
Örebro universitet                                                  
Hälsovetenskapliga institutionen 
Arbetsterapi 
Nivå C 
Höstterminen 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI-METODEN OCH DESS EFFEKTER  
PÅ BARN OCH UNGDOMAR  

MED CP-HEMIPLEGI 
- en systematisk litteraturstudie 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Författare: 
  Larsson Anette 
  Molin Carina 
   
  Handledare:
  Sjöberg Lis
                     



 2

Örebro Universitet 
Hälsovetenskapliga institutionen   
Arbetsterapi   
            
 
Arbetets art:  Uppsatsarbete omfattande 10 poäng C, inom ämnet Arbetsterapi. 
 
Svensk titel:  CI-metoden och dess effekter på barn och ungdomar med CP-hemiplegi  

- en systematisk litteraturstudie. 
 
Engelsk titel:  Constraint-Induced Movement Therapy and its effects in children and 

adoldcents with cerebral palsy- a systematic literature review. 
 
Författare:  Larsson Anette och Molin Carina 
 
Handledare:  Sjöberg Lis 
 
Datum:  2006-11-28 
 
Antal ord:  8501 
 
 
Sammanfattning:    CI-metoden är en ny behandlingsmetod för barn och ungdomar med CP-

hemiplegi. Metoden innebär att man genom en restriktion på den intakta 
armen och handen främjar rörelse i den hemiplegiska armen och handen i 
syfte att förbättra användning av den armen och handen i dagliga 
aktiviteter. 

  
Syftet med litteraturstudien är att beskriva CI-metoden och dess effekter 
på funktions- och aktivitetsförmåga hos barn och ungdomar med  
CP-hemiplegi.                                      

                                
 För att få svar på studiens syfte och frågeställningar gjordes en 

systematisk litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar om 
effekter av behandling med CI-metoden på barn och ungdomar med 
hemiplegi till följd av en CP-skada. Studien baseras på sammanlagt  
12 artiklar, varav 11 studier från åren 2001-2006 och en studie från 1997. 
Artiklarna är sökta i AMED, Cinahl samt Medline. 

                                
                               Resultatet visar att barnen och ungdomarna genom behandling med 

CI-metoden gjorde förbättringar i både funktions- och och aktivitets-
förmåga. Många av de förbättringar som gjorts under behandlingen 
kvarstod även vid uppföljningen, fyra veckor till sex månader senare.  
Resultatet visar att CI-metoden kan vara en effektiv intervention för att 
förbättra funktions- och aktivitetsförmåga hos barn och ungdomar med 
CP-hemiplegi. För att få evidens för detta krävs fler studier angående 
effekter av CI-metoden hos barn och ungdomar med CP-hemiplegi.   
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1. INLEDNING 
 
Det finns i dag olika behandlingar som syftar till att förbättra funktioner i den hemiplegiska 
sidan hos barn med cerebral pares (CP) [1]. Hemiplegi innebär en funktionsnedsättning i en 
sida av kroppen där funktionsnedsättningarna i den sidans arm och hand är huvudproblemet 
för barn och ungdomar med CP [2] och påverkar starkt deras deltagande i dagliga aktiviteter 
[3]. En behandling som visat sig kunna vara mer effektiv än de traditionella behandlingarna 
av övre extremitet är Constraint-Induced Therapy (CI-metoden). Metodens grundläggande 
delar är restriktion av den intakta armen, för att främja användning av den hemiplegiska 
armen och handen samt intensiva träningsprogram innehållande olika tekniker. CI-metoden 
har visat sig vara en effektiv intervention för vuxna med svaghet och spasticitet i övre 
extremitet och kan vara effektiv för barn med CP [3]. Vår avsikt är därför att beskriva vilka 
förändringar som beskrivs av funktions- och aktivitetsförmågan hos barn och ungdomar med 
CP-hemiplegi efter behandling med CI-metoden.  
 
 
2. BAKGRUND 
 
2.1 Cerebral pares (CP) 
CP förekommer hos ca 2,5/1000 levande födda barn i Sverige [4] och är den vanligaste 
orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar [2]. Begreppet cerebral pares innebär 
förlamning på grund av hjärnskada [4] och är ett samlingsbegrepp för en rad olika tillstånd 
med rörelsehinder [2]. CP-skadan beror på skador som drabbar den omogna hjärnan under 
utveckling och kan uppstå före födseln (prenatalt), i samband med födseln (perinatalt) eller 
efter födseln och upp till två år (postnatalt) [2]. CP-skada är en stationär engångsskada, 
d v s att skadan i sig inte är progredierande [4] men barnen kan drabbas av andra funktions-
nedsättningar, t ex psykisk utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter, tal- och språk-
svårigheter, synstörningar samt epilepsi [2].  
 
CP delas in i olika former – spastisk, dyskinetisk och ataxi. De spastiska formerna är 
dominerande och delas in i spastisk diplegi, spastisk tetraplegi samt spastisk hemiplegi [4]. 
Hemiplegi innebär en spastisk förlamning i ena kroppshalvan och medför förhöjd muskel-
spänning (hypertonus), svaghet (pares) och livliga muskelreflexer i den drabbade sidan [2]. 
 
Spastisk hemiplegi utgör cirka en tredjedel av all CP bland barn och ungdomar [4]. Av de 
barn som drabbas av spastisk hemiplegi beror handikappet för tre fjärdedelar på prenatala 
orsaker och resterande på perinatala orsaker [2]. Den vanligaste orsaken till CP-hemiplegi är 
att de nervbanor som för informationen från hjärnbarkens celler ner till ryggmärgen och sedan 
ut i musklerna är skadade. De flesta barnen och ungdomarna med CP-hemiplegi kommer att 
klara sitt gående bra, huvudproblemet för dessa barn och ungdomar är de funktionsned-
sättningar som finns i den hemiplegiska armen och handen. Den motoriska utvecklingen 
(finmotoriken) av händerna är kopplad till graden av känsel i handen och om känseln är 
nedsatt i handen negligerar barnet ofta den och behandlar den som om den inte fanns [2].  
 
2.2 Traditionell behandling 
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) är den verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar mellan 0-20 år, där den dominerande gruppen är barn och ungdomar med CP. 
Målsättningen för habiliteringen är att arbeta för att barnen och ungdomarna efter sina 
förutsättningar ska få ett gott liv genom att ge dem professionell rådgivning, stöd och 
behandling under barn- och ungdomsåren [2]. Inom BUH arbetar man i habiliteringsteam som 
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består av arbetsterapeut, fritidspedagog, habiliteringsläkare, kurator, logoped, psykolog, 
specialpedagog, sjukgymnast samt sjuksköterska [4]. Målet med de arbetsterapeutiska 
åtgärderna i detta team är att barnet/ungdomen trots sjukdom eller funktionsnedsättning skall 
kunna ta tillvara på och utveckla sina egna resurser på bästa sätt för att fungera tillfred-
ställande i sin miljö. Arbetsterapeutiska behandlingsområden är personlig vård, boende, 
skola/arbete, fritid samt social gemenskap. För att barnet/ungdomen ska klara sina dagliga 
aktiviteter inom dessa områden får de möjlighet till träning av nedsatta funktioner eller 
kompensera funktionshindret med hjälpmedel och miljöanpassning [2]. Genom träning av 
övre extremiteten i dagliga aktiviteter tränas även barnets finmotoriska förmåga [1]. 
Sjukgymnastik är av stor betydelse för den motoriska stimulansen, genom träning kan 
muskelstyrka och uthållighet förbättras. Sjukgymnastikens insatser är också viktiga för att 
säkerställa resultatet efter ortopedkirurgiska ingrepp och för att förhindra felställningar i leder. 
Utöver arbetsterapi och sjukgymnastik används även ortopedi, neurokirurgi, läkemedel, 
akupunktur samt muskel- och nervblockader för behandling av den motoriska störningen [2].  
 
Vetenskap om rörelse, studier av motorisk inlärning, kinetik och kinematik har haft stor 
inverkan på de behandlingar som finns inom den fysiska rehabiliteringen i dag, trots detta är 
dessa behandlingar inte den optimala lösningen för effektiva interventioner [5]. I studier på 
djur och vuxna som drabbats av stroke, där man studerat effektiviteten av olika träningar, 
föreslår man att CI-metoden kan vara mer effektiv än traditionella behandlingar för övre 
extremitet [3]. 
  
2.3 CI-metoden 
CI-metoden är en ny behandlingsteknik inom fysisk rehabilitering. Metoden baseras på 
forskning i neurovetenskap och beteendepsykologi [5]. 
 
Historik 
Principerna i CI-metoden utvecklades under 1960-talet genom experiment på apor. Dessa 
experiment utfördes för att se sensorikens betydelse för motoriken. Genom att skära av de 
sensoriska nervtrådarna från övre extremitet på aporna, medan de motoriska nervtrådarna 
lämnades intakta, försvann känsel i en arm på aporna [6] [7]. Direkt efter ingreppet försökte 
aporna att använda armen utan känsel, vilket ledde till misslyckanden som att aporna ramlade 
omkull eller blev utan föda. Dessa misslyckanden utgjorde ”bestraffningar” som resulterade i 
att aporna slutade att använda den armen i sin livssituation. Genom detta lärde sig aporna ett 
beteende där de inte använde sin arm, kallat ”learned nonuse”. Genom att hindra rörelse av 
den intakta armen (restriktion) under flera dagar började aporna att använda armen igen. 
Restriktionen av den intakta armen användes för att övervinna det inlärda beteendet. 
Motivationen att få tag i föda, förflytta sig samt andra viktiga aktiviteter i apornas liv gjorde 
att rörelse framkallades i armen. Studierna överfördes senare på människor som drabbats av 
stroke med hemiplegi i övre extremitet [5].  
 
Användningsområden 
CI-metoden är utvecklad för vuxna och används i behandlingen för strokepatienter [8].  
I kontrollerade experiment har metoden visat sig öka användningen av den försvagade armen 
hos dessa patienter [5].  Metoden innebär att att man använder en mitella eller handske på den 
intakta armen under 90% av den vakna tiden under 14 dagar. Under den tiden utförs ett 
intensivt träningsprogram under sex timmar per dag av den svaga armen och handen. 
Träningen består av två olika karaktäristiska övningar - shaping och repetitive task practice. 
Shaping innehåller en motorisk uppgift som man successivt strävar mot i små steg. Här 
används också gradering av uppgiftens svårighet som anpassas efter individens kapacitet. 
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Repetitive task practice innebär att man oavbrutet under 15-20 minuter utför funktionella 
uppgifter i aktiviteter där de rörelser som är målet för träningen finns med [8]. Båda dessa 
övningar innehåller uppgifter som är vuxenorienterade och monotona. Det skulle vara svårt 
för ett barn att visa intresse och engagemang under så lång tid som det krävs i metoden som är 
utformad för vuxna. För att kunna överföra CI-metoden till barn måste den anpassas till barns 
nivå och kapacitet [8]. 
 
2.4 Aktivitet 
Hemiplegin medför en postural instabilitet som kan försämra barnets möjlighet att utföra 
aktiviteter som kräver båda händernas medverkan. Det krävs en stabil bas att utgå ifrån i 
aktiviteter som t ex påklädning och personlig hygien [5]. Eftersom barn med CP-hemiplegi 
använder sin intakta hand som dominant får barnen också svårigheter i lekar då många lekar 
kräver båda händernas medverkan som t ex att bygga lego, att klä dockan och att cykla [7]. 
Lek är beskrivet som barnens aktivitet och är en automatisk och väsentlig del av deras liv. 
Alla barn engagerar sig i någon form av lek och det är genom leken som de utvecklar en 
förståelse för hur omvärlden fungerar och hur man ska förhålla sig till den [9]. Genom lek och 
alldagliga aktiviteter såsom att äta och att klä på sig utvecklas armens och handens förmåga. 
Denna utveckling sker vartefter den kognitiva utvecklingen sker. Det är först när armens och 
handens funktioner är färdigutvecklade som rörelser sker i harmoni [10] [11]. 
 
WHO:s (World Health Organization) klassifikation ICF (Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) beskriver hälsa och hälsorelaterade tillstånd 
genom olika begrepp [12]. Två av dessa begrepp är funktion respektive aktivitet. Funktion 
står för fysiska och psykiska kroppsfunktioner, kroppsstrukturer (anatomi), aktivitet och 
delaktighet. Individens kroppsfunktion och struktur är nära sammankopplad med aktivitet och 
delaktighet då dessa anger de positiva aspekterna av ett samspel mellan individens hälsa och 
de faktorer som påverkar hälsotillståndet. Begreppet aktivitet beskrivs som allt en individ 
utför i det dagliga livet när det gäller genomförande av en uppgift eller handling. Beroende på 
vilken aktivitet man utför i aktivitetsområdena personlig vård, boende, arbete, fritid/lek så 
påverkas olika funktioner [13]. 
 
Utförandet av de dagliga aktiviteterna är beroende av en komplex process som omfattar olika 
aspekter av en individs förmåga. För att kunna använda sin hand i ett meningsfullt syfte krävs 
kognitiv förmåga då det är av vikt att förstå värdet av att använda sin hand. Uppgiften måste 
vara överförbar och översatt i ett meningsfullt utförande och dessa måste framföras i en 
passande ordning. Det är också viktigt att individen är motiverad att utföra en uppgift, då 
motivationen påverkar individens möjlighet att använda sin hand. Motivationen är nära 
relaterad till uppmärksamhet och koncentration och om individen inte är fokuserad begränsar 
det möjligheten att utföra uppgiften [14]. 
 
Funktioner som att nå, gripa och manipulera används i olika kombinationer när individen 
utför dagliga aktiviteter [14] och är en viktig bas för individens möjlighet att utföra aktiviteter 
inom olika områden [15]. 
 
2.5  Handfunktion  
Den normala utvecklingen av handen sker i olika steg där de första greppen består av en 
samtidig böjning av alla fingrar. Utvecklingen fortsätter med att fingrarna kan röras 
oberoende av varandra och dessa rörelser kontrolleras direkt från den motoriska barken i 
storhjärnan via pyramidbanan till ryggmärgen. För att hantera ett föremål i handen krävs en 
precis koordination av grip- och lyftkraften samt att sensoriken i handen fungerar. Detta 
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utvecklas genom åren hos barnen och när barnet blir äldre programmeras styrkan hos 
krafterna i förväg genom tidigare erfarenhet av ett föremål. Den här förmågan bygger på att 
barnet har möjlighet att skapa sensomotoriska minnen där barnet kan ta fram den information 
som behövs för att avgöra grip- och lyftkraften [2]. Trots att rörelser är beroende av hur CNS 
planerar och organiserar rörelser är de muskelskeletala komponenterna avgörande för det 
motoriska utförandet [14]. 
 
Hos barn med CP sitter skadan i den motoriska barken eller i pyramidbanan vilket gör att 
barnen inte kan utveckla oberoende fingerrörelser vilket krävs för att fingermotoriken ska 
fungera. Barnen saknar även koordinationsförmåga mellan grip- och lyftkraften samt 
förmågan att programmera krafterna i förväg [2]. 
 
För barn och ungdomar med CP-hemiplegi innebär armens och handens svaghet, den för-
sämrade sensoriken, spacticitet och reducerad muskellängd en försämring i olika funktioner. 
Olika variationer av dessa försämringar medverkar till de svårigheter som barnet har i att nå, 
peka, greppa, släppa och manipulera objekt [3]. Shaw refererar i sin FoU-rapport till Uvebrant 
som skriver att hur den nedsatta handfunktionen drabbar dessa barn varierar då en del barn 
enbart har lindriga problem med att utföra differentierade fingerrörelser medan andra kan 
sakna greppförmåga samt ha ökad spänning i både armen och handen [16] [11].  
 
Nyligen framlagd evidens föreslår att barn med CP kan förbättra sin motoriska förmåga om de 
erbjuds tillräckligt med möjligheter att träna. En träningsmetod som tillhandahåller dessa 
möjligheter och som blivit alltmer populär är CI-metoden. Metoden syftar till att förbättra 
funktioner i övre extremitet hos barn med CP och är under utveckling för att passa barn [8]. 
Det är därför av intresse att ta reda på hur arbetsterapeuter arbetar med metoden vid 
behandling av barn med hemiplegi på grund av CP-skada och hur effekterna av metoden 
beskrivs. 
 
 
3. SYFTE 
  
Syftet med litteraturstudien är att beskriva CI-metoden och dess effekter på funktions- och 
aktivitetsförmåga hos barn och ungdomar med CP-hemiplegi. 
 
Frågeställning 1:   Hur genomförs behandling med CI-metoden?  
Frågeställning 2:   Hur bedöms barnens och ungdomarnas funktions- och aktivitetsförmåga? 
Frågeställning 3:   Sker förändringar i funktions- och aktivitetsförmåga hos barnen och 

ungdomarna som genomgått behandling med CI-metoden? 
Frågeställning 4:   Hur uppfattar föräldrar resultat av behandlingen? 
Frågeställning 5: Hur kvarstår eventuell effekt av behandlingen?  
 
 
4. METOD 
 
4.1 Metodval för datainsamling  
För att bemöta studiens syfte och besvara dess frågeställningar har författarna valt att göra en 
systematisk litteraturstudie utifrån Willman & Stoltzs [17] beskrivning på tillvägagångssätt 
för hur man systematisk försöker finna och bedöma relevant vetenskaplig litteratur. Litteratur-
studien baseras på vetenskapliga artiklar om effekter av behandlingen med CI-metoden på 
barn och ungdomar med hemiplegi till följd av CP-skada. Då CI-metoden är en ny 
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behandlingsform för barn och ungdomar med CP-hemiplegi som syftar till att förbättra 
funktioner i den hemiplegiska armen och handen, ville författarna få den beskriven i 
litteraturen och se dess effekt prövad i olika vetenskapliga studier.  
 
4.2 Sökstrategi 
Ett flertal sökningar med olika kombinationer av sökord har använts för att hitta artiklar som 
passar studiens syfte. Artiklarna är sökta i AMED, Cinahl samt Medline via Örebro 
Universitets biblioteks datasöksystem. För att sortera bort eventuella dubbletter sökte 
författarna i de tre databaserna samtidigt. Antalet träffar anges inom parentes efter de olika 
kombinationerna av sökord. Sökord som användes var cerebral palsy and constraint induced 
therapy (15), cerebral palsy and constraint induced therapy and child$ (13), constraint induced 
therapy and child$ (18), cerebral palsy and constraint induced movement therapy (12), 
cerebral palsy and constraint induced movement therapy and child$ (10) samt constraint 
indueced movement therapy and child$ (15). Sökningarna gav sammanlagt 83 träffar. 
 
4.3 Urval 
För att göra ett urval av de artiklar sökningen resulterade i läste författarna titlar och de 
abstrakts som innehöll studier på barn och ungdomar med CP-hemiplegi som behandlats med 
CI-metoden. Författarna har ställt upp ett antal inklusionskriterier som anses vara relevanta 
för studiens syfte och frågeställningar. 
 
Inklusionskriterier: 
-  vetenskapliga artiklar på engelska och svenska                                                                                                       
-  studier innehållande CP-hemiplegi  
-  studier på barn och ungdomar 
-  studier som påvisar effekter av CI-metoden 
 
Utifrån angivna inklusionskriterier sorterades 72 artiklar bort, då några av dessa var review-
artiklar, några innehöll CI-metoden för barn med förvärvad hjärnskada, en artikel tog upp CI-
metoden för ett barn med tetraplegi. Det framkom även många dubbletter vilket beror på att 
författarna sökte på olika sökordskombinationer. De 11 artiklar som återstod ansågs uppfylla 
inklusionskriterierna och var därmed relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Genom 
att läsa referenslistor på de utvalda artiklarna framkom en artikel som intresserade författarna. 
Den artikeln gjordes det sedan en frisökning på. Artikeln svarade upp mot inklusions-
kriterierna och inkluderades i studien. Denna litteraturstudie baseras således på  
12 vetenskapliga artiklar (Bilaga 1).  
 
4.4 Dataanalys 
För att granska artiklarnas kvalitet har författarna utgått från Willman och Stoltz underlag för 
hur man kvalitetsbedömer kvalitativa respektive kvantitativa studier [17]. De 12 artiklarna 
[18-29] har granskats av författarna var för sig och sedan sammanställts. Vid granskningen av 
artiklarna framkom att endast fyra [18, 20, 24, 26] av de 12 studierna var randomiserade 
kontrollstudier, fyra var icke randomiserade studier [21, 22, 28, 29], tre var fallstudier [19, 23, 
25] och en studie var en kvalitativ studie som beskrev två barn som fått behandling med  
CI-metoden [27].  
 
För att bedöma den kvalitativa studien har författarna granskat om det i studien finns en tydlig 
problemformulering, om kontexten är beskriven samt om den beskriver patientkarakteristika 
och om fynden presenteras klart och tydligt. Vid bedömning av studierna med kvantitativ 
metod har författarna granskat hur forskningsmetoden, patientkarakteristika, interventionen, 
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studiens syfte, om instrumentens validitet och reliabilitet är beskrivet samt om resultatet är 
generaliserbart.  
 
Författarna ansåg att patientkarakteristika är tydligt beskriven i samtliga studier. Den 
kvalitativa studien bedömdes att tydligt beskriva problem, kontext, barnens funktions- och 
aktivitetsförmåga före behandling med CI-metoden samt redovisade de förändringar man 
kunde se efter behandlingen genom konkreta beskrivningar av barnen under aktivitet. 
 
De kvantitativa studiernas olika syften var tydligt beskrivna och ansågs vara relevanta för 
litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Syftena i de olika studierna var att påvisa effekter 
av behandling med CI-metoden hos barn och ungdomar med CP-hemiplegi. En studies syfte 
var att undersöka om det fanns något samband mellan effektiviteten av behandling med CI-
metoden och vilken ålder barnen/ungdomarna hade [29]. Här jämförde man en yngre grupp 
med en äldre grupp där alla fick behandling med CI-metoden. Författarna ansåg ändå att 
studien var relevant för litteraturstudiens syfte och frågeställningar då den presenterade 
effekter efter behandlingen med CI-metoden enskilt utifrån de olika grupperna. Vidare anser 
författarna att flertalet instrument som användes i de olika studierna var tillförlitliga samt att 
de interventioner som beskrivs i de olika studierna går att jämföra. 
 
En analysmall utarbetades specifikt för denna studie för att ge en överblick över innehållet i 
artiklarna (Bilaga 2). De 12 artiklarna har lästs och analyserats av författarna var för sig och 
sedan sammanställts. Sammanställningar av artiklarnas innehåll gjordes utifrån studiernas 
undersökningsmetoder, behandlingens genomförande, hur förändringarna bedömdes, 
behandlingsresultat, föräldrarnas uppfattning samt eventuella kvarvarande effekter. 
Sammanställningen har använts för att underlätta i sökandet efter svar på de frågeställningar 
som författarna hade. Vid analysen av datan framkom det att tre studier [19, 23, 27] inte 
använt sig av statistiska test för att påvisa om behandlingsresultaten var signifikanta. 
Författarna vet därför inte om de förbättringar som gjorts i de studierna var signifikanta.  
 
 
5. RESULTAT 
 
5.1 Behandling med CI-metoden 
Restriktion 
I samtliga studier i artiklarna beskrivs en anpassad form av CI-metoden. Genom att minska 
tiden för restriktionen av den intakta armen och genom träning av den hemiplegiska armen 
och handen i dagliga aktiviteter och lek anpassas metoden till barns nivå [18-29]. 
 
Restriktionen av den intakta armen och handen sker genom olika konstruktioner, där den 
vanligaste formen som studierna beskriver är mitella [19, 23, 24, 29]. Andra konstruktioner 
som användes var avgjutningar av arm och hand i olika material, handske och skenor [18, 20, 
22, 25, 26, 27, 28], även ett befintligt gips användes som restriktion [27]. En studie skilde sig 
från de andra genom att restriktionen av den intakta armen gjordes genom att en vuxen person 
försiktigt ”höll” in den armen och handen under träning [21]. En del av restriktionerna var 
konstruerade så att barnen/ungdomarna hindrades till förmågan att gripa och att använda den 
armen och handen som hjälp och stöd [19, 22, 24, 28, 29], andra studier beskriver inte hur 
konstruktionen påverkade rörelse [20, 23, 25, 26, 27] och en studie använde en restriktion 
som tillät viss rörelse [18]. 
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Den vanligaste tiden för restriktion av den intakta armen var sex timmar per dag under 10-21 
dagar [18, 19, 24, 29]. En studie [27] där två barn medverkade användes restriktionen på ett 
barn under åtta timmar per dag i elva dagar i följd och på det andra barnet utnyttjade man ett 
befintligt gips då barnet brutit den intakta armen, gipset användes som restriktion under fyra 
veckor och då under dygnets alla timmar. Två studier använde restriktionen en kortare tid per 
dag (en och två timmar) men under en längre tidsperiod (fyra veckor och två månader) [21, 
28]. Två studier anger inte tiden per dag utan anger endast att barnen använde restriktionen 
under en viss tidsperiod, där en studie använde restriktionen under sex veckor [20] och den 
andra under en månad [26]. En annan studie beskriver att restriktionen användes under större 
delen av vaken tid under tre veckor, där målet var att uppnå åtta timmars användning [25]. En 
studie beskriver att restriktionen av den intakta armen gjordes fyra timmar per vecka vid 
träning hos arbetsterapeut och sjukgymnast. Pojken i studien var också instruerad att använda 
mitellan så mycket som möjligt hemma, med undantag för när han utförde sin personliga 
hygien [23]. Ytterligare en variation i användandet av restriktionen visade sig i en annan 
studie där barnen använde restriktionen sju timmar per dag under vardagarna under en två 
veckors period [22]. 
  
Träning 
Behandlingen utfördes både kliniskt av arbetsterapeut och sjukgymnast och i barnens egen 
hemmiljö. Föräldrar hjälpte barnen och ungdomarna att utföra olika hemträningsprogram samt 
genom att uppmana dem att använda den hemiplegiska armen och handen i dagliga aktiviteter 
[18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29]. I två studier var träning enbart kopplad till barnens hem 
[19, 25] och en beskriver att träningen utfördes på ett dagläger [22]. Träningen utfördes i 
dagliga aktiviteter (ADL) som t ex äta/dricka, av- och påklädning, tvätta sig/bada och 
toalettbesök [18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]. Genom olika lekar och spel som  
t ex kortspel, monopol, pussel, leka med dockor, dataspel, basketboll, frisbeegolf och fri lek  
i naturlig miljö tränades den hemiplegiska armens och handens olika funktioner [18-29]. 
 
Deltagarna på daglägret tränade sin hemiplegiska arm och hand genom att engagera sig i olika 
fritidsaktiviteter, detta valdes för att evidens visar att funktionella förmågor är mer benägna 
att förbättras genom engagemang i aktiviteter. Möjligheten att träna togs tillvara under alla 
tillfällen under dagen. Ungdomarna fick vara med och förbereda måltider, som sedan intogs 
med den hemiplegiska handen och de fick sedan också diska [22]. 
 
Tre studier beskriver att träningen utfördes i grupp [22, 24, 29] där en studie påpekar att man 
genom att vara i grupp kan stödja varandra när svårigheter uppstår och att man aktivt kan 
hjälpa varandra med problemlösning genom att hitta lämpliga och mer effektiva strategier 
under utförandet av uppgiften [22].  
 
Begreppen shaping och repetetive task practice nämns i ett fåtal studier [18, 24, 27, 29]. 
Studierna beskriver att barnen och ungdomarna tränar i olika uppgifter som syftar till att 
förbättra finmotoriska funktioner [18-29] där några studier beskriver hur man successivt 
strävar mot att uppnå en målinriktad aktivitet eller rörelse genom träning av specifika 
funktioner [18, 20, 24, 29]. Uppgifter som att nå, gripa, hålla, manipulera objekt, belasta och 
att göra gester med händerna delades in i små komponenter av förmågor, för att senare sättas 
samman till en fullständig aktivitet [18, 20].  
 
Fem studier beskriver att de uppgifter som väljs ska vara individuellt anpassade till barnets 
egen nivå och kapacitet [18, 20, 24, 28, 29]. Uppgifterna valdes utifrån familjens och barnets 
mål, barnets egen motivation för en aktivitet, främjandet av självständighet genom att välja 
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ålderspassande uppgift och rörelser som arbetsterapeuten ansåg hade störst möjlighet att 
förbättras [18]. Betydelsen av att barnen och föräldrarna skulle vara motiverade till 
behandlingen tas upp i några studier [18, 19, 23, 25, 28]. 
 
5.2 Bedömning av barnens och ungdomarnas funktions- och aktivitetsförmåga 
För att bedöma och påvisa effekter av CI-behandlingen har man i elva studier mätt 
förändringar i barnens funktions- och aktivitetsförmåga med olika instrument (Bilaga 3). 
Bedömningar har gjorts före och efter behandling för att kunna se förändringar och därmed 
påvisa effekter. De olika instrumenten har bedömt barnens funktionsförmåga gällande 
handens motorik [18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29], handstyrka [19, 22, 23, 24, 29], 
sensibilitet [19, 24, 29] samt aktivitetsförmåga [18, 20, 22, 23, 25, 28]. Många av studierna 
videoinspelade barnen under de olika testen [18, 22, 24, 28, 29] och tre studier videoinspelade 
barnen under olika aktiviteter för att på så sätt bedöma förändring i funktions- och 
aktivitetsförmåga [22, 25, 27]. Fem studier har även använt olika instrument för att ta reda på 
föräldrarnas uppfattning om behandlingsresultatet av CI-metoden [18, 24, 25, 26, 29] och en 
studie beskriver enbart föräldrarnas uppfattning utan att ha använt något bedömnings-
instrument som underlag [27]. 
 
5.3 Förändringar i barnen och ungdomarnas funktions- och aktivitetsförmåga 
Motorik 
Resultatet i de flesta studierna visar på förbättringar gällande handens motoriska utförande. I 
en av dessa studier har 31 olika motoriska rörelsemönster och funktioner i aktiviteter som att 
nå bära/släppa föremål, belasta armen och handen, från liggande sätta sig upp, krypa och 
ställa sig upp bedömts och där uppvisar de barn som fått behandling med CI-metoden ett 
medelvärde på 9,3 nya rörelsemönster och funktioner som de tidigare inte uppvisat. Detta 
resultat visar att den grupp som fått behandling med CI-metoden uppnått en signifikant 
förbättring i jämförelse med kontrollgruppen som fick traditionell behandling och endast 
uppvisade ett medelvärde på 2,3 nya rörelsemönster och funktioner [18].  
 
Nio studier visar på förbättringar i olika finmotoriska funktioner som t ex fingerfärdighet, 
gripförmåga, manipuleringsförmåga och tvåhandsgrepp efter behandling med CI-metoden. I 
två av dessa studier, där man genom ett finmotoriskt test bedömt barnens och ungdomarnas 
fingerfärdighet och hastighet i både en- och tvåhandsuppgifter och där enhandsuppgifterna 
utfördes med den hemiplegiska armen och handen visar resultatet på signifikanta förbättringar 
för samtliga barn som ingick i studien [24, 29]. 
 
Efter behandling med CI-metoden förbättrade några ungdomar sin koordinationen i övre 
extremitet vid utförandet av olika en- och tvåhandsuppgifter som t ex att kasta upp en boll och 
fånga den med en hand respektive två händer. De ökade sina medelpoäng från 13 till 16 poäng 
av 21 möjliga poäng under behandlingen, vilket var en signifikant förbättring [22].   
 
I sju studier har man i bedömningar av enhandsuppgifter uppmätt förändringar i barnens och 
ungdomarnas fingerfärdigheter i den hemiplegiska armen och handen [19, 20, 22, 24, 25, 26, 
29]. I alla studier påvisades förbättringar och i sex av dessa studier påvisades signifikanta 
förbättringar [20, 22, 24, 25, 26, 29]. I två av studierna var det ett respektive två barn som inte 
uppvisade några förbättringar i enhandsuppgifter [19, 24]. I en annan studie, där ett barn 
ingick, har man genom olika enhandsuppgifter bedömt barnets finmotorik och konstaterat att 
barnet gjorde förbättringar i nästan hälften av uppgifterna och över hälften av dessa var 
förbättringar i gripförmågan. Detta resultat antyder att barnet utvecklat ett mer användbart 
grepp med den hemiplegiska handen efter behandling med CI-metoden [25]. Ytterligare tre 
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studier visar att barnens gripförmåga förbättrats [20, 21, 27]. Ett barn som aldrig tidigare hade 
greppat ett föremål utvecklade en primitiv gripförmåga medan fem andra barn i samma studie 
förfinade sin gripförmåga under studiens gång [21]. I två studier, där man bedömt barnens och 
ungdomarnas manipuleringsförmåga genom att de fick vända samt rotera ett föremål med sin 
hemiplegiska arm och hand, visar resultaten på förbättringar [20, 22], där endast en studie 
uppvisade signifikanta förbättringar [20].  
 
Styrka 
Studiernas resultat av förändringar i barnens och ungdomarnas gripstyrka i handen efter 
behandling med CI-metoden visar på förbättringar i tre studier [19, 23, 27]. En av dessa 
studier visar att gripstyrkan förbättrades hos två av de tre pojkarna. Däremot kunde inga 
konstanta förbättringar ses i fingertoppsstyrkan hos någon av de tre pojkarna. En pojke 
uppvisade däremot förbättringar i förmågan att anpassa styrkan i fingrarna när han greppade 
olika föremål [19]. I tre andra studier kan man inte se några förbättringar av gripstyrkan i 
handen [22, 24, 29].  
 
Sensibilitet 
Förändringar i handens sensibilitet efter behandling med CI-metoden presenteras i ett fåtal 
studier [19, 24, 29]. I en studie där tre barn deltog kunde man visa på små förbättringar i tryck 
och beröring, där de två barn som hade mest funktionsnedsättningar i den hemiplegiska armen 
och handen förbättrade sensibiliteten från låg till normal nivå medan det tredje barnet visade 
normal nivå av sensibilitet i handen under hela behandlingen [19]. I två andra studier kunde 
man inte under behandlingen se några mätbara förändringar i handens sensibilitet [24, 29]. 
 
Aktivitet 
Resultaten i sju studier visar att barnen och ungdomarna förbättrade sin aktivitetsförmåga 
efter behandling med CI-metoden. I en av dessa visar resultaten i barnens aktivitetsförmåga 
på stora signifikanta förbättringar, den hemiplegiska armen och handen användes oftare och 
det samlade helhetsintrycket när barnen använde den i olika aktiviteter visade på bättre 
kvalitet [18]. Två andra studier beskriver också att förbättringar gjorts i det motoriska 
utförandet vid dagliga aktiviteter [20, 23]. I en av dessa studier uppvisade barnen signifikanta 
förbättringar i personlig vård [20] och i en annan studie där endast ett barn ingick förbättrades 
barnets utförande i dagliga aktiviteter i åtta av 16 aktiviteter [23]. Ett annat resultat visar att 
man endast kunde se väldigt små förbättringar i motoriska förmågor i dagliga aktiviteter. 
Detta resultat visar inte på signifikanta förbättringar [22].  
 
En studie har bedömt hur lång tid det tar för det medverkande barnet att utföra 15 olika 
aktiviteter med sin hemiplegiska arm och hand. Resultatet visar att barnet förbättrade sin 
hastighet i utförandet i 13 av de 15 aktiviteterna och att det i de två återstående aktiviteterna 
inte hade skett någon förändring [23].  
 
Vid observationer på barnen i aktivitet under fri lek visar att förbättringar gjorts i förmågan att 
använda sin hemiplegiska hand och arm i aktiviteter som kräver båda händernas medverkan 
[27, 28]. I en av dessa studier visar resultaten på signifikanta förbättringar för barnen som fått 
behandling med CI-metoden i jämförelse med barnen som ingick i kontrollgruppen [28]. Vid 
en annan observation av en tvåårig flicka under aktiviteter i fri lek fann man signifikanta 
förbättringar i den hemiplegiska handens funktioner, som i förmågan att gripa och släppa ett 
föremål, att ta in sensorisk information när hon la handen på ett föremål, att dra och skjuta ett 
föremål och att kommunicera samt göra gester med handen. Man såg också att flickan 
förbättrade sin förmåga att från sittande lägga sig ner på golvet och att därifrån resa sig upp 
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igen. Däremot kunde man inte se några förbättringar i förmågan att använda den hemiplegiska 
armen och handen i tvåhandsaktiviteter eller i isolerade fingerrörelser i den hemiplegiska 
handens pekfinger. Resultaten i den här studien visar också på en förbättring i både kvantitet 
och kvalitet vid användningen av den hemiplegiska armen och handen under fria 
lekaktiviteter [25].  
 
En annan studie beskriver att för att se förändringar i aktivitetsförmåga har man under ett dag-
läger för ungdomar låtit ungdomarna spela frisbeegolf. Ungdomarna skulle försöka få i en 
frisbee i en korg genom så få kast som möjligt. Från första till sista dagen på lägret uppvisade 
ungdomarna signifikanta förbättringar, då antalet kast minskade från 20 till 14 kast [22]. 
 
I en annan studie som observerat två små barn under aktiviteter i lekar, kunde man se att 
flytet, räckvidden och hastigheten i handens rörelser ökade när pojken i studien skulle dra, 
skjuta eller vidröra föremål under aktiviteter. Hans förmåga att lyfta saker ifrån sin kropp med 
båda händerna förbättrades också vilket han tidigare varit oförmögen att göra. Pojken visade 
också ökad styrka i handen när han skulle trycka ner en spak, för att få igång mekaniska 
leksaker. I slutet av behandlingen kunde pojken rita linjer, cirklar och prickar med den 
hemiplegiska handen och använde då hela papperet, detta var också något han aldrig tidigare 
gjort. Flickan i samma studie hade brutit sin arm och använde därför ett befintligt gips som 
restriktion. Efter att gipset hade tagits bort såg man att flickans finmotoriska kontroll i den 
hemiplegiska handen hade förbättrats och att hon var mer villig att använda den handen och 
armen i aktiviteter. Hon började också att ”gå fyrfota” i lekar och att använda båda händerna i 
aktiviteter som krävde det [27].  
 
5.4 Föräldrarnas uppfattning om resultatet av behandlingen 
Sex studier visar föräldrarnas uppfattning angående resultatet av behandlingen med  
CI-metoden [18, 24, 25, 26, 27, 29]. Samtliga studier visar att föräldrarna upplevt 
förändringar av barnets funktions- och aktivitetsförmåga. Många föräldrar har uppfattat att 
barnens användning av den hemiplegiska armen och handen har förbättrats genom ökad 
användning samt att kvaliteten på rörelser i armen och handen har förbättrats [18, 24, 25, 27, 
29]. I tre av dessa studier visar resultaten signifikanta förbättringar [18, 24, 29]. Två andra 
studier visar att föräldrarna rapporterade förbättringar i de dagliga aktiviteterna [25, 26]. Efter 
att ha fått behandling med CI-metoden uppger en förälder till en 2-årig flicka att hon började 
använda sked och äta själv med den hemiplegiska handen. Flickan visade också en ökad 
medvetenhet om sin hemiplegiska arm och hand och började använda den armen och handen 
mer spontant i dagliga aktiviteter. Mamman rapporterade också att flickan började använda 
båda sina händer när hon skulle krypa och att hon använde sin hemiplegiska arm och hand 
som stöd när hon skulle resa sig upp [25].  
 
5.5 Effekt av CI-metoden över tid  
För att se om CI-behandlingen har haft någon effekt över tid har man i elva av de tolv 
studierna gjort en uppföljning av de barn och ungdomar som genomgått behandlingen. I sju av 
studierna gjordes uppföljningen 6 månader efter behandlingen [18, 19, 24, 25, 26, 28, 29] och 
i de resterande fyra studierna skedde uppföljningen efter 4 veckor [21], 2 ½ månad [27],  
5 månader [22] samt 8 månader [23]. 
 
Motorik 
Gällande barnens och ungdomarnas förmåga av handens motoriska utförande visar sju studier 
att de förbättringar som gjorts efter behandlingen med CI-metoden kvarstod dessa vid 
uppföljningen. Barnen i en av studierna hade kvar de rörelsemönster de uppnått under 
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behandlingen [18]. I resterande studier hade barnen kvarvarande effekter i finmotorik [21, 22, 
24, 26, 27, 29] där det i en studie där tre barn ingick var ett barn som ytterligare hade 
förbättrat sin finmotorik vid uppföljningen [19]. 
 
I två andra studier [22, 25] visade resultatet på förbättring, men vid uppföljningen fem 
respektive sex månader senare visade det sig att, i den studie där man tittat på manipulation 
genom att rotera samt vända ett föremål, hade förmågan återgått till samma nivå som innan 
behandlingen. Även i den andra uppgiften, att vända ett föremål, hade förbättringarna gått 
tillbaka men de var fortfarande bättre än före behandlingen [22]. Ytterligare en studie, där 
man genom olika enhandsaktiviteter mätt barnets finmotorik, visade att förbättringarna gått 
tillbaka men att de dock var bättre än före behandlingen [25]. 
 
Styrka 
Vid uppföljningen av handstyrkan hos barnen och ungdomarna visar resultatet att man efter 
sex månader fortfarande ser en förbättring av gripstyrkan i handen hos dessa två pojkar [19].  
I en annan studie, där barnet förbättrat sin gripstyrka efter behandlingen, visade det sig vid 
uppföljningen att gripstyrkan försämrats [23].  
 
Sensibilitet 
Gällande barnens och ungdomarnas sensibilitet i handen visade endast en studie att barnen, 
vid uppföljningen, bibehållit den nivå av sensibilitet de hade uppnått under behandlingen [19]. 
 
Aktivitetsförmåga  
Vid uppföljningen av barnens och ungdomarnas aktivitetsförmåga visar resultatet från två 
studier att barnen bibehöll den kvalitet i utförande av olika aktiviteter som de uppnått under 
behandlingen [18, 27] medan två andra studier visar att barnen förbättrats ytterligare vid 
uppföljningen [23, 28]. Resultatet från en annan studie visar att de förbättringar ungdomarna 
hade gjort under behandlingen gick tillbaka till den nivå de hade före interventionen [22], 
även i en annan studie visade det sig att barnets förbättrade utförande i olika aktiviteter gått 
tillbaka men var trots det bättre än innan interventionen [25].  
 
Uppföljning av föräldrarnas uppfattning 
Vid uppföljningen av föräldrarnas uppfattning huruvida CI-behandlingen hade någon kvar-
varande effekt på barnens och ungdomarnas hemiplegiska arm och hand visar resultaten att i 
fyra studier kvarstod förändringarna efter 6 månader [18, 25, 27, 29] medan en studie visar på 
fortsatta förbättringar både i frekvensen av användning och i kvaliteten på rörelserna [24]. I en 
annan studie rapporterade 21 av 22 föräldrar att barnen hade kvarstående effekter i några av 
de aktiviteter de förbättrade sig i under behandlingen [26]. Mamman till en 19 månader 
gammal pojke uppskattar, två och en halv månad efter behandlingen, att pojken använde sin 
hand minst sex gånger så mycket i tvåhandsaktiviteter som före. Hon beskriver också att den 
hemiplegiska armen och handen visade mer kontroll och styrka. När han skulle krypa så la 
han tyngden på handflatan istället för ovansidan av handen. Hans repertoar med gester och 
tecken genom att använda två händer fortsatte att förbättras och han använde mer spontant sin 
hemiplegiska hand för att känna av om något var varmt, kallt, jämnt eller ojämnt [27]. Det 
andra barnet som ingick i studien använde sin hemiplegiska arm och hand mindre dominant 
efter att gipset tagits bort, men föräldrarna upplevde trots det att kvantiteten och kvaliteten på 
användandet av den armen och handen var bättre än innan behandlingen [27]. 
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6. DISKUSSION  
 
6.1 Metoddiskussion 
Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie [17] i syfte att beskriva vad som finns 
publicerat angående CI-metoden och dess effekter på funktions- och aktivitetsförmåga hos 
barn och ungdomar med CP-hemiplegi. Vi har genom ett systematiskt tillvägagångssätt utfört 
sökning och analys av data, vilket stärker studiens tillförlitlighet [30].  
 
De olika sökorden och sökordskombinationerna som användes vid sökningarna diskuterades 
och valdes ut utifrån studiens syfte och frågeställningar, för att finna relevant vetenskaplig 
litteratur. Dessa sökord valdes också för att redan från början sortera bort de studier som är 
gjorda på vuxna med stroke. Vi hade först sökt enbart på constraint-induced therapy och insåg 
då att det fanns ett flertal studier gjorda på vuxna med stroke som fått behandling med CI-
metoden. Sökningen genomfördes i AMED, Cinahl och Medline, vilka är databaser som 
innehåller ämnesområden som arbetsterapi, rehabilitering, alternativa behandlingsformer, 
omvårdnad och sjukgymnastik. Dessa ämnesområden ansågs vara relevanta för studiens syfte. 
 
Urvalsprocessen har underlättats genom att använda databasernas olika funktioner. Genom att 
samköra de olika databaserna sorterades dubbletter bort redan från början. Då vi använt olika 
sökordskombinationer framkom ändå dubbletter men då det var få sökträffar vid respektive 
sökordskombination upplevde vi inte några problem att sortera bort dessa. För att täcka in 
olika varianter av sökordet ”child” användes funktionen ($), vilket gav oss fler antal träffar på 
en gång. 
 
Vi har läst och sammanställt samtliga artiklarn var för sig, både utifrån den analysmall som 
utarbetats specifikt och vid granskningen av artiklarnas kvalitet. De olika samman-
ställningarna har sedan granskats och diskuterats, för att se om vi kommit fram till samma 
resultat. Slutligen har detta förts samman till ett resultat, som ligger till grund för vår 
litteraturstudie. Detta tillvägagångsätt stärker studiens tillförlitlighet [30]. Vid dessa samman-
ställningar diskuterades betydelsen av vissa engelska ord. Då en del engelska ord har flera 
betydelser kan innebörden i vad texten syftar till att beskriva ändras. Dessa ord diskuterades 
och vi försökte hitta det ord som bäst stämde överens med textens innehåll. Vi tycker därför 
att det var bra att analyserna och granskningen av artiklarnas kvalitet först utfördes av var och 
en, då vi kunde se att vi i de flesta fall uppfattat texten likadant.  
 
Trots att vi fått svar på studiens syfte och frågeställningar ifrågasätter vi resultatets 
generaliserbarhet. Vår litteraturstudie baseras på studier med olika forskningsmetoder, vilket 
gör de svåra att jämföra med varandra. I resultatet är få randomiserade kontrollstudier med 
och det är stora skillnader i deltagarantalet i de olika studierna, där många studier 
presenterade resultaten utifrån enskilda fall. För att kunna jämföra och påvisa effekter av  
CI-metoden har vissa studier använt sig av en kontrollgrupp och några studier är fallstudier, 
där man mer ingående beskriver behandling och resultat utifrån varje enskilt barn. Samman-
taget kan man därför inte påstå att studierna har ett högt bevisvärde. Vi anser ändå att 
resultaten från fallstudierna tillförde studien viktig kunskap, då ingående beskrivningar 
gjordes av barnens funktions- och aktivitetsförmåga före behandlingen och vad man konkret 
kunde se för förändringar efter behandling med CI-metoden. Detta kunde vi inte utläsa på 
samma sätt i de randomiserade/icke randomiserade studierna med fler antal deltagare. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva CI-metoden och dess effekter på funktions- och 
aktivitetsförmåga hos barn och ungdomar med CP-hemiplegi. För att få svar på detta har vi i 
resultatet valt att redovisa hur CI-metoden genomförs, hur bedömningen utförs, vilken effekt 
CI-metoden har, hur föräldrarna uppfattar resultatet av behandlingen samt om eventuella 
effekter kvarstår. 
 
Resultatet beskriver en anpassad form av CI-metoden då träningen under behandlingen 
utfördes i lekar och i dagliga aktiviteter samt att tiden för restriktionen av den intakta armen 
var mindre timmar per dag än i ursprungsmetoden för vuxna. Resultatet visar att 
användningen av restriktionen varierade från en timme till åtta timmar per dag. Då alla 
resultat visar på förbättringar verkar inte tiden under dagen då restriktionen används ha någon 
betydelse. Restriktionen av den intakta armen sker genom olika konstruktioner, där mitella 
var den vanligaste formen. Vilken typ av restriktion man använder för den intakta armen är 
väldigt viktigt i behandlingen för barn. Den kan påverka barnets bekvämlighet och därmed 
möjligheten till behandlingens intensitet [8]. 
 
Barnens upplevelse av att ha en restriktion på den intakta armen är något som inte diskuteras i 
de olika studierna. Vi ställer oss frågande till om riktigt små barn har insikt i varför man gör 
en restriktion av den intakta armen och handen. Det kan upplevas skrämmande att inte få 
använda den armen och handen som har funktion i lek och dagliga aktiviteter. Äldre barn och 
ungdomar kan få information om vad behandlingen syftar till, vilket också ökar motivationen 
till träning. Vi ifrågasätter därför om CI-metoden är en lämplig behandlingsform för riktigt 
små barn. 
 
Betydelsen av att barnen och föräldrarna skulle vara motiverade till behandlingen tas endast 
upp i ett fåtal studier. Vi anser att motivation är av stor betydelse för att kunna medverka i och 
därmed få ett positivt resultat av en behandling. Individens egen motivation är en faktor som 
blivit undervärderad vid planeringen av olika behandlingar [14]. Enligt A Model of Human 
Occupation (MoHo) påverkas människans aktivitetsutförande av individens vilja, vanor samt 
vilken möjlighet till utförande individen har [31]. Vilja avser den process där individen väljer 
vad den vill göra samt är motiverad att utföra det [31]. Vanor innehåller de mönster och 
rutiner individen har i sitt liv. Individens möjlighet till utförande består av de mentala och 
fysiska förmågor som formar individens utförande i aktivitet [31]. Individens vilja, vanor och 
möjlighet till utförande samt miljön samverkar tillsammans i de aktiviteter individen utför 
[31].  
 
Vid behandlingen för barnen med CP-hemiplegi krävs det inte bara kunskap om hur  
CI-metoden utförs, man måste också ha förmågan att arbeta tillsammans med barn och visa 
ödmjukhet inför de behov barnen har. Speciellt viktigt är förståelse för vad den större 
psykologiska följden av intensiv fokus på den hemiplegiska armens och handens motoriska 
försvagning innebär för barnet [8]. Det krävs känsla, förståelse och kreativitet av den vuxne 
när man ”tar bort” barnets bästa hand för att träna den sämre fungerande handen. Träningen 
måste ske på barnets villkor och den vuxne måste värna om barnets integritet [11]. 
  
Ett funktionshinder kan påverka barnets och ungdomarnas identitet. Samhällets olika insatser 
i form av t ex olika behandlingar är av stor vikt för barnet men samtidigt förmedlas ett 
budskap till det lilla barnet att hans/hennes kropp är ofullständig och behöver repareras. 
Funktionsnedsättningen och allt barnet inte klarar av att utföra på grund av den, sätts i fokus 
och kan därmed påverka den egna identiteten [32]. Vi anser att detta är viktig kunskap att ta 
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med sig i arbetet tillsammans med barn, man får aldrig glömma bort att barn är under 
utveckling och att de ännu inte befäst sin identitet. 
 
Bedömningen av förändringar i funktions- och aktivitetsförmåga som gjorts efter 
behandlingen med CI-metoden utfördes med många olika bedömningsinstrument i de olika 
studierna. Det var därför svårt att redovisa var och ett av dessa bedömningsinstruments 
validitet och reliabilitet i vårat resultat. Några av de bedömningsinstrument som användes tar 
Gordon et al [8] upp i sin artikel, där valet av instrument för att utvärdera förändringar i 
funktions- och aktivitetsförmåga är en aspekt på vad som är viktigt att tänka på under 
behandlingen med CI-metoden för barn med CP-hemiplegi. De skriver att fokus vid mätning 
av effekter efter behandlingen med CI-metoden är barnens och ungdomarnas utförande vid 
enhandsuppgifter då intresset är att se förändringar i den hemiplegiska armen och handen. De 
skriver vidare att standardiserade test som utarbetats specifikt för barn och som mäter 
hastigheten i enhandsuppgifter är Jebsen-Taylor Test of Hand Function och Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency (BO-test). Hastigheten är bara en aspekt av hand-
utförandet, då det även krävs test som värderar förändringar i kvaliteten av olika funktioner, 
som t ex Quality of Upper Extremity Skills Test (QUEST). För att värdera förändringar i 
utförandet av tvåhandsuppgifter som krävs i dagliga aktiviteter kan BO-testet och Assisting 
Hand Assessment (AHA) användas.  
 
Gordon et al [8] tar också upp att en metod för att värdera självständigheten hos barnen och 
ungdomarna i motoriska funktioner i dagliga aktiviteter i sin vanliga miljö, är rapporter ifrån 
vårdnadshavare (care-givers reports). De skriver där att dessa rapporter inte har blivit testade 
för validitet och reliabilitet för barn med CP. För att komplettera dessa rapporter kan ett 
standardiserat instrument som WeeFIM användas för att värdera utförandet i dagliga 
aktiviteter [8]. De studier som använt bedömning genom rapporter från föräldrarna i vår 
litteraturstudie hade inte kompletterat med WeeFIM för att bedöma aktivitetsförmågan. Dessa 
studier kompletterade däremot med andra standardiserade instrument för att bedöma 
funktions- och aktivitetsförmåga. Vi tycker att det kan vara bra att komplettera med ett 
standardiserat instrument eftersom rapporterna ännu inte blivit testade för validitet och 
reliabilitet för barn med CP. Detta kan också vara viktigt för att få en bedömning som är mer 
objektiv än föräldrarnas uppfattning. 
 
Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till och som kan påverka mätningen av 
förändringar. Kunskap behövs avseende om instrumentet är lämpligt för barnets ålder, grad  
av pares i den hemiplegiska armen och handen samt barnets kognitiva förmåga. I vilket 
sammanhang mätningen sker samt till vilken grad testet har blivit standardiserat och förklarats 
giltigt påverkar också mätningarna och resultatet gällande förändring i funktions- och 
aktivitetsförmåga [8]. Dessa faktorer kan ha påverkat mätningarna i de olika studierna. Många 
studier beskriver att ett inklusionskriterie för att få delta i studien var att barnet och ungdomen 
hade god kognitiv förmåga. Graden av pares beskrivs också ibland, men det var ändå svårt att 
få någon exakt uppfattning hur stor försämringen var i den hemiplegiska armen och handen. 
Vi tror också att mätningen kan påverkas av hur tryggt barnet och ungdomen känner sig i 
miljön och med de personer som utför bedömningen.  
 
Det sammanställda resultatet visar att barnen och ungdomarna förbättrade sin funktions-
förmåga i den hemiplegiska handen och armen efter behandlingen med CI-metoden. Det var 
endast tre barn som inte uppvisade några förbättringar i det motoriska utförandet av den 
hemiplegiska handen och armen under behandlingen. Gällande gripstyrkan har inte lika stora 
förbättringar gjorts vilket kan ha sin förklaring i att behandlingen är relativt kort och att det 
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krävs längre tid för att bygga upp styrka och kraft i musklerna. Även bedömningen av den 
hemiplegiska armens och handens sensibilitet uppvisar att inte så stora förbättringar gjorts 
efter behandlingen med CI-metoden. Det var dock få studier som valt att mäta sensibiliteten, 
det är därför svårt att bedöma vilka effekter CI-metoden har på sensibiliteten i den 
hemiplegiska armen och handen. Detta är något som uppmärksammats, då det visade sig i de 
experiment på apor som metoden har sitt ursprung i att sensoriken har stor betydelse för 
användningen av armen och handen [5]. I en FoU-rapport refererar Shaw till Uvebrant som 
skriver att hälften av barn med CP-hemiplegi drabbas av känselnedsättningar [16] [11], vidare 
refererar Shaw till Eliasson et al att sensibiliteten bland annat påverkar förmågan att reglera 
kraften i precisionsgreppet och barnen och ungdomarnas fingerfärdighet [33] [11]. Vi tycker 
därför att det är av vikt att sensibiliteten mäts hos denna grupp av barn och ungdomar då de 
genom att ha en bättre sensibilitet i sin arm och hand kan bli mer självständiga i de dagliga 
aktiviteterna samt känna mer delaktighet. 
  
De förändringar som gjordes i barnens och ungdomarnas aktivitetsförmåga visar samlat på att 
användningen av den hemiplegiska armen och handen har förbättrats både i kvantitet och i 
kvalitet, i det motoriska utförandet i dagliga aktiviteter samt i tvåhandsaktiviteter. I de olika 
observationerna under lek påvisades också förbättringar i olika funktioner i den hemiplegiska 
armen och handen. Det positiva resultatet kan bero på att många av studierna använde sig av 
videoinspelning under fri lek vilket gör att barnen och ungdomarna kan slappna av och vara 
mer spontana i sitt utförande av aktiviteter. I en studie på barn med förvärvad hjärnskada med 
hemiplegi kan liknande resultat ses. Barnen i studien gjorde också förbättringar i kvantitet och 
kvalitet vid användningen av den hemiplegiska armen och handen samt förbättringar i 
aktiviteter i dagliga livet efter behandling med CI-metoden [34]. 
 
Föräldrarnas uppfattning gällande deras barns förändringar i funktions- och aktivitetsförmåga 
visar att de ser tydliga förbättringar efter behandlingen. De upplever att barnen använder sin 
arm och hand oftare och att kvaliteten på rörelserna har förbättrats. Trots att dessa 
bedömningar inte är testade för validitet och reliabilitet för barn med CP, tror vi att föräldrar 
som ser barnet i sin hemmiljö under stor del av dygnet har möjlighet att se förbättringar i den 
hemiplegiska armen och handen på ett helt annat sätt än vid ett enstaka bedömningstillfälle.  
 
Vid uppföljningen av huruvida CI-metoden haft effekt över tid visar resultatet att åtta studier 
visar på kvarstående effekter gällande barnens och ungdomarnas motoriska utförande, styrka 
samt sensibilitet medan uppföljningen av aktivitetsförmågan visar på stor variation. Här 
kunde man inte lika tydligt se att de förbättringar som gjorts i aktivitetsförmågan kvarstod. 
Boyd refererar till Taub et al som skriver att i flera randomiserade studier på vuxna med 
stroke visar resultaten på stora förbättringar i aktivitetsförmågan i dagliga aktiviteter och att 
dessa kvarstod lång tid efter behandling med CI-metoden [35] [3]. En förklaring till att 
resultaten skiljer sig åt, kan vara att vuxna personer som drabbats av stroke redan före skadan 
har använt sin arm och hand i olika aktiviteter. Barnen med CP-hemiplegi har en medfödd 
skada, vilket gör att de inte är vana att använda båda sina armar och händer i olika aktiviteter.  
 
Vid uppföljningen av föräldrarnas uppfattning av aktivitetsförmågan så visar dessa på 
motsatta resultat. I alla studier som tagit med detta visar resultaten att förbättringarna kvarstod 
eller att ytterligare förbättringar hade gjorts. Vi ställer oss undrande till varför resultaten vid 
uppföljningen av aktivitetsförmågan visar på så stora skillnader. En förklaring kan vara att 
föräldrar även rapporterar väldigt små förbättringar, då föräldrar ser sitt barn i många olika 
aktiviteter som barnet också är van att utföra. Kanske kan skillnaden i resultatet även bero på 



 19

att arbetsterapeuten vid uppföljningstillfället använder ett standardiserat instrument för att 
bedöma kvarvarande effekter, och att detta då bidrar till ett mer objektivt resultat. 
 
6.3 Slutsatser 
Resultatet beskriver en anpassad form av CI-metoden. Behandlingen genomfördes i lek och 
dagliga aktiviteter och restriktionen utgjordes av olika konstruktioner som användes under 
olika antal timmar under dagen. Bedömningarna för att påvisa förändringar i barnens och 
ungdomarnas funktions- och aktivitetsförmåga gjordes med olika instrument samt video-
inspelningar. Resultatet visar att förbättringar har gjorts i både funktions- och aktivitets-
förmåga hos barnen och ungdomarna med CP-hemiplegi efter behandling med CI-metoden. 
Utmärkande i resultatet var att gripstyrkan i handen inte hade förbättrats lika mycket som det 
motoriska utförandet i handen samt att få studier valt att mäta sensibiliteten i armen och 
handen. Även föräldrarna till barnen ser tydliga förbättringar i funktions- och aktivitets-
förmågan hos sina barn efter behandling med CI-metoden. De upplever att barnen använder 
sin arm och hand oftare och att kvaliteten på rörelserna har förbättrats. De förbättringar som 
hade gjorts i funktionsförmåga var i de flesta studier kvarstående vid uppföljningen, medan de 
förbättringar som gjorts i aktivitetsförmågan visade på stor variation vid uppföljningen. 
Föräldrarna uppfattar också vid uppföljningen att de förbättringar som gjorts i funktions- och 
aktivitetsförmågan hos barnen var kvarstående och även att ytterligare förbättringar gjorts. 
 
Vi har förhoppningar att denna litteraturstudie kan ge arbetsterapeuter som i den kliniska 
verksamheten som arbetar med barn och ungdomar en översikt om CI-metoden. Även om 
studien tar upp behandling med CI-metoden för barn och ungdomar med CP-hemiplegi, är det 
vår förhoppning att litteraturstudien även kan ligga till grund för behandling av de barn och 
ungdomar som drabbats av plexusskada samt de som efter amputation får protes. De här 
grupperna av barn och ungdomar drabbas genom sina skador av liknande problematik i sin 
arm och hand som de barn och ungdomar med CP-hemiplegi. Vidare hoppas vi att litteratur-
studien kan ligga till grund för vidare forskning inom CI-metoden och att ett intresse skapats 
som uppmuntrar till att fler studier görs.  
 
För att kunna bevisa att den anpassade formen av CI-metoden har effekt på funktions- och 
aktivitetsförmågan hos barn och ungdomar med CP-hemiplegi, efterlyser vi att fler studier 
görs och då framförallt randomiserade kontrollstudier. Vi tycker också att det skulle vara 
intressant att veta hur barnen upplever restriktionen av den intakta armen och handen samt 
sensibilitetens betydelse för de förbättringar som görs i funktions- och aktivitetsförmåga.  
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ARTIKLAR                                                                                                Bilaga 1 
förekommande i studien 

 
 

Författare Årtal Syfte Forskningsmetod Artikel-
nummer  

 
 
 
Taub E, Ramey SL, 
DeLuca S  
& Echols K. 

2004 Att fastställa användbarheten  
av CI-metoden för små barn  
med CP. 

Randomiserad 
kontrollstudie. 

18 

Charles J,  
Lavinder G  
& Gordon M. 

2001 Att efter CI-metoden mäta 
kvantitativa förändringar i 
funktion, styrka och sensiblitet  
i den övre extremiteten. 

Fallstudie. 19 

Sung IY, Ryo JS,  
Pyun SB, Yoo SD,  
Song WH  
& Park MJ. 

2005 Att fastställa effekten av forced-
use terapi (FUT) på förbättringar 
i övre extremitetens funktion hos 
barn med CP-hemiplegi. 

Randomiserad 
kontrollstudie. 

20 

Naylor CE  
& Bower E. 

2005 Att fastställa effektiviteten av 
modiferad CI-metod hos små 
barn med CP-hemiplegi. 

Icke randomiserad 
studie. 

21 

Bonnier B,  
Eliasson AC  
& Krumlinde-
Sundholm L. 

2006 Att utreda om man genom att 
hindra den dominanta handen 
under en intensiv träningsperiod 
kan förbättra ungdomars 
hemiplegiska handfunktion. 

Icke randomiserad 
studie. 

22 

Pierce SR, Daly K, 
Gallagher KG,  
Gershkoff AM  
& Schaum- 
burg SW. 

2002 Att fastställa CI-metodens 
effektivitet hos barn med  
CP-hemiplegi. 

Fallstudie. 23 

Charles J, Wolf S, 
Schneider J & 
Gordon A. 

2006 Att undersöka effektiviteten av en 
barnvänlig form av CI-metoden 
för barn med CP-hemiplegi. 

Randomiserad 
kontrollstudie. 

24 

Crocker MD,  
MacKay-Lyons M  
& McDonnell E. 

1997 Att fastställa vilka effekter en 
begränsning på den intakta armen 
har på det spontana användandet 
av den hemiplegiska sidan hos 
barn med CP-hemiplegi. 

Fallstudie. 25 

Willis JK, Morella 
A, Davie A, Rice 
JC & Bennett JT. 

2002 
 

Att fastställa hur ett hindrande av 
den dominanta armen kan 
förbättra funktionen i den 
hemiplegiska sidan bland barn. 

Randomiserad 
kontrollstudie. 

26 

Glover J, Mateer C, 
Yoell C & Speed S. 

2002 Att beskriva två yngre barn, 19 
månader och 38 månader, som 
fått behandling med CI-metoden. 

Kvalitativ studie. 27 
 
 
 



 24

Eliasson A-C, 
Krumlinde-
Sundholm L,  
Shaw K  
& Wang C. 

2005 Att utvärdera effekten av en 
modifierad form av CI-metoden 
vid tvåhands-aktiviteter hos barn 
med CP-hemiplegi. 

Icke randomiserad 
studie. 

28 

Gordon AM, 
Charles J 
& Wolf SL. 

2006 Att undersöka förhållandet 
mellan effektiviteten av en 
barnvänlig form av CI-metoden 
och ålder i övre extremitetens 
funktion hos barn med  
CP-hemiplegi. 

Icke randomiserad 
studie. 
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ANALYSMALL                                                                                                  Bilaga 2 
 
Artikel: 
Författare: 
Publicerat: 
 
STUDIEFAKTA 
Typ av forskningsmetod  
samt om det ingår kontrollgrupp 

 

Antal  
Ålder  
Kön  
Studiens syfte  
CP-grad  
 
BEHANDLINGENS GENOMFÖRANDE  
CI-metod/modell  
Träning 
- tid per dag 
- antal dagar/veckor 

 

Hur/var bedrivs träningen  
Vad tränar barnet  
Vem utför träningen  
 
HUR BEDÖMS FÖRÄNDRINGARNA  
Typ av instrument  
Vad mäter instrumentet 
- Funktionsförmåga (motorik, 
styrka, sensibilitet)  
- Aktivitetsförmåga (ADL, lek, 
förflyttning mm) 

 

 
BEHANDLINGSRESULTAT  
Funktionsförmåga 
- Motorik 
- Styrka 
- Sensibilitet 

 

Aktivitetsförmåga 
- ADL, lek, förflyttning mm  

 

 
FÖRÄLDRARNAS UPPFATTNING 
Har instrument använts? 
Typ av instrument  

 

Föräldrarnas uppfattning av  
behandlingsresultatet 
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UPPFÖLJNING OCH EFFEKT  
Uppföljning? 
- hur lång tid efter behandlingens 
   avslut 

 

Kvarvarande effekter 
- vilka 
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BEDÖMNINGSINSTRUMENT                                                                   Bilaga 3 
förekommande i studien 
 
 
 
Instrument  Vad mäter instrumentet Artikel- 

nummer 
 
 
 
FUNKTIONSFÖRMÅGA - HANDENS MOTORIK 
EBS 
(Emerging  
Bahaviors Scale) 

Finmotorisk test som mäter den funktionella åldern på 
handen genom 31 motoriska rörelsemönster och 
funktionella aktiviteter, t ex nå, gripa, släppa, bära. 

18 

Jebsen-Taylor Test 
of Hand Function 

Finmotoriskt test som genom enhandsuppgifter mäter 
fingerfärdighet genom sju deltest som utförs på tid,  
t ex skriva, vända kort, plocka upp små föremål, låtsas äta, 
stapla spelbrickor samt att flytta lätta och tunga föremål. 
I studierna har man valt att ta bort skrivtestet då 
barnet/ungdomen aldrig kommer att utföra detta med sin 
hemiplegiska hand och arm.  
Videofilmades. 

19, 22,  
24, 29 
 
 
 
 
 
24, 29 

BBT 
(Box and Block Test) 

Finmotoriskt test som mäter manipulationsförmågan genom 
att titta på antalet klossar barnet/ungdomen kan manipulera 
genom att skifta/vända på från ena sidan till andra. 

20 
 

EDPA 
(Erhardt Developmental 
Prehensive Assessment) 

Finmotoriskt test som mäter den funktionella åldern på 
handen. Observerar utförandemönstret av gripförmågan när 
barnet/ungdomen hanterar kuber, cylindrar och knappar.  

20 

QUEST  
(Quality of Upper 
Extremity Skills Test) 

Finmotoriskt test som mäter kvaliteten på övre 
extremitetens funktion genom fyra olika områden – 
separerade rörelser, gripförmåga, extension i handen samt 
belastning. 

21 

Exner´s classification 
of in-hand 
manipulation  

Finmotoriskt test som mäter manipulationsförmåga genom 
två olika typer av manipulationsuppgifter varav en 
rotationsuppgift och en att vända föremål.  
Videofilmades. 

22 

BO-test 
(Bruiniks-Osertsky Test 
of Motor Proficiency) 

Subtest 5. Finmotoriskt test som mäter övre extremitetens 
koordination genom både enhands- och tvåhandsuppgifter,  
t ex kasta och ta emot en boll med båda händerna respektive 
en hand, fånga en “uppkastad” boll med båda händerna 
respektive en hand, blunda och röra med indexfingret mot 
näsan, blunda och röra tummen till fingertopparna 
(opposition).  
  
Subtest 8. Finmotorikst test som mäter hastighet och 
fingerfärdighet. Testet innehåller både enhands- och 
tvåhandsuppgifter. 
Videofilmades. 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
24, 29 



 28

PDMS-F 
(Peabody Developmental 
Fine Motor Scales) 

Finmotoriskt test som mäter den hemiplegiska 
armen/handens finmotorik genom fyra olika kategorier – 
grepp, öga-handkoordination, handanvändning samt 
manuell fingerfärdighet.  

25 

PDMS 
(Peabody Developmental 
Motor Scales) 

Finmotoriskt test som observerar barnets/ungdomens 
finmotorik. Tvåhandsaktiviteter var exkluderade. 

26 

 
 
FUNKTIONSFÖRMÅGA - HANDSTYRKA 
Pinch Gauge Mäter precisionsgrepp och lateral knytnävsstyrka. 19 
Specialbeställt/gjort 
instrument 

Mäter fingertoppsstyrka. 19 

Grippit Mäter gripstyrka. 22 
Dynamometer Mäter gripstyrka. 23, 24, 

29 
 
 
FUNKTIONSFÖRMÅGA - SENSIBILITET 
TDP 
(Two-point 
discrimination test) 

Mäter sensibilitet. 19, 24, 
29 

Semmes-Weinstein 
Monofilament Test 

Mäter tryck och beröring. 19 

 
 
AKTIVITETSFÖRMÅGA - AKTIVITETSUTFÖRANDE 
TAUT  
(Toddler Arm Use Test) 

Observerar 22 aktiviteter under lek t ex hålla i en kopp, 
plocka upp och hålla kvar föremål, trycka på knapp, ta av 
och på strumpor/skor. Terapeuten observerar vilken 
arm/hand barnet spontant väljer för aktivitetsutförandet, hur 
mycket och hur bra den hemiplegiska armen/handen 
medverkar samt barnets villighet att använda den 
hemiplegiska armen/handen. 
Videofilmades. 

18 

WeeFIM Utvärderar sex ADL-aktiviteter – personlig vård, 
toalettbesök, förflyttning, rörelseförmåga, kommunikation 
samt kognition.  

20 

AMPS 
(Assessment of Motor 
Process Skills) 

Utvärderar barnets/ungdomens aktivitetsförmåga och 
observerar utförandet i utvalda aktiviteter genom att titta på 
barnets/ungdomens motoriska förmåga samt 
processförmåga. 

22, 23 

WMFT 
(Wolf Motor  
Function Test) 

Mäter hur lång tid det tar för barnet/ungdomen att utföra  
15 aktiviteter för att få fram ett medelvärde på varje enskild 
aktivitet. 

23 

AHA 
(Assisting Hand 
Assessment) 

Observerar aktivitet under lek för att bedöma och beskriva 
barnets/ungdomens förmåga att använda sin hemiplegiska 
arm/hand i tvåhandsaktiviteter. 
Videofilmades. 

28  

 



 29

FÖRÄLDRARNAS UPPFATTNING 
PMAL 
(Pediatric Motor 
Acitivity) 

Semistrukturerade intervjuer där föräldrarna enligt en 
graderad skala från 0-5 bedömer hur ofta och hur bra barnet 
och ungdomen använder sin hemiplegiska arm och hand i 
22 olika aktiviteter.  

18 

CFUS 
(Caregiver Functional 
Use Survey) 

Föräldrarnas uppfattning av hur mycket och hur bra barnet 
använde den hemiplegiska armen/handen i de dagliga 
aktiviteterna. 

24, 29 

Likert Scale Observerar barnens/ungdomarnas frekvens och kvalitet på 
utförandet i 14 tvåhandsaktiviteter 

24, 29 

Daily Log Föräldrarna dokumenterar matsituationen samt föräldrarnas 
observation av hur barnet använder sin hemiplegiska arm 
och hand i hemmet. 

25 

Telefonintervju Två stycken ja/nej-frågor ställdes till föräldrarna vid 
uppföljningen angående om användningen av den 
hemiplegiska armen och handen ökat i dagliga aktiviteter 
samt om några förbättringar kvarstod efter behandlingen. 

26 

 
ANDRA BEDÖMNINGSSÄTT 
Videoinspelning 
för bedömning av 
förändring i funktions- 
och aktivitesförmåga 

Videoinspelning när barnen utövade frisbeegolf med sin 
hemiplegiska arm/hand. Frisbeegolfen utfördes under ett 
dagläger då man tittade på skillnaden mellan antalet kast 
från första dagen och antalet kast efter två veckor. 
 
Dokumentation via videoinspelning under 15 minuters fri 
lek. Tittar på olika funktioner och aktiviteter t ex 
stabilisering och belastning, greppa och släppa, sensorisk 
information, tvåhandsaktiviteter samt trycka och dra ett 
föremål.  
 
Arbetsterapeuter och föräldrar bedömer barnens 
aktivitetsförmåga i fria lekar. 

22 
 
 
 
 
25 
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