administreras även 

dagligen under behandlingstiden, morgonen efter varje hel dags behandling. Då används 

endast halva testet, ”hur bra” skalan (18).  

 

Reliabiliteten för instrumentet har testats avseende stabilitet (hur mycket r=0,70-0,85 och 

hur bra r=0,61-0,71) och inre homogenitet (hur mycket r=0,88 och hur bra r=0,9). De har 

funnits vara goda i fråga om kroniska strokepatienter. Begreppsvaliditeten är rimlig 

(r=0,63) men eftersom den kriterierelaterade validiteten är låg (r= 0,16-0,22) kan 

UE/MAL inte rekommenderas som enda instrument för mätning av mål med behandlingar 

(19).  

 

På den dagrehabiliteringsklinik där vi samlat in våra data har man använt en svensk 

översättning av instrumentet. Instrumentet är inte validitet eller reliabilitetstestat för 

svenska förhållanden. Enligt manualen för UE/MAL (18) räknas ett medelvärde för 

instrumentet ut genom att man lägger ihop siffrorna man får fram för varje skala och 

sedan dividerar med antalet aktiviteter. Om det anses att en aktivitet som är besvarad med 

noll, aldrig är möjlig för patienten att genomföra, ska den borträknas från medelvärdet.  

 

Grip Ability Test  

GAT är ett handfunktionstest som är en förkortad och modifierad version av Sollermans 

greppfunktions test (20). Sollermans test är baserad på 20 deluppgifter av ADL-karaktär 

där sju basala grepptyper används (3). GAT innehåller tre deluppgifter från Sollerman, där 

fyra grepp ingår; pincettgrepp, lateralgrepp, femfingergrepp och kraftgrepp.  

 

Uppgifterna är; 

1. Dra på en flexi-grip strumpa över den friska handen.  

2. Plocka upp ett gem från bordsskivan och sätta det på ett kuvert. 

3. Lyfta en plasttillbringare med 1 liter vatten med den svaga handen och fylla en mugg.  
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Man tar tid på varje uppgift och får ett resultat i sekunder. Om man inte klarar uppgiften 

inom 60 sekunder avbryter man och resultatet blir 60 sekunder. Uppgift 1 och 3 

multipliceras med 1,8. Man adderar sedan de tre summorna och får fram ett resultat. 

Resultat under 20 räknas som normalt och högre värde visar på nedsatt handfunktion. 

Maximalt värde är 276 om varje deluppgift tar 60 sekunder (21). GAT har utvecklats för 

reumatiker på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det är ett test som inte kräver så mycket 

förberedelser och är enkelt att summera. GAT är reliabilitetstestat för reumatiker avseende 

stabilitet, har ett högt test-retest (r=0.99), och inter-bedömarreliabilitet (r=0, 95). Det är 

validitetstestat på flera olika sätt. Genom kriterievaliditet där det undersökts mot två andra 

instrument som motsvarar GAT, samt begreppsvaliditet där det gjorts undersökningar 

med kontrollgrupper (20).  

 

Canadian Occupational Performance Measure  

COPM är ett halvstrukturerat intervjuinstrument som bygger på den kanadensiska 

klientcentrerade arbetsterapimodellen The Canadian Model of Occupational Performance 

(CMOP). Modellen är uppbyggd som en systemteori där aktivitetsutförande ses som ett 

samspel mellan människa, aktivitet och omgivning. Synen på aktivitet är, att det är det 

som en människa gör i det dagliga livet, som ger värde och mening åt individen. Det kan 

vara att ta hand om sig själv, njuta av livet eller bidra till det ekonomiska och sociala i 

samhället. CMOP delar in aktiviteterna i tre huvudkategorier; personliga dagliga 

aktiviteter, produktivitet och fritid (8).  

 

Instrumentet är utvecklat för att mäta klientens upplevelse av aktivitetsförmåga över tid 

(22). COPM utförs som en halvstrukturerad intervju och omfattar fyra steg. I det första 

steget identifierar klienten aktiviteter som han vill, behöver eller förväntas utföra inom 

områdena personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid. På steg nummer två ska 

klienten värdera betydelsen av aktiviteten på en skala graderad från ett till tio. Ett har 

betydelsen inte alls viktigt och tio betyder extremt viktigt. I det tredje steget väljs fem 

aktiviteter ut som anses angelägna att åtgärda. Dessa problem värderas nu på två tio-

gradiga skalor, avseende utförande och tillfredsställelse med utförandet (23). Den totala 

poängen kan räknas ihop genom att man adderar poängen för utförande och 

tillfredställelse var för sig. Man dividerar sedan poängsumman med antalet valda 

aktiviteter för respektive skala. Vid uppföljningen (steg fyra) efter behandlingen värderas 

åter varje identifierat problem för sig och den nya poängen beräknas. Skillnaden i poäng 



                                                                     16

kan användas för att utvärdera effekten av behandlingen. Undersökningar har visat att en 

förändring på två poäng eller mer har klinisk relevans (22). 

 

Instrumentet är reliabilitetstestat avseende stabilitet (utförande r=0,63 och tillfredsställelse 

r=0,84) (24). Validiteten i instrumentet har prövats på ortopedi- och stroke- patienter. 

Innehållsvaliditeten visar att instrumentet återspeglar patienternas 

aktivitetsutförandeproblem. Kriterierelaterade validiteten har prövats mot två andra skalor 

(r=-0,14-0,38 och r=-0,13-0,40) (25). Den svenska versionen är testad avseende 

känslighet för att mäta förändring över tid. Den har visats vara hög och instrumentet anses 

vara lämpligt för att mäta resultat vid arbetsterapi. Användandet av instrumentet 

underlättar dessutom klientcentrerad behandling (23). 

 

Dataanalys 
Ickeparametrisk statistik har använts pga. att urvalsgruppen är relativt liten och ej 

normalfördelad (26). Bedömningsinstrumenten som har använts i studien är på 

ordinalskalenivå. Median och kvartilavstånd har därför använts för att beskriva 

förändringar mellan de olika mättillfällena. För att testa om skillnaderna mellan 

mättillfällena är signifikanta har Wilcoxon tecken-rang test använts. Mann-Whitney U-

test användes för att testa om det fanns några signifikanta skillnader i resultat efter 

behandlingen, mellan gruppen med svag dominant arm/hand och gruppen med svag 

ickedominant arm/hand. Signifikansnivån var satt till p< 0.05 för båda testerna. 

Analyserna gjordes i statistikprogrammet SPSS 12,0 för Windows. För att ytterligare 

utvärdera deltagarnas uppfattning om utförande och tillfredsställelse med prioriterade 

aktiviteter, har vi gjort manuella beräkningar av antal aktiviteter där deltagarna har gjort 

förbättringar omfattade två skalsteg eller mer. 

 

Resultat 
För att tydliggöra resultatet, har lådagram (eng. boxplot) används. Den vågräta tjocka 

linjen inne i ”lådan” är medianvärdet. Lådans avgränsning nedåt är den första kvartilen 

och uppåt avgränsas den av den tredje kvartilen. Inom detta intervall, kvartilavståndet 

återfinns 50 % av observationerna. Från lådan utgår det linjer uppåt och nedåt, där 

avgränsningarna utgörs av fördelningens minsta och högsta värde det vill säga 

variationsvidden, men med hänsyn till om det finns uteliggare och extremvärden. 
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Uteliggare markeras med cirklar i diagrammet och innebär värden som ligger mellan 1,5 

och tre lådbredder från kvartilerna. Värden som ligger mer än tre lådbredders avstånd från 

kvartilerna räknas som extremvärden och markeras med en stjärna (se figur 3 och 4) (27). 

 

Deltagarnas uppfattning om hur mycket och hur bra de använder den svaga 

armen/handen i aktivitet 

Resultatet av bedömningarna med UE/MAL visade att samtliga deltagare uppfattade sig 

använda sin svaga arm/hand i större utsträckning direkt efter behandlingen mot före 

behandlingen. Hur mycket den svaga armen/handen användes i vardagliga aktiviteter hade 

förändrats från md 1,86 (IQR=2,1) före behandlingen till 3,96 (IQR=1,31) direkt efter 

behandlingen. Skillnaden mellan mättillfällena var signifikant (p<0,001). Deltagarna 

uppfattade sig använda sin svaga arm/hand i mindre utsträckning vid uppföljningen 

jämfört med direkt efter behandlingen. Minskningen var från md 3,96 (IQR=1,31) till md 

3,66 (IQR=1,6) (Figur 1) och förändringen var signifikant (p=0,025). Tolv deltagare 

uppfattade sig använda sin svaga arm/hand i mindre utsträckning vid uppföljningen än 

vad de gjorde direkt efter behandlingens slut. Åtta deltagare uppfattade sig använda sin 

svaga arm/hand i större utsträckning vid uppföljningen och för tre deltagare var det 

oförändrat.  

 

 

Uppföljn. Efter Före 
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Figur 1. Deltagarnas uppfattning om hur mycket den svaga armen/handen används i 

vardagliga aktiviteter. Bedömt med instrumentet UE/MAL, skalsteg 0-5. 
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Resultatet av bedömningarna med UE/MAL visade att samtliga deltagare uppfattade sig 

använda armen/handen bättre direkt efter behandlingen mot före behandlingen. Hur bra 

deltagarna uppfattade sig använda armen/handen i aktivitet hade förbättrats från md 2,20 

(IQR=1,43) före behandlingen till md 4,07 (IQR=1,34) direkt efter behandlingen. 

Skillnaden mellan mättillfällena var signifikant (p< 0,001). Vid uppföljningen var 

resultatet i stort sett oförändrat. Direkt efter behandlingen var md 4,07 (IQR= 1,34) vid 

uppföljningen md 4,00 (IQR=1,55)(figur 2). Skillnaden mellan mättillfällena var inte 

signifikant (p= 0,465). Tolv deltagare uppfattade sig använda armen/handen sämre vid 

uppföljningen än de gjorde direkt efter behandlingens slut. Tio deltagare uppfattade att det 

skett en förbättring vid uppföljningen.  

 

 

 

Uppföljn. EfterFöre 
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Figur 2: Deltagarnas uppfattning om hur bra den svaga armen/handen används i 

vardagliga aktiviteter. Bedömt med instrumentet UE/MAL, skalsteg 0-5. 
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Deltagarnas greppförmåga  

Grip Ability Test har en omvänd skala om man jämför med de andra instrumenten, ju 

lägre värde desto bättre funktion. Av deltagarna hade 20 fått en bättre greppförmåga 

direkt efter behandlingen mot före, och tre hade blivit sämre. Greppförmågan hade 

förändrats från md 45,4 (IQR=32, 2) före behandlingen till 31,3 (IQR=16,6) direkt efter 

behandlingen. Skillnaden mellan mättillfällena var signifikant (p<0,001). Greppförmågan 

var i stort sett oförändrad från mätningen direkt efter behandlingens slut till 

uppföljningen. Direkt efter behandlingen var md 31,3 (IQR=16,6), vid uppföljningen md 

31,2 (IQR=38) (figur 3). Skillnaden mellan mättillfällena var inte signifikant (p=0, 277). 
Det var 11 deltagare som hade blivit bättre och 11 som blivit sämre och för en var det 

oförändrat från behandlingens slut till uppföljningen. 

 
 

 

Uppföljn.EfterFöre
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Figur 3: Deltagarnas greppförmåga i aktivitet. 

Bedömt med instrumentet GAT, skalsteg 0-276. Cirklar och stjärnor illustrerar uteliggare 

och extremvärden. 
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Deltagarnas uppfattning av utförande och tillfredställelse med prioriterade 

aktiviteter 

Alla deltagare identifierade, genom värdering, 3-5 aktiviteter som de tyckte var särskilt 

viktiga att kunna utföra bättre (se bilaga 1). Aktiviteterna var inom områdena personlig 

daglig vård, produktivitet eller fritid. Det är dessa som kallas prioriterade aktiviteter i 

texten.  

 

Resultatet av bedömningen med COPM visade att samtliga deltagare uppfattade att de 

hade förbättrat utförandet av prioriterade aktiviteter direkt efter behandlingen jämfört med 

före behandlingen. Uppfattningen om utförandet av prioriterade aktiviteter hade 

förändrats från md 2,6 (IQR=1,3) före behandlingen, till md 6,0 ( IQR=2,0) direkt efter 

behandlingen. Skillnaden mellan mättillfällena var signifikant (p< 0,001). Vid 

uppföljningen efter tre månader hade ingen förändring i utförandet av aktiviteter skett, 

jämfört med direkt efter behandlingen. Md var vid detta mättillfälle 6,0 (IQR=2,0), lika 

som direkt efter behandling (figur 4). Skillnaden var inte signifikant (p = 0,794). Elva av 

deltagarna hade ökat sitt utförande av aktiviteter efter tre månader, elva hade minskat sitt 

utförande och en utförde aktiviteterna lika som direkt efter behandlingen.  

 

 

Uppföljn.EfterFöre 
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Figur 4. Deltagarnas uppfattning om utförandet av prioriterade aktiviteter.  

Bedömt med instrumentet COPM, skalsteg 0-10. Ringar representerar uteliggare. 
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Resultatet av mätningarna med COPM visade också alla deltagarna uppfattade att de hade 

ökat sin tillfredsställelse med prioriterade aktiviteter direkt efter behandlingen jämfört 

med före behandlingen. Tillfredställelsen med aktiviteterna hade förändrats från md 2,0 

(IQR=2,3) före behandlingen till md 5,6 ( IQR=2,3) direkt efter behandlingen. Skillnaden 

var signifikant (p<0,001). Deltagarna var något mer tillfredställda med sina aktiviteter vid 

uppföljningen än direkt efter behandlingen. Ökningen var från md 5,6 (IQR=2,3), till 6,3 

(IQR=3,5) (Figur 5). Skillnaden var inte signifikant (p =0, 974). Tio personer var mer 

tillfredställda med sitt aktivitetsutförande, tolv mindre tillfredställda och en var lika 

tillfredställd som direkt efter behandlingen. 

 

 

Uppföljn. Efter Före 
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Figur 5. Tillfredställelse med prioriterade aktiviteter. Bedömt med instrumentet COPM, 

skalsteg 0-10. 

 

Enligt manualen för COPM har en förändring med två skalsteg klinisk relevans. I 

uppfattningen av utförande av prioriterade aktiviteter, hade 16 deltagare en positiv 

skalförändring på ≥ 2 direkt efter behandlingen. Vid uppföljningen hade fyra deltagare en 

positiv skalförändring på ≥ 2 och en person hade en negativ skalförändring på två steg. I 

uppfattningen om tillfredställelse i prioriterade aktiviteter hade tretton personer en 

skalstegsförändring på ≥ 2 direkt efter behandlingen. Vid uppföljningen hade sex personer 

förändring på ≥ 2 och en person hade en negativ förändring på två skalsteg.  
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Jämförelse mellan gruppen med svag dominant sida och gruppen med svag 

ickedominant sida 

Sexton av deltagarna var skadade i sin dominanta sida och sju i sin ickedominanta sida. 

Vid analyser för att jämföra skillnader mellan grupperna direkt efter behandlingen, hade 

ingen signifikant förändring (p= 0,065-0,922) påträffats mellan de båda grupperna. 

 

Vid jämförelser av medianen, kan vi utläsa att den dominantskadade gruppen hade ett 

bättre mätvärde på alla instrument än den ickedominantskadade gruppen före 

behandlingen. De hade också direkt efter behandlingen ett bättre mätvärde på alla 

instrument än den ickedominantskadade gruppen. Den dominantskadade gruppen hade 

direkt efter behandlingen en större positiv skalstegsförändring än den 

ickedominantskadade på instrumenten UE/MAL hur bra skalan, COPM utförandeskalan 

och COPM tillfredställelseskalan. Den ickedominantskadade gruppen hade direkt efter 

behandlingen en större positiv skalstegsförändring än den dominantskadade, vid 

mätningar gjorda på instrumenten GAT och UE/MAL hur mycket skalan.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion     
Då en kvantitativ studie passade vårt syfte och våra frågeställningar, var vårt mål att få en 

så stor undersökningsgrupp som möjligt. Genom att samla in data om CI-terapi från flera 

olika kliniker kunde undersökningsgruppen ha blivit större. Efter att ha kontaktat flera 

olika kliniker visade det sig att skillnader i användandet av bedömningsinstrument gjorde 

det svårt att samla in data från flera olika håll. Då vi kunde samla in data från så pass 

många som 23 personer från samma klinik, valde vi att använda oss av denna data. Det 

var en fördel på så sätt att bedömningarna och behandlingarna var gjorda av samma 

personal vid alla mätningar.  

 

Vid den klinik där vi samlat data hade man gjort mätningar vid fyra olika tillfällen; före 

behandling, efter behandling, uppföljning efter tre månader och uppföljning efter ett år. Vi 

valde att använda de tre första mätningarna. Detta dels pga. att studien annars skulle ha 

fått ett bortfall på sex personer, då mätningen ett år efter behandling inte var gjord på 

dessa. Dels kunde andra sjukdomar och skador ha påverkat resultatet efter så lång tid och 

resultatet kunde då ha blivit mindre tillförlitligt (28).  
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Eftersom vi gjorde en journalstudie hade vi inga möjligheter att påverka vilka 

bedömningsinstrument som användes. Då flera olika instrument användes av 

arbetsterapeuterna på vår klinik där vi samlat in data, valde vi ut dem som bedömde 

aktivitetsförmåga. De instrument som vi valde att inte använda i studien var de som mätte 

känsel, styrka och uthållighet, alltså mätningar på funktionsnivå. Det instrument som vi 

skulle ha bytt ut, om vi hade haft möjlighet till detta, var GAT. Detta pga. att det inte var 

testat på personer med stroke, utan utarbetat för att användas inom reumatologi (20). 

Istället skulle vi ha valt Sollermans greppfunktionstest som inte är diagnosspecifikt. Detta 

instrument innehåller också fler deluppgifter av ADL-karaktär (3), än vad GAT gör. Vi 

skulle även kunna tänkt oss att använda ett observationsinstrument t ex Assessment of 

Motor and Process Skills (AMPS). 

 

Fördelen med att göra en journal studie var att deltagarna och behandlingspersonalen inte 

hade vetskap om att de deltog i en studie, detta kunde därför inte påverka studiens externa 

validitet. Att vi som analyserat data inte själva deltog i studien, kan också vara positivt. 

Genom att forskarna ofta har en hypotes som de vill ha styrkt, kan de ofta omedvetet 

påverka undersökningspersonerna (28). 

 

Instrumenten som användes i studien hade alla höga värden ifråga om reliabilitet, vilket 

gör vårt resultat tillförlitligt. Två av bedömningsinstrumenten i studien var baserade på 

intervjuer. Då tal och språkförståelsen kan bli drabbad efter stroke (5) skulle detta kunna 

ha inverkat på förmågan att svara relevant på frågorna. Vi har frågat arbetsterapeuterna 

som gjorde bedömningarna om detta och de intygade att inget av svaren är felaktiga pga. 

detta, eftersom de varit noga med att förklara och att se till att dessa personer förstått 

frågan.  

 

Den dagliga administrationen av instrumentet UE/MAL:s skala av hur bra man uppfattar 

sig använda armen/handen i behandlingen, ger enligt Taub värdefulla data och fångar upp 

utvecklingen av behandlingen. Det har diskuterats om användningen av UE/MAL under 

behandlingstiden kan ha en behandlingseffekt, det skulle i så fall äventyra instrumentets 

trovärdighet som mätning av resultatet. Taub menar att det istället är hela konceptet med 

CI-terapi som gör att patienten fokuserar på, och provar de olika ADL-aktiviteterna i 

hemmet. Man har även gjort två experiment som visar på att det inte blir någon skillnad  
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på resultatet av behandlingen vid daglig administration av UE/MAL (18). De 

arbetsterapeuter vi samtalat med, har uppgett att man tränar mer på de aktiviteter som 

uppges svikta vid de dagliga bedömningarna. Detta kan nog påverka det slutliga resultatet 

men det är ju ändå det som är målet med behandlingen, att klara sina dagliga aktiviteter.  

 

Instrumentet GAT valde vi att ta med i vår studie, trots att det egentligen mäter funktion. 

Då det mäter funktion i aktivitet inom fyra basala grepptyper som används i vardagliga 

aktiviteter, tyckte vi ändå att det handlade om aktivitet. Då de andra 

bedömningsinstrumenten i vår studie är baserade på självskattning, bedömde vi det viktigt 

att ha ett instrument som inte var självskattningsinstrument. 

 

Instrumentet COPM var det enda instrumentet i studien som mätte aktivitetsförmåga som 

helhet. Detta, samt att det är ett instrument utvecklat inom arbetsterapi gör det viktigt att 

ha med i studien. Arbetsterapeuterna använde även detta instrument som utgångspunkt i 

behandlingen, utifrån önskemål om aktiviteter från deltagarna. Modellen CMOP tar upp 

motivation som en del av kärnan hos personen (8). För att klara av träningen var 

deltagarna tvungna att vara motiverade då behandlingen var mycket krävande. Genom att 

man själv fick välja ut vilka aktiviteter som var viktiga att träna på, ökade säkert 

motivationen. 

 

Både manualerna till instrumenten UE/MAL och COPM, ger instruktioner att antalet 

poäng först ska summeras och sedan divideras med antalet aktiviteter. Man får då alltså 

fram ett medelvärde. Instrumenten uppges i studier vara på ordinalskalenivå (16, 23).  

Pga. uträkningen med medelvärde har man frångått principen att inte använda medelvärde 

i samband med ordinalskala och betraktat instrumenten som intervallskalenivå. Vi har i 

våra analyser valt att betrakta instrumenten som ordinalskala och har därför använt oss av 

deskriptiv bearbetning med median och kvartilavstånd (26). En nackdel med vårt val, var 

att det gjorde resultatet svårare att jämföra med studier där man använt parametrisk 

statistik och medelvärde. 

 

 

 

 



                                                                     25

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att det hade skett en förbättring vid mätning från före 

behandlingen till direkt efter behandlingen, och att resultatet vid uppföljningen var nästan 

på samma nivå som direkt efter behandlingen. I jämförelse med andra studier visar det sig 

att resultaten stämmer i stora drag med vad de kommit fram till.  

 

Bedömningsinstrumentet UE/MAL används i de flesta CI-terapi studier. Instrumentet har 

utvecklats och innehåller nu 30 aktiviteter mot tidigare 14, detta gjorde det svårt att 

jämföra resultaten. Av de studier som vi gjorde jämförelser med, innehöll två studier färre 

aktiviteter (10, 14) och två studier 30 aktiviteter (16,17). Resultaten visade att den största 

förbättringen hade skett direkt efter behandlingen, både i de studier som vi gjorde 

jämförelser med och i vår studie. 

 

I jämförelse med andra studier vid uppföljningen tre månader (14) och sex månader (17) 

efter behandlingen, var det hur bra man uppfattade sig använda armen/handen som inte 

hade förändrats, det stämmer också överens med vår studie. Detta kan ha sin förklaring i 

att efter behandlingen var avslutad, så användes åter båda armarna/händerna i aktiviteter. 

Därför minskade den svaga armens/handens användande något, men man var ändå mer 

nöjd med sitt användande. 

 

Vi har inte hittat någon studie som använt GAT som instrument i CI-terapi och kan därför 

inte göra några jämförelser.  

 

En av de tidigare studierna (17) hade använt instrumentet COPM. Resultatet i den studien  

överrensstämde med vår studie direkt efter behandlingen, deltagarna uppfattade då en 

förbättring av utförandet och tillfredsställelsen med prioriterade aktiviteter. Vid 

uppföljningen var det en skillnad mot vår studie. I den studie som vi jämförde med hade 

uppfattningen om utförande och tillfredställelse försämrats vid uppföljningen efter sex 

månader, medan resultatet i vår studie var oförändrat för uppfattningen av utförandet och 

något förbättrat för uppfattningen av tillfredställelsen med prioriterade aktiviteter. 
 
Enligt manualen för instrumentet COPM räknas två stegs skalförändring som klinisk 

relevans. För uppfattningen om utförandet av prioriterade aktiviteter hade sexton personer  
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≥2 stegs förändring och tretton personer hade ≥2 stegs för tillfredsställelsen med 

prioriterade aktiviteter. Detta var ett något sämre resultat om man jämför med vår analys, 

där alla deltagare hade förbättrats. 

 

Både UE/MAL och COPM visade att deltagarnas uppfattning om användandet av den 

svaga armen/handen och utförandet av prioriterade aktiviteter hade försämrades vid 

uppföljningen. Uppfattningen om hur bra man upplevde sig använda den svaga 

armen/handen och tillfredställelsen med prioriterade aktiviteter hade förbättrats. Är det 

inte det som är det viktigaste, kanske inte själva utförandet av aktiviteten eller 

användandet av den svaga armen/handen, utan att man är mer tillfredställd?   

 

Vi hade förväntat oss att resultatet skulle ha visat på en försämring vid uppföljningen, då 

man inte tränat lika intensivt och inte behövt ha den friska armen/handen fastlåst. Det 

resultat som framkom var att förbättringen nästan var kvar på samma nivå som direkt efter 

behandlingen. Resultatet stämmer bra överens med studien där man mätt representationen 

i hjärnbarken före och efter CI-terapi (14). Direkt efter behandlingen hade arm/hand arean 

ökat så att den var större än motsvarande område för den friska sidan. Vid uppföljningen 

efter sex månader hade skillnaden jämnats ut så att områdena var lika stora. Detta skulle 

kunna tyda på att man använde båda händerna lika mycket (4). 
 
Kielhofner beskriver vanesystemet som en av de saker som påverkar hur vi väljer och hur 

vi utför aktiviteter. Vanor är inlärda vägar att utföra aktiviteter, så att de görs nästan 

automatiskt (29). När man drabbas av stroke, drabbas också vanesystemet och nya sätt att 

göra saker måste läras in. Eftersom det har gått minst ett år sedan deltagarna i denna 

studie hade sin stroke, hade de troligen hunnit lära in nya vanor när behandlingen började. 

Att kunna förändra dessa efter bara två veckors träning, borde vara svårt. Resultatet vid 

uppföljningen visade att de ändå lyckats att förändra sina invanda sätt att göra saker. 

Kanske är det normala sättet, innan de blev sjuka, det starkaste. 
 
Vi hade också trott att den dominantskadade gruppen skulle ha haft en större förbättring 

direkt efter behandlingen än den ickedominantskadade. Vår tanke med detta var att de 

borde ha varit mer motiverande att träna den dominanta armen/handen. Analysen visade 

att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. Det som är värt att påpeka 

är resultatet av analysen av greppförmågan i aktivitet, där signifikansnivån (p= 0,065) var  
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nära den satta gränsen. Resultatet i denna mätning var tvärs emot våra antaganden, den 

ickedominanta gruppen hade en större skalförändring än den dominanta gruppen!  
 
Arbetsterapeuterna som utförde behandlingen nämnde några saker som vi tror kan ha 

betydelse för resultatet; att deltagaren kände sig speciell och utvald är en sak, de hade 

dessutom ibland själva anmält sitt intresse och var därför mycket motiverade. Personalen 

var också ”peppade” och inriktade på att coacha, varje deltagare hade också en egen 

personal under behandlingstiden. Gruppens betydelse kan ha inverkat på resultatet. Man 

hade i det här fallet varit noga med att få en bra sammansättning och storlek på gruppen, 

innan de började behandlingen. Att vara deltagare i en grupp kan ha terapeutisk nytta, 

jämfört med att bara ha kontakt med terapeuten. Man identifierar sig med varandra och de 

andras förväntningar kan leda till ett annat beteende (30). Samhörighet, mellanmänskligt 

lärande och att gruppen inger varandra hopp, är andra faktorer som har betydelse (31). 

 

Enligt socialstyrelsen finns det för närvarande inte tillräckligt med vetenskapliga bevis för 

effekten av behandlingsformen, då de studier som är gjorda är små och utförda i 

laboratoriemiljö (9). Är då resultatet i denna studie generaliserbart till andra grupper? Att 

varken deltagare eller behandlare hade vetskap om att de deltog i en studie, påverkade inte 

resultatet. Att vi själva inte deltog i studien gjorde också resultatet säkrare. Att 

behandlingen var ny och ganska ovanlig, kan däremot ha gjort deltagarna mer 

entusiastiska. Vi anser ändå att resultatet kan överföras till grupper av motsvarande 

sammansättning. Att behandlingen gav effekt på deltagarnas aktivitetsutförande stärktes 

av studien. Vilken av teorierna som gav effekten vet vi inte. Learned-non-use teorin 

tillskrivs i studier det goda resultatet med CI–terapi. Teorin har kritiserats av van der Lee, 

som menar att apor som har utsatts för ingrepp inte är direkt jämförbara människor som 

drabbats av stroke och att det inte finns några valida instrument som kan diagnostisera 

denna teori (15). Det forskas i dag mycket om hjärnans plasticitet, och studier har visat 

hjärnans sensoriska och motoriska barkområden har stor förmåga att påverkas av träning 

(13).  

 

Vår slutsats av denna studie är att CI-terapi efter stroke förbättrade deltagarnas 

uppfattning om hur mycket och hur bra de använde sin svaga arm/hand. Det förbättrade 

deltagarnas greppförmåga i aktivitet och uppfattningen av utförande och tillfredställelse 
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med prioriterade aktiviteter ökade. Resultatet vid uppföljningen var i stort sett kvar på 

samma nivå som direkt efter behandlingen. 

 

En brist med vår studie var att ingen kontrollgrupp fanns. Detta omöjliggjordes av att 

samma kombination av bedömningsinstrument inte användes vid den övriga 

strokerehabiliteringen. Vi tycker att de vore intressant att utvärdera de faktorer som 

påverkade vår studies interna validitet, t.ex. gruppens betydelse. Ett förslag till fortsatt 

forskning är därför; att i en studie av CI-terapi innehållande kontrollgrupp, utforma 

kontrollgruppen så att de får samma intensiva, repetitiva träning och personliga coachning 

som i CI-terapin. Skillnaden i kontrollgruppen, skulle vara att den friska armen/handen 

inte fixeras. Kanske får man då svar på om andra faktorer bidrar till det goda resultatet 

med CI-terapi. 
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Bilaga 1 
 
Prioriterade aktiviteter i COPM                                                   
 
Personliga dagliga aktiviteter 
Äta med två bestick 
Hålla bestick för att dela maten 
Hålla glas eller kopp för att dricka 
Manipulera rätt gaffeln i handen 
Äta fil 
Resa sig upp med hjälp av den svaga handen 
Dra på byxor 
Knyta skosnöre 
Ta på skor 
Knäppa knappar  
Knäppa manschettknappar 
Få upp den svaga handen till huvudet 
Kamma/borsta sig 
Borsta tänderna 
Hålla rakapparaten och raka sig 
Ta på rakvatten på halsen 
Lägga make upp 
 
Produktivitet 
Diska 
Ställa in disk i skåp 
Bre en smörgås 
Bära en bricka 
Torka av bordet 
Bära en mugg med vätska 
Hälla ur en tillbringare 
Ta föremål från hög hylla 
Ta glas långt från kroppen 
Bära en matkasse 
Hantera musen på datorn 
Skriva med två händer på datorn 
Hugga ved 
Rensa ogräs 
Skruva i en skriv  
Skruva en mutter  
 
Fritid 
Lyfta telefonluren 
Handtera vänster reglage vid ratten 
Lägga pussel  
Öppna bildörren 
Ta på bilbälte 
Skriva  
Spela orgel  
Hålla i tidningen 


