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Abstrakt 

Bakgrund: Cerebral pares är en skada som uppkommer i den outvecklade hjärnan och 
drabbar ca 250 barn per år i Sverige. Skadorna leder till begränsningar av aktivitetsförmåga. 
En behandlingsmetod för barn med cerebral pares är constraint-induced therapy (CI-terapi) 
som innebär intensiv, uppgiftsspecifik och repetitiv träning av övre extremitet, där den icke 
drabbade armen hindras att användas. Genom behandlingen påminns kroppen att använda den 
drabbade armen och nya rörelsemönster utvecklas. Syftet: Syftet med studien var att, med 
ICF som modell, granska publicerade vetenskapliga artiklar för att undersöka om CI-terapi 
kan förbättra aktivitetsförmågan hos barn med cerebral pares. Metod: Sökning i fyra 
databaser genomfördes och resulterade i 18 inkluderade studier. Studierna granskades enligt 
PEDro-skalan och omvandlades till SBU:s gradering för bevisvärde. Resultat: Resultatet av 
litteraturstudien visade att det fanns ett begränsat vetenskapligt underlag för att CI-terapi har 
effekt på armförmågan och ett måttligt starkt vetenskapligt underlag på förbättring av det 
spontana användandet av den drabbade armen. För armfunktion och finmotorik fanns det ett 
måttligt starkt vetenskapligt underlag respektive ett begränsat vetenskapligt underlag för att 
CI-terapi inte ger någon förbättring. Vad gäller vårdnadshavarnas bedömning fanns det ett 
starkt vetenskapligt underlag för att CI-terapi förbättrar både funktion och aktivitet. 
Konklusion: Den här studien visade på att det finns ett begränsat till måttligt starkt 
vetenskapligt underlag för att CI-terapi förbättrar aktivitetsförmågan hos barn med cerebral 
pares. Denna studie innehöll dock flera studier med låg kvalité och underlaget blir därmed 
otillräckligt för att dra några fullständiga slutsatser. Vår rekommendation är att fler 
randomiserade kontrollerade studier görs i framtiden för att stärka evidensen av CI-terapi. 
 

  

Nyckelord: aktivitet, barn, cerebral pares, CI-terapi, funktion. 
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1 Bakgrund 
Cerebral pares (CP) är ett samlingsnamn på skador som uppkommer i den outvecklade 

hjärnan. Skadan är inte av progredierande form, men de skador som uppkommit är bestående. 

Symtomen hos de barn som får cerebral pares kan däremot se väldigt olika ut och förändras 

oftast genom åren. Skadan är vanligt förekommande och årligen drabbas 2-3 barn per 1000 

barn i Sverige. Det vill säga att varje år utvecklar ca 250 barn någon form av cerebral pares, 

vilket enligt definitionen är en skada eller strukturförändring som sker mellan 0-2 års ålder 

(1). Cerebral pares definieras enligt följande: 

“Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of 

movement and posture, causing activity limitations, that are attributed to non-

progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. 

The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances 

of sensation, cognition, communication, perception, and/or behavior, and/or 

by a seizure disorder.” (2). 

 Riskfaktorer för att barnet drabbas av cerebral pares är komplikationer under 

graviditeten eller förlossningen, att fostret inte får tillräckligt med blod, fostret får en 

blodpropp eller om modern har någon sjukdom i samband med graviditeten. De problem som 

uppstår hos barn med cerebral pares är att de neuromuskulära, muskuloskelettala, sensoriska, 

kognitiva samt emotionella systemen i kroppen inte fungerar som de ska och inte kan 

samspela med varandra.  Detta visar sig framför allt genom muskelspänningar (tonus) som 

inte går att reglera. Barnet kan både ha en för låg, ökad eller växlande tonus. Vissa former av 

cerebral pares ger spasticitet och livliga reflexer. Spasticitet innebär en ofrivillig ökad 

muskelspänning som är hastighetsberoende och kan uppstå både som böjspasticitet och 

sträckspasticitet. Andra symtom kan vara muskelsvaghet, överrörlighet och nedsatt rörlighet.  

Det är även vanligt att det tillkommer ytterligare komplikationer, så som epilepsi, 

utvecklingsstörning och/eller synproblem (1).  

 Cerebral pares delas in i olika klassifikationer utefter vilken motorisk funktionsstörning 

som barnet har: spastiska, ataktiska och dyskinetiska syndrom. De här delas i sin tur in i 

undergrupper, beroende på vilka kroppsdelar som är påverkade (1).  
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Inom spastiska syndrom finns: 

• Spastisk hemiplegi, som innebär att ena kroppshalvan är påverkad.  

• Diplegi, där alla fyra extremiteterna är påverkade, men benen är i större utsträckning 

drabbade än armarna.   

• Spastisk tetraplegi, då alla extremiteter är drabbade lika mycket. 

Inom ataktiska syndrom finns: 

• Ren ataxi, innebär att barnet har låg muskeltonus, svårighet med att koordinera 

rörelser, tremor och balanssvårigheter. 

• Ataktisk diplegi, är en kombination av spastisk diplegi och ataxi i armar och händer. 

Inom dyskinetiska syndrom finns: 

• Choreoatetos, hyperkinetiska rörelser som yttrar sig på två olika sätt. Dels atetos som 

är långsamma rörelser, fingrar som spretar och att barnen har fungerande motorik. 

Dels chorea som yttrar sig genom mer slängiga, snabba och ryckiga rörelser. 

• Dystoni, kraftiga svängningar i muskelspänningen (1). 

 

Constraint induced therapy (CI-terapi) eller constraint induced movement therapy (CIMT) 

som det även kallas, är en träningsform för extremiteterna, som innebär intensiv träning av 

den påverkade sidan genom att med slynga eller dylikt förhindra användning av den mindre 

påverkade sidan (3). CI-terapi utvecklades av psykologen Edward Taub och hans koncept är 

att kroppen måste påminnas om att använda den del som har en nedsatt funktionsförmåga, 

eftersom kroppen vill arbeta på ett sätt som är minst energikrävande (4). Detta kallas för 

”learned nonuse” och innebär att kroppen slutar använda den drabbade extremiteten på grund 

av att utförandet av den tänkta uppgiften misslyckas (5). Taub och Uswatte (6) menar att 

användning av CI-terapi ska locka fram ett nytt rörelsemönster på den drabbade sidan. Genom 

CI-terapi tränas motorisk inlärning av nya rörelsemönster, men det man framför allt 

åstadkommer är en ökad användning av den drabbade armen (6).  

 Terapin kommer från början av neurovetenskap på apor som utfördes av Taub med 

medarbetare (6). När de band fast den friska armen medförde detta att den drabbade armen 

började användas. Tiden av fastbindningen var avgörande då enbart 24 timmar inte medförde 

att apan använde sin drabbade arm, efter att slyngan tagits bort. Det visade sig däremot att om 

tiden för fastbindning förlängdes, så blev användandet av den drabbade armen permanent och 

kunde användas i vardagliga situationer. På människor tillämpades denna teknik till de som 
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drabbats av stroke. Det visade sig ge en god effekt på förbättring av det motoriska mönstret i 

den arm som blivit drabbad.  Dock tog det en tid innan metoden började användas kliniskt (6). 

 En del i CI-terapin är ”shaping”. Detta innebär att man arbetar fram ett rörelsemönster 

för en viss uppgift i flera steg. Efterhand som funktionen förbättras så höjs svårighetsgraden 

på uppgiften (7). Genom ”shaping” har patienterna gått från ingen användning av den 

drabbade armen till nästan lika bra användning som den icke drabbade armen efter CI-terapi 

(8). 

 Den ursprungliga utformningen av CI-terapi är träning sex timmar per dag, med armen 

fastbunden, under två till tre veckor. Detta har vid vissa tillfällen modifierats gällande tiden på 

träningsperioden och antalet träningstimmar per dag (6).  

Sammanfattningsvis innehåller behandlingen med CI-terapi tre olika komponenter: 

- Repetitiv uppgiftsspecifik träning  

- Binda fast den friska armen så att användningen av den drabbade armen ökar  

- Kunna utnyttja och hantera inlärda motoriska mönster i verkliga situationer (3).  

 

Världshälsoorganisationen har arbetat fram en modell för bedömning av funktion och 

funktionsnedsättning, vilken benämns International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF). Denna modell (bilaga 1) (9) används för att få fram ett helhetsperspektiv på 

personers hälsotillstånd och inkluderar flera olika faktorer i en persons levnadstillstånd. Dessa 

delar är kroppsfunktion och kroppsstruktur, aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer samt 

personliga faktorer. Tillsammans organiseras dessa in i två grupper, funktionstillstånd och 

funktionshinder samt kontextuella faktorer. Inom funktionstillstånd och funktionshinder hör 

kroppsfunktioner och struktur samt aktivitet och delaktighet. Till kontextuella faktorer hör 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Alla komponenter har en inverkan på varandra 

och det är viktigt att se dem som både en helhet och som enskilda komponenter, då de 

tillsammans påverkar hälsonivån hos en person (10). 

 Eliasson (11) skriver i en rapport att det är viktigt att se helheten när det gäller arbete 

med barn med cerebral pares, för att skapa goda förutsättningar i träningen och nå bästa 

möjliga resultat. Det är många komponenter som spelar in för att barnet ska lyckas genomföra 

en uppgift, så som motivation, hur omgivningen ser ut, kognitiv nivå, kroppsuppfattning och 

tron på egna förmågan. Det är även viktigt att se att en funktionsnedsättning inte behöver 

hindra en aktivitet, utan att barnet kan hitta egna strategier för att utföra en uppgift. Vidare 
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framgår i rapporten att en uppgift kanske måste delas upp i de olika delar den består av, 

därefter utföras stegvis innan den kan genomföras i sin helhet (11). 

 Enligt definitionen på cerebral pares har det uppkommit en störning av olika motoriska 

enheter i kroppen, vilket har en inverkan på rörelseförmågan. Det leder i sin tur till minskad 

aktivitetsförmåga (2). En skada som cerebral pares är något som kräver individuell 

habilitering under hela livet. Redan tidigt i livet kopplas ett multidisciplinärt team in, där de 

sjukgymnastiska insatserna är en stor del. Tillsammans med andra professioner sätts olika 

behandlingsmetoder in efter varje barns egna behov och CI-terapi är en av dem (12).  

 Målet med CI-terapi är att skapa nya rörelsemönster i den drabbade armen som sedan 

ska överföras till spontana rörelser av den drabbade armen vid bimanuella uppgifter, vilket 

innebär aktiviteter som kräver användning av båda armarna. För att nå upp till målet arbetar 

man intensivt med att förbättra funktionen och rörelseförmågan på den drabbade sidan av 

kroppen, med förhoppningar om att kunna få en förhöjd aktivitetsnivå. Då sjukgymnaster i sin 

profession möter barn med cerebral pares är det intressant att undersöka om CI-terapi är en 

användbar behandlingsmetod och om den intensiva, repetitiva träningen kan skapa nya 

rörelsemönster och ge förutsättningar till ett mer självständigt liv.  
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2 Syfte 

Syftet med studien var att, med ICF som modell, granska publicerade vetenskapliga artiklar 

för att undersöka om CI-terapi kan förbättra aktivitetsförmågan hos barn med cerebral pares.  

 

3 Material och metod 

3.1 Material 

Vetenskapliga artiklar söktes under september 2010 i databaserna PubMed, AMED (Ebsco), 

Scopus och Cochrane. Sökningar utfördes med följande kombination av sökord; constraint 

induced therapy AND cerebral palsy AND activity samt constraint induced therapy AND 

cerebral palsy AND function. Sökning gjordes även på kombinationen constraint induced 

therapy AND cerebral palsy i databasen PubMed (tabell 1).  

3.1.1 Inklusionskriterier  

- constraint induced therapy som behandlingsform  

- studier utförda på barn mellan 0-18 år med cerebral pares 

- studier publicerade år 2000-2010 

- skrivna på engelska 

3.1.2 Exklusionskriterier  

- studier där det finns en oklarhet om forskningspersonerna har cerebral pares 

- metodutvecklingsartiklar 

- litteratursammanställningar 

- studier som undersökt förändringar på struktur och aktivitet i hjärnan  

- studier med fler behandlingsmetoder än CI-terapi 
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Tabell 1. Sammanställning på resultatet av artikelsökningen. 

3.2 Procedur 
Totalt resulterade sökningarna i 373 artiklar. Utifrån titlarna inkluderades 110 studier. Efter 

jämförelse återstod det 54 studier, då flertal studier återkom i olika databaser. Efter att ha läst 

abstrakt valdes 31 studier ut, vilka matchade in på inklusionskriterierna. Vid läsning av 

artiklar exkluderades ytterligare 13 artiklar som inte stämde överens med inklusions-

kriterierna. Sju av dessa var metodutvecklingsartiklar för CI-terapi, tre undersökte effekter på 

hjärnaktiviteten av CI-terapi, i två studier var det oklart om barnen hade cerebral pares och i 

en studie hade de fått ytterligare behandling utöver CI-terapi (tabell 1).  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Inkluderade 
utefter titel 

Inkluderade utefter 
abstrakt 

Slutliga 
inkluderade 

PubMed constraint induced therapy AND 

cerebral palsy AND function 

32 21 18 11 

PubMed constraint induced therapy AND 

cerebral palsy AND activity 

8 4 
(4 dubbletter) 

0 kvar 

0 0 

PubMed constraint induced therapy AND 

cerebral palsy 

52 29 
(27 dubbletter) 

2 kvar 

2 2 

Ebsco constraint induced therapy 

(keywords) AND cerebral palsy 

(keywords) AND function 

146 17 
(11 dubbletter) 

6 kvar 

1 1 

Ebsco constraint induced therapy 

(keywords) AND cerebral palsy 

(keywords) AND activity 

78 18 
(4 dubbletter) 

14 kvar 

1 0 

Scopus constraint induced therapy 

(keywords) AND cerebral palsy 

(keywords) AND function 

(keywords) 

29 5 3 1 

Scopus constraint induced therapy 

(keywords) AND cerebral palsy 

(keywords) AND activity 

(keywords) 

17 6 6 3 

Cochrane 

 

constraint induced therapy AND 

cerebral palsy AND function 

7 5 
(5 dubbletter) 

0 kvar 

0 0 

Cochrane constraint induced therapy AND 

cerebral palsy AND activity 

4 4 
(4 dubbletter) 

0 kvar 

0 0 

Totala 

Sökresultatet  

 373 110 
(Av dessa 56 
dubbletter) 

54 kvar 

31 18 
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Samtliga slutligt inkluderade artiklar lästes av båda författarna. Artiklarnas interventioner, 

resultat och granskning sammanställdes i en tabell utefter vilken typ av studie det var (bilaga 

2).    

 Artiklarna granskades enligt PEDro-scale som är en förkortning för Physiotherapy 

Evidence Database, vilken används för att granska kvalitén på studier av sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder. Skalan består av en checklista uppdelad i elva punkter. För varje punkt 

står ett påstående som kan besvaras med ja eller nej. Om påståendet stämmer ges ett poäng, 

förutom på fråga ett (bilaga 3) (13). Som högst kan studien få tio poäng (14). PEDro-

granskning utfördes enskilt av båda författarna, därefter jämfördes och sammanställdes 

resultatet. Poängen på PEDro-skattningen överfördes till SBU:s bevisvärde efter Juhlin, 

Smeds-Isaksson & Tano-Nordins modell (tabell 2) (15). Skalan modifierades från 

poängsättning 0-11 till 0-10, då skattningen enligt PEDro endast går till tio poäng. 

Bevisvärdet på studierna sammanställdes därefter till en gemensam gradering av 

evidensstyrka (tabell 3) (16).  

 I den här litteraturstudien utvärderades effekten av CI-terapi utifrån ICF-modellens 

dimension aktivitet. Författarna valde att dela in aktivitetsförmåga i funktion och aktivitet. 

Enligt ICF innebär kroppsfunktion de fysiologiska funktionerna i kroppen och aktivitet 

innebär en persons genomförande av en uppgift (bilaga 1) (10). Dessa begrepp tolkas olika av 

olika professioner och det finns därför en svårighet med att använda ICF-modellen. Funktion 

är ett begrepp som inom sjukgymnastik ofta används för att beskriva människan i rörelse och 

förmågan att använda kroppen vid en uppgift. Begreppet funktion går därför mer in under 

dimensionen aktivitet (17). 
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Tabell 2. Poäng på PEDro-scale omsatt till bevisvärde enligt SBU. 
PEDro Scale Studiers bevisvärde enligt SBU 

 
8-10 

Högt bevisvärde 
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en stor, 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en behandlingsform. 
För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

 
4-7 

Medelhögt bevisvärde 
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska områden, 
matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på förhand 
uppställda kriterier. 

 
0-3 

Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på 
förhand uppställda kriterier. 

Not. Data i kolumn 1 enligt Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin (15). Data i kolumn 2 enligt 
Brittons faktaruta ”Studiers bevisvärde” (16). 
 
 
Tabell 3. Gradering av evidensstyrka (16).  
Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 
Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag 
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
Evidensstyrka 4 – Otillräcklig evidens 
Otillräckligt vetenskapligt underlag. 
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4 Resultat 
Artiklarnas behandlingseffekt sammanställdes i en tabell indelad i funktion och aktivitet, vilka 

i sin tur delades in i armfunktion, vårdnadshavares bedömning och finmotorik respektive 

armförmåga, vårdnadshavares bedömning och bimanuella aktiviteter. Effekten av CI-

terapibehandling redovisades utefter signifikant förbättring, förbättring eller ingen skillnad 

vid jämförelse före och efter intervention (tabell 4). 

 
Tabell 4. Sammanställning av artiklarnas behandlingseffekt på aktivitetsförmåga, indelat i funktion och aktivitet 
med undergrupper. 
 

Författare 

 

Design 

 
Granskning 

Pedro 

Funktion Aktivitet 

Armfunktion Vårdnadshavares 

bedömning 

Finmotorik Armförmåga Vårdnadshavares 

bedömning 

Bimanuellt 

användande 

Aarts et al. 
2010 

RCT 8/10 ¤ +   + + 

Brandao et al. 
2010 

RCT 8/10 – +   +  

Charles et al. 
2006 

RCT 7/10 +/– ¤ – + ¤  

Deluca et al. 
2006 

RCT 7/10 + +  + +  

 Eliasson et al. 
2005 

CCT 5/10      + 

Smania et al. 
2009 

RCT 7/10 +   +   

Taub et al. 
2004 

RCT 6/10 ¤ +  ¤  + 

Bonnier et al. 
2005 

Okontrollerad 
studie 

3/10 +/–  –/+ +/–   

Charles et al. 
2007 

Okontrollerad 
studie 

3/10 +   + +  

Gordon et al. 
2006 

Okontrollerad 
studie 

4/10 –  – –   

Naylor et al. 
2005 

Okontrollerad 
studie 

3/10 +      

Stearns et al. 
2009 

Okontrollerad 
studie 

3/10 +  +/¤    

Wallen et al. 
2007 

Okontrollerad 
studie 

3/10 ¤/– +  ¤ + – 

Charles et al. 
2001 

Fallstudie 2/10 ¤/–  –    

Coker et al. 
2009 

Fallstudie 2/10 ¤  +    

Deluca et al. 
2003 

Fallstudie 2/10 ¤  ¤ ¤  ¤ 

Martin et al. 
2008 

Fallstudie 2/10 ¤ ¤ –/¤  ¤  

Pierce et al. 
2002 

Fallstudie 2/10 ¤  ¤    

Not. + = signifikant förbättring. ¤ = förbättring, dock ingen signifikant förbättring. – = ingen skillnad före och 
efter intervention. 
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4.1 Funktion 

4.1.1 Armfunktion 

I studierna gjordes mätningar på armfunktion där man undersökte kvalitén av rörelsen i den 

drabbade armen, förmåga till viktbäring och utveckling av nya motoriska mönster. Ytterligare 

faktorer var sensibilitet och spasticitet. Vid undersökning på armfunktion visade tre 

randomiserade kontrollerade studier (RCT) (18-20) och fyra okontrollerade studier (21-24) på 

att CI-terapi ger en signifikant förbättring. Två RCT studier (25, 26), en okontrollerad studie 

(27) samt fem fallstudier (28-32) visade på en förbättring efter CI-terapi, dock var det inte 

signifikant. Två RCT studier (18, 33), tre okontrollerade studier (21, 27, 34) och en fallstudie 

(28) visade inte på någon skillnad mellan kontrollgruppen och gruppen som fått CI-terapi. De 

som visar på signifikant förbättring har ett medelhögt bevisvärde som ger ett begränsat 

vetenskapligt underlag. Av de studier som inte visar på någon skillnad före och efter 

intervention har en studie ett högt bevisvärde. Detta ger ett måttligt starkt vetenskapligt 

underlag för att CI-terapi inte förbättrar armfunktionen.  

4.1.2 Vårdnadshavares bedömning 
Ett antal studier undersökte vårdnadshavares bedömning av barnets funktionsförmåga för att 

få fram deras perspektiv av barnets förbättring, genom frågeformulär och intervjuer. 

Resultatet visade på att det fanns en signifikant förbättring av funktionen i fyra RCT studier 

(19, 25, 26, 33) och i en okontrollerad studie (27). I en RCT studie (18) och en fallstudie (31) 

upplevde vårdnadshavarna en förbättring av funktionen hos barnet efter CI-terapi, men den 

var inte signifikant. Detta tyder på att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att 

vårdnadshavare upplever god effekt av CI-terapi, då bevisvärdet på de artiklar som ger 

signifikant förbättring är högt respektive medelhögt.  

4.1.3 Finmotorik  
I de finmotoriska mätningarna ingick undersökning av grip- och släppförmåga samt förmåga 

att manipulera saker i handen. Två okontrollerade studier (21, 24) och en fallstudie (29) 

visade på signifikant förbättring av den finmotoriska funktionen, medan i en okontrollerad 

studie (24) och tre fallstudier (30-32) gav CI-terapi en förbättring, dock inte signifikant. Det 

var en RCT studie (18), två okontrollerade studier (21, 34) samt två fallstudier (28, 31) som 

inte visade på någon skillnad på finmotorik före och efter interventionen. Samtliga studier 

som visar på förbättring alternativt signifikant förbättring efter CI-terapi har ett lågt 

bevisvärde, vilket ger otillräcklig evidens. De studier som inte visar på någon skillnad före 
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och efter intervention har medelhögt respektive lågt bevisvärde och ger därmed ett begränsat 

vetenskapligt underlag för att CI-terapi inte har någon effekt på finmotoriken. 

4.2 Aktivitet 

4.2.1 Armförmåga 

I studierna gjordes mätningar angående hur skickligt och hur ofta barnet använde sin drabbade 

arm. I tre RCT studier (18-20) och två okontrollerade studier (21, 22) var det en signifikant 

förbättring på armförmågan efter CI-terapi. En RCT studie (26), en okontrollerad studie (27) 

samt en fallstudie (30) visade på förbättring av armfunktionen, som inte var signifikant. 

Slutligen var det två okontrollerade studier (21, 34) som inte visade på någon skillnad efter 

behandling med CI-terapi. Evidensen pekar mot att det finns begränsat vetenskapligt underlag 

för att CI-terapi förbättrar armförmågan, då de studier som visar på signifikant förbättring har 

medelhögt respektive lågt bevisvärde.  

4.2.2 Vårdnadshavares bedömning 
Vårdnadshavare fick genom frågeformulär och intervjuer svara på hur de upplever barnets 

armförmåga och hur ofta barnet använder sin drabbade arm. Tre RCT studier (19, 25, 33) och 

två okontrollerade studier (22, 27) visade på signifikant förbättring på aktiviteten av den 

drabbade armen. I en RCT studie (18) samt en fallstudie (31) upplevde vårdnadshavare en 

förbättring, dock inte signifikant, på aktiviteten hos barnet efter CI-terapi. De studier som 

visar på signifikant förbättring har högt respektive medelhögt bevisvärde, vilket tyder på att 

behandling med CI-terapi har ett starkt vetenskapligt underlag. 

4.2.3 Bimanuellt användande  
Några av studierna tittade närmre på bimanuellt användande av övre extremitet, det vill säga 

det spontana användandet av den drabbade armen när uppgifter utförs med båda händerna. Av 

dessa visade tre RCT studier (25, 26, 35) på signifikant förbättring på det spontana 

användandet. En fallstudie (30) visade på förbättring, dock inte signifikant, och en 

okontrollerad studie (27) visade att det inte blev någon skillnad i användandet av den 

drabbade armen efter CI-terapi. Evidensen på effekten av CI-terapi på det bimanuella 

användandet har ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att det förbättras, då de studier 

som visar en signifikant förbättring har högt respektive medelhögt bevisvärde. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Sökning av artiklar i olika databaser med tre sökord gav ett flertal dubbletter, vilket kan ha 

bidragit till att någon relevant artikel missats vid jämförelse av sökresultaten. Förekomsten av 

dubbletter var orsaken till att författarna valde att enbart söka med kombinationen av två 

sökord i en databas. Även detta kan ha bidragit till bortfall av artiklar.   

 Denna litteraturstudie berör endast studier skrivna på engelska, vilket kunde utökats till 

de nordiska språken för att öka möjligheten att hitta fler studier med ett högt/medelhögt 

bevisvärde. Författarna resonerade att flertalet studier skrivs på engelska och valde därför att 

begränsa sökningen till det språket. Begränsningen i inklusionskriterierna på de år som 

studierna publicerats kunde eventuellt tagits bort för att öka antalet sökresultat. 

Behandlingsmetoden är dock relativt kliniskt ny (6), framförallt för barn och vi ville hitta den 

senaste forskningen. Vid sökningarna visade det sig att man till en början utfört 

okontrollerade studier och fallstudier och att de randomiserade kontrollerade studierna utförts 

först under de senaste åren.    

 Genom att den första gallringen skedde utefter titeln finns en risk för felkälla, då artiklar 

kan ha en titel som är formulerad på ett sätt där det inte framkommer att det rör sig om CI-

terapi för barn med cerebral pares. Därmed kan relevanta artiklar gått miste till denna studie. 

Med tanke på att det totala sökresultatet var över 300 träffar, ansågs den första gallringen 

utifrån titeln nödvändig. Under arbetets gång har även andra benämningar på CI-terapi stötts 

på, såsom ”forced use”, vilket hade kunnat ge ett ökat antal artiklar om termen använts som 

sökord. 

 Då författarna inte har mycket erfarenhet av att granska artiklar enligt PEDro-skalan, 

finns det en risk att punkterna kan ha feltolkats och att studierna därmed fått en fördelaktig 

alternativt en ofördelaktig bedömning av kvalitén. Detta leder i sin tur till en felaktig 

evidensgradering på effekten av CI-terapi. Omvandlingen till SBU:s bevisvärde efter Juhlin et 

al. (15) är dessutom ingen vedertagen modell. Författarna upplever dock att det är en relevant 

modell för att överföra poängen till ett bevisvärde, då det i dagsläget inte finns någon 

utarbetad modell av SBU. 

 Antalet utförda randomiserade kontrollerade studier inom ämnet är begränsat, därför 

valdes även andra typer av studier att inkluderas, så som okontrollerade studier och 

fallstudier, även om dessa har ett lägre bevisvärde. Detta leder till en viss del att 
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evidensstyrkan sänks. Trots ett lägre bevisvärde har det samtidigt framkommit ett resultat som 

är användbart och bidrar till den slutliga evidensstyrkan på effekten av CI-terapi.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visar på att det finns ett starkt vetenskapligt underlag och ett 

begränsat vetenskapligt underlag för att CI-terapi inte förbättrar armfunktionen respektive 

finmotoriken. Vad gäller aktivitet finns det ett begränsat vetenskapligt underlag för att CI-

terapi har effekt på armförmågan och ett måttligt starkt vetenskapligt underlag på förbättring 

av det spontana användandet av den drabbade armen när uppgifter utförs med båda händerna. 

Studien visar även att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att CI-terapi förbättrar 

funktion och aktivitet enligt vårdnadshavarnas bedömning. En intressant aspekt av detta 

resultat är att jämförelsen mellan de objektiva mätningarna, det vill säga den mätning med 

standardiserade mätinstrument, och de subjektiva bedömningarna, som är vårdnadshavarnas 

bedömning, skiljer sig åt. Ett liknande resultat gällande jämförelse av mätningar på klinik och 

vårdnadshavarnas bedömning har framkommit i en avhandling av Näslund (36). Resultatet i 

den studien visade att vårdnadshavarnas upplevelse på förbättring hos barnet var större än 

resultatet som uppmättes på kliniken (36). Bedömningen av vårdnadshavare är en subjektiv 

bedömning och det är svårt att se vilken funktionsförbättring som skett och om aktivitetsnivån 

ökat. De kan uppleva en förbättring hos barnet eftersom de vill se en positiv utveckling. En 

annan aspekt är att vårdnadshavarnas bedömning av barnet sker i hemmiljön, vilket är dess 

naturliga omgivning och en miljö barnet är van vid. Mätningarna som görs på kliniken utförs 

med instrument som är vedertaget framtagna och är validerade och reliabla, vilket gör de mer 

jämförbara. Mätningarna på kliniken kan samtidigt vara en onaturlig situation för barnet och 

kan därmed ge ett sämre resultat (17). Det är viktigt att vara medveten om att det kan skilja 

sig åt och vilken betydelse det har vid utvärdering av behandlingsresultatet. Det är trots allt i 

hemmet och skolan som barnet ska använda de nya rörelsemönster de tränat upp. 

 Resultatet i denna studie har varit skiftande och orsakerna kan bero på flera faktorer. För 

det första skiljer sig interventionerna åt i tid och utförande, samt vilken träningsdos de 

använde. Åtta studier (18, 21, 22, 24, 28, 31, 33, 34) utförde interventionen under tio dagar i 

två veckor med den icke drabbade armen fastbunden all vaken tid och hade träning tre till sex 

timmar per dag. Fyra studier (19, 26, 30, 32) hade armen fastbunden konstant i tre veckor och 

utförde mer specifik träning sex timmar per dag. Sex studier (20, 23, 25, 27, 30, 35) 

genomförde behandlingen mindre intensiv (1-3 h/dag) men under en längre tid (1-2 mån). Det 
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var även en skillnad på hur barnet hade sin icke drabbade arm fastbunden.  I fem studier (17, 

22, 25, 28, 34) användes en mjuk slynga som satt runt hela kroppen och därmed begränsade 

rörligheten av den drabbade armen. Tre andra studier (19, 26, 30) hade en tunn 

fiberglasgjutning som var tvådelad och var stel. Fyra studier (20, 27, 32, 35) använde sig 

enbart av en tygvante som var lätt och tillät mer användning av båda händerna. Övriga sex 

studier (21, 23, 24, 29, 31, 33) använde avgjutning, skena eller att en vuxen höll fast den icke 

drabbade armen på barnet vid aktivitet. Troligtvis har dessa faktorer, det vill säga 

interventionstiden, utförandet eller typen av fastbindning inte någon påverkan på utfallet. För 

det andra har studierna använt sig av ett flertal olika mätinstrument för att utvärdera effekten 

av CI-terapi, vilket gör det svårt att jämföra dem. Mätinstrumenten är utformade på olika sätt 

och kan därför ge skiftande resultat inom funktion respektive aktivitet. Utifrån beskrivningar 

av mätinstrumenten har dessa delats in i funktion och aktivitet enligt egen tolkning, vilket kan 

ha gjort att de slutliga resultaten för funktion och aktivitet är missvisande om något test 

hamnat i fel kategori.  

 Enligt en litteratursammanställning av Huang, Letters, Hale & McBride (37) som också 

studerat effekten av CI-terapi på barn med cerebral pares, visade det på förbättring av 

aktiviteten. Det var dock endast ett fåtal artiklar som visade på en signifikant förbättring och 

slutsatserna grundar sig på studier med lägre kvalité. I studien kommer de även fram till att 

funktionen förbättras efter CI-terapi, vilket är motsägande till vårt resultat. Indelningen av 

mätinstrumenten i funktion och aktivitet skiljer sig mellan deras och vår studie, vilket kan ha 

bidragit till det skiftande resultatet. Däremot påpekar de liksom vi, att de olika studierna utfört 

interventionerna väldigt olika vilket försvårar jämförelsen och sammanställningen av 

resultatet (37).  

 Ytterligare en aspekt är att de studier som inkluderats har i huvudsak undersökt effekterna 

av CI-terapi hos barn med en spastisk hemiplegisk cerebral pares. Många av studierna hade 

exkluderat barn med någon form av utvecklingsstörning samt om barnet inte hade någon 

rörlighet i den drabbade handen eller inte klarade av att gå. Det är dock vanligt med 

ytterligare komplikationer vid denna skada (1). Det kan då ifrågasättas om vilken effekt CI-

terapi har hos barn med en annan klassifikation av cerebral pares och om det är kliniskt 

applicerbart på alla barn med den här skadan. Dessutom skilde sig åldern åt i studierna med en 

spridning mellan fem månader till 18 år. Resultaten i studierna visar dock inte på någon 

skillnad i förbättring på funktion eller aktivitet mellan de olika åldrarna.  
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 Den modell som världshälsoorganisationen arbetat fram är en bra grund vid bedömning 

av funktion och funktionsnedsättning. De delar som ingår i ICF-modellen (bilaga 1) ger 

tillsammans en helhetsbild i ett barns hälsotillstånd (10). Alla delar har en inverkan på 

varandra och genom att förändra någon del kan det indirekt påverka en annan. Det är därför 

viktigt, som tidigare nämnts, att se alla delar eftersom en liten förändring kan påverka hela 

hälsotillståndet.  

 Författarna ser funktion väldigt närliggande till aktivitet och i denna studie ingick inte 

enbart fysiologiska aspekter i funktion, så som spasticitet och gripkraft, utan även kvalitén på 

rörelsen. Aktivitet syftade till hur väl och hur ofta uppgifter utfördes. Detta visar på att det 

skulle kunna behövas ytterligare en komponent för de fynd som vid bedömning hamnar 

mellan kroppsfunktion och aktivitet, för att dessa ska kunna utvärderas rätt. Detta tas upp i en 

studie som berör ICF-begreppet, där de menar att det finns en svårighet med att kliniskt 

applicera ICF eftersom det tolkas på olika sätt av olika professioner. De menar att ICF-

modellen skulle kunna förbättras om ytterligare ett begrepp integreras, då detta begrepp kan 

täcka upp den lucka som finns mellan kroppsfunkton och aktivitet (38). 

 Med tanke på den skada som finns i hjärnan vid cerebral pares går det kanske inte att 

påverka funktionen, utan fokuseringen blir att hitta rörelsestrategier för att kunna utföra en 

uppgift och därmed öka aktivitetsnivån. Forskningen tycks fram tills idag visa på att CI-terapi 

har effekt på aktivitetsförmågan och ett måttligt stark vetenskapligt underlag för det 

bimanuella användandet hos barn med cerebral pares. Då den här studien visar på att målet 

med det ökade spontana användandet uppnåtts, anser vi att CI-terapi är en användbar 

behandlingsmetod för oss som sjukgymnaster.  

 



20 

 

6 Konklusion 
 

Den här studien visar på att det finns ett begränsat till måttligt starkt vetenskapligt underlag 

för att CI-terapi förbättrar aktiviteten hos barn med spastisk hemiplegisk cerebral pares. Den 

visar även att det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att CI-terapi inte förbättrar 

funktionen. Däremot visar studien på att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att 

funktionen och aktiviteten förbättras enligt vårdnadshavarnas bedömning. Denna studie 

innehåller flera studier med låg kvalité och underlaget blir därmed otillräckligt för att dra 

några fullständiga slutsatser. Då den här studien visar på att det spontana användandet av den 

drabbade armen ökat, anser författarna att CI-terapi är en användbar behandlingsmetod för 

sjukgymnaster. Vår rekommendation är att fler randomiserade kontrollerade studier görs i 

framtiden för att stärka evidensen av CI-terapi för barn med cerebral pares.  
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Bilaga 1. Interaktion mellan de olika delarna inom ICF (8). 
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Bilaga 2. 

Sammanställning av intervention och resultat av de inkluderade artiklarna 

 

 

 
 Författare 

 

Studietyp och 
syftet med 

studien 

Försöks-personer/ 
ålder/ 

typ av CP 

 
Metod/intervention 

 
Resultat 

 
Granskning 
Pedro/SBU 

Aarts et 
al.  

2010 

Randomiserad 
kontrollerad 

studie 
Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
6v modifierad 
CI-terapi följt 
av 2v 
bimanuell 
träning för 
barn med 
spastisk 
hemiplegisk 
CP förbättrar 
både kvaliten 
och kvantiten 
av det 
spontana 
användandet i 
den drabbade 
armen jämfört 
med vanlig 
beh med 
samma 
duration. 

 

50 barn deltog  
2,5-8 år 
Spastisk 

hemiplegisk CP 

CI-terapigrupp: (28 barn) Funktionell träning 3 
h/gång tre gånger/vecka i 8 veckor. Första 6 
veckorna var den icke dabbade armen fast i en 
slynga. Tiden delades upp med först 30 min. 
grupp-aktivitet. Sedan 60 min. individuell 
repetitiv träning i grupp om sex barn med olika 
aktiviteter. Sedan 30 min. då de åt mat. 
Därefter 45 min. gruppaktivitet (4-5st) med 
spel och pyssel. De sista 15 min. ombytte och 
gjorde sig i ordning att åka hem. De 
uppmuntrades att arbeta med den drabbade 
armen hemma. De sista två veckorna var det 
uppgiftsspecifik och målinriktad bimanuell 
träning.  
Kontrollgrupp: (22 barn) 
Rehabiliteringsprogram med individuell 
träning, där barnet uppmuntrades att använda 
den påverkade armen. Träffade sjukgymnast 
och arbetsterapeut två gånger/vecka, 30 min till 
1 h/gång i 8 veckor. Föräldrarna och lärare 
uppmanades att stimulera barnet till att 
använda den drabbade armen i dagliga 
aktiviteter minst 7,5 h/dag.  
Utvärderingsinstrument: Primära var AHA* 
och ABILHAND-Kids*. Sekundära var 
Melbourne* COPM* och GAS*. Mätningar 
gjordes innan period, efter period. Uppföljning 
8 veckor efter period. 

AHA: Jämfört före och efter interventionen hade CI-
gruppen en signifikant förbättring med en ökning på13 
% jämfört med kontrollgruppen, vars ökning var 5 %. 
Vid uppföljning kvarstod resultatet. 
ABILHAND-kids: CI-gruppen hade en signifikant 
förbättring med 36 % i jämförelse före och efter 
intervention. Kontrollgruppen hade en ökning med 5 %. 
Resultatet kvarstod vid uppföljning. 
Melbourne: CI-gruppen visade en tendens på 
förbättring, var dock inte signifikant i jämförelse före 
och efter intervention. Ingen skillnad vid uppföljning 
COPM: Vid jämförelse före och efter intervention hade 
CI-gruppen en signifikant förbättring jämfört med 
kontrollgruppen, vilket kvarstod vid uppföljning. 
GAS: CI-gruppen hade en signifikant förbättring efter 
interventionen jämfört med kontrollgruppen 
Vid uppföljning var det ytterligare en liten förbättring. 
 
 
 

8/10 
Högt 

Bevisvärde 

Brandao 
et al. 
2010 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 
Syftet med 
studien var att 
bedöma 
effekterna av 
CI-terapi vid 
användandet 
av den 
drabbade 
armen i 
vardagliga 
situationer 
hos barn med 
CP. 

16 barn 
4-8 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: (8 barn) Utfördes under 10 dagar 
utav 12 efterföljande dagar. Den icke drabbade 
armen fastbunden i skena under all vaken tid, 
samt intensiv träning 3 h/dag under 2 veckor.  
Perioden följdes av 1 veckas bimanuell träning 
3 x 45 min/dag utan fastbunden arm.  
Kontrollgrupp: (8 barn) Vanlig rehabilitering 
45 min. en gång/vecka.  
Utvärderingsinstrument: JTHF*, PEDI*  
Mätningar gjordes 1vecka före period, 1 vecka 
efter period samt uppföljning efter 1 månad. 

JTHF: I jämförelse före och efter interventions visade 
det sig inte vara någon signifikant skillnad mellan 
grupperna.  
PEDI: Efter intervention och vid uppföljning visade CI-
gruppen en signifikant förbättring gällande funktion och 
självständighet i jämförelse med kontrollgruppen  

8/10 
Högt 

Bevisvärde 
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Charles 
et al. 
2006 

Randomiserad 
kontrollerad 

studie 
Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekten av 
modifierad 
CI-terapi på 
armfunktionen 
hos barn med  
spastisk 
hemiplegisk 
CP 

22 barn 
4-8 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: (11 barn) Utfördes under 10 dagar 
utav 12 efterföljande dagar. Slynga 6 h/dag på 
den icke drabbade armen. Utföra repetitiva och 
rörelseformande uppgifter. 
Hemträningsprogram som utfördes 1 h/dag 
utan slynga. 
Efter interventionsperiod ökade träningstiden 
till 2 h/dag. 
Kontrollgrupp: (11 barn) Fortsatt sedvanlig 
behandling. 
Utvärderingsinstrument: JTHF*, BOMP*, 
CFUS*, TPD*, Dynamometer*, MAS* 
Mätningar gjordes före, 1 vecka efter 
intervention. Uppföljning efter 1 och 6 
månader. 
 
Efter studien erbjöds kontrollgruppen få den 
CI-behandling som interventionsgruppen fick. 

JTHF: Båda grupperna visade en signifikant förbättring 
i jämförelse före och efter intervention. Dock hade CI-
gruppen en större signifikant förbättring jämfört med 
kontrollgruppen. 
Förbättring kvarstod i CI-gruppen vid 6 månaders 
uppföljning. 
BOMP:  Båda grupperna visade en signifikant 
förbättring i jämförelse före och efter intervention. Dock 
hade CI-gruppen en större signifikant förbättring 
jämfört med kontrollgruppen. Vid 6 månaders 
uppföljning minskade resultatet i CI-gruppen, dock var 
resultatet högre än före interventionen. 
CFUS: CI-gruppen hade en ökning i hur ofta de använde 
den drabbade armen efter interventionen.  
Vid uppföljning hade båda grupperna förbättrats. 
Efter interventionen var grupperna lika i hur väl de 
använde den drabbade armen. Vid uppföljning hade CI-
gruppen en fortsatt förbättring, medans kontrollgruppen 
försämrades.  
TPD, Dynamometer och MAS: Ingen skillnad vid något 
testtillfälle i någon av grupperna. 
 
Resultatet av kontrollgruppens behandlingsperiod av CI-
terapi visade sig inte ha någon förbättring direkt efter 
behandlingstiden. 

7/10 
Medelhögt 
Bevisvärde 

Deluca 
et al.  
2006 

 

Randomiserad 
kontrollerad  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekten av 
CI-terapi hos 
barn med CP. 

 
 

18 barn 
7 mån - 8 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: (9 barn) Glasfibergjutning på den 
icke påverkade armen konstant i 21 dagar. 
Träning 6 h/dag.  Utföra repetitiva och 
rörelseformande uppgifter, så som sträcka, 
gripa, äta och påklädning. Övningarna 
försvårades när barnets skicklighet ökade.  
Kontrollgrupp: (9 barn) Sedvanlig behandling i 
genomsnitt 2,2 h/ vecka.  
Kontrollgruppen bytte därefter över till CI-
terapi och fick identisk behandling som CI-
gruppen tidigare fått. 
Utvärderingsinstrument: QUEST*, PMAL* 
och EBS*.  
Mätningar gjordes före och efter intervention 
samt efter 3 och 6 veckor. Ytterligare 
mätningar utfördes 3 och 6 veckor efter 
kontrollgruppens behandlingsperiod med CI-
terapi. 
 

QUEST: Efter interventionen hade CI-gruppen en 
signifikant förbättring jämfört med kontrollgruppen. 
Detta kvarstod vid 3 veckors uppföljning.  
Liknande resultat kunde ses hos kontrollgruppen efter 
att de fått CI-terapibehandling, då även de hade en 
signifikant förbättring.  
PMAL: Signifikant förbättring sågs hos CI-gruppen 
efter interventionen jämfört med kontrollgruppen, vilket 
kvarstod efter 3 veckor.  
Kontrollgruppen hade en signifikant förbättring efter 
CI-terapibehandling.  
EBS: CI-gruppen hade en stor signifikant förbättring 
jämfört med kontrollgruppen.  
Kontrollgruppen visade på signifikant förbättring efter 
CI-terapibehandling. 

7/10 
Medelhögt 
Bevisvärde 

 Eliasson 
et al.  
2005 

Kontrollerad 
klinisk studie 
Syftet med 
studien var att 
utvärdera 
effekten av en 
modifierad 
version av CI-
terapi på 
användningen 
av händerna 
bimanuellt 
hos barn med 
CP. 

41 barn 
18 mån – 4 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: (21 barn). 
Handske på den icke drabbade armen 2h/dag i 
2 månader. Aktiviteter på en lämplig 
svårighetsgrad med repetition av övningar. 
Barnen fick själva hitta strategier för att utföra 
uppgiften. Fick även sedvanlig behandling och 
information i 6 månader. 
 Kontrollgrupp: (20 barn). 
Fick enbart sedvanlig behandling och 
information i 6 månader.  
Utvärderingsinstrument: AHA*. 
Bedömning gjordes innan, efter 2 månader och 
efter 6 månader.  

AHA: Jämförelse före och efter intervention hade CI-
gruppen en signifikant förbättring av deras förmåga att 
använda sin drabbade hand. Förbättringen kvarstod vid 
6 månaders uppföljning.  
Kontrollgruppen hade signifikant förbättring i 
jämförelse före behandlingsstart och vid 6 månaders 
uppföljning. Dock hade CI-gruppen en större 
förbättring. 
 
 

5/10 
Medelhögt 
bevisvärde 

Smania 
et al. 
2009 

Randomiserad 
kontrollerad 

studie 
Syftet med 
studien var att 
jämföra 
effekterna av 
modifierad 
CI-terapi med 
sedvanlig 
sjukgymnastik 
för barn med 
CP. 

10 barn 
1-9 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: (5 barn) 
Hade en tumhandske på den icke drabbade 
armen under 8 h/dag i 5 veckor. Fick även 
sjukgymnastik 1h, 2 gånger/vecka, som bestod 
av lek och olika uppgifter Terapeuten hade 
möjlighet att utvärdera barnens utveckling.  
Kontrollgrupp: (5 barn) Fick enbart 
sjukgymnastik 1h, 2 gånger/vecka, som bestod 
av lek och olika uppgifter. 
Utvärderingsinstrument: Use Test* och 
function test*. Mätningar gjordes före och efter 
intervention, samt uppföljning efter 4 veckor.  

Use test: I jämförelse före och efter interventionen hade 
CI-gruppen en signifikant förbättring, vilket kvarstod 
vid uppföljning. 
Kontrollgruppen hade ingen förbättring efter 
behandlingsperiod eller vid uppföljning.  
 
Function test: Både efter behandlingsperiod och vid 
uppföljning hade CI-gruppen en antydan till förbättring 
gällande bimanuellt användande, vilket kontrollgruppen 
inte hade. 
Armfunktionen på den drabbade armen förbättrades 
signifikant hos CI-gruppen efter intervention och 
kvarstod vid uppföljning.  

7/10 
Medelhögt 
bevisvärde 
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Taub et 
al. 

2004 

Randomiserad 
kontrollerad 
klinisk studie.  
Syftet med 
studien göra 
en 
randomiserad 
prövning med 
en grupp som 
fick vanlig 
sjukgymnastis
k behandling 
och en 
kontrollgrupp 
som fick CI-
terapi och se 
vad det kan ge 
för 
funktionella 
förbättringar 
hos barn med 
CP. 
 

18 barn 
7 mån-8 år 
Spastisk 

hemiplegisk CP 

Intervention: (9 barn) Glasfibergjutning på den 
icke påverkade armen konstant i 21 dagar. 
Träning 6 h/dag, vilket bestod av repetitiva och 
rörelseformande uppgifter, så som sträcka, 
gripa, äta och påklädning. Övningarna 
försvårades när barnets skicklighet ökade. 
Kontrollgrupp: (9 barn) Sedvanlig behandling i 
genomsnitt 2,2 h /vecka.  
Utvärderingsinstrument: EBS*, PMAL*, 
TAUT*.  
Mätningar gjordes före och efter intervention 
samt efter 3 veckor. Uppföljning av CI-
gruppen efter 3 och 6 månader. 

EBS: CI-gruppen hade en signifikant förbättring jämfört 
med kontrollgruppen före och efter interventionen. 
Interventionsgruppen ökade antalet motoriska mönster 
med ett medelvärde på 9,3 jämfört med 2,3 i 
kontrollgruppen.  
PMAL: CI-gruppen hade en signifikant förbättring 
jämfört med kontrollgruppen före och efter 
interventionen. Efter 3 veckor kvarstod förbättringen 
hos CI-gruppen.  
TAUT: CI-gruppen visade en stor signifikant skillnad i 
förbättring på utförandet i jämförelse med 
kontrollgruppen. Vid uppföljning efter 3 och 6 månader 
kvarstod förbättringen hos CI-gruppen.  
 

6/10 
Medelhögt 
bevisvärde 

  Bonnier 
et al. 
2005 

Okontrollerad 
studie.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
fastbindning 
av den icke 
drabbade 
armen visade 
sig vara en 
effektiv 
behandlingsm
etod för att 
öka 
handfunktione
n i den 
hemiplegiska 
handen.   

9 ungdomar  
13-18 år 
Spastisk 

hemiplegisk CP 

Intervention: Skena på den icke drabbade 
armen 7 h/dag, 5 dagar/vecka i 2 veckor. 
Genomfördes på ett dagläger. Träningen 
utfördes i grupp och bestod av olika aktiviteter, 
så som basket, klättring och frisbee-golf. 
Deltog även i matlagning och diskning. Varje 
morgon gjorde de handövningar. 
Utvärderingsinstrument: BOMP*, JTHF *, 
grippit*, AMPS*, Exner´s classification of in-
hand manipulation*, Frisbee-golf. 
Mätningar gjordes före och efter intervention, 
samt uppföljning efter 5 månader.  

BOMP: Visade en signifikant förbättring efter 
intervention, vilket kvarstod vid uppföljning. 
JTHF: I jämförelse före och efter interventionen var det 
en signifikant förbättring, vilket kvarstod vid 
uppföljning.  
Grippit: Ingen signifikant förbättring varken efter 
interventionen eller vid uppföljning. 
AMPS: Ingen förbättring varken efter interventionen 
eller vid uppföljning.  
Exner´s classification of in-hand manipulation: 
Signifikant förbättring efter intervention, men hade 
minskat vid uppföljning. 
Frisbee-golf: Signifikant förbättring efter intervention 
(ingen uppföljning gjordes). 
 
 

3/10 
Lågt 

bevisvärde 

Charles 
et al.  
2007 

Okontrollerad 
studie. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
ökningen av 
handfunktione
n efter CI-
terapi 
kvarstod efter 
12 mån, samt 
utreda om 
ytterligare en 
intervention 
leder till 
fortsatt 
förbättring av 
handfunktion. 

8 barn 
5-11 år 
Spastisk 

hemiplegisk CP 

Det här är en uppföljningsstudie av Charles et 
al. (2006) studie om modifierad CI-terapi för 
barn med CP, som utfördes 12 månader efter 
den första interventionens slut. 
Intervention: Utfördes under 10 dagar utav 12 
efterföljande dagar. Slynga 6 h/gång på den 
icke drabbade armen. Utföra repetitiva och 
rörelseformande uppgifter. Hemtränings-
program som utfördes 1 h/dag utan slynga. 
Utvärderingsinstrument: JTHF *, BOMP*, 
CFUS*,  
Mätningar gjordes före och efter 
interventionen.   

12 mån uppföljning av första interventionsperioden: 
JTHF: Jämfört före och vid uppföljning hade gruppen 
en signifikant förbättring. 
BOMP: Signifikant förbättring för gruppen vid 
uppföljning. 
CFUS: Signifikant förbättring för gruppen vid 
uppföljning 
 
Efter andra interventionsperioden: 
JTHF: Vid jämförelse av resultaten efter första och 
andra interventionsperioderna gav den andra perioden 
en signifikant större effekt.   
BOMP: Likartad som ovan.  
CFUS: Likartad som ovan. 

3/10 
Lågt 

bevisvärde 
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Gordon 
et al.  
2006 

Okontrollerad 
studie. 

Syftet med 
studien 
undersöka 
sambandet 
mellan 
effekten av 
CI-terapi och 
ålder hos barn 
med CP. 

20 barn 
4-13år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Deltagarna delades in i två grupper baserat på 
ålder. I den yngre gruppen var de 4-8 år (12 st) 
och i den äldre gruppen var de 9-13 år (8 st). 
Alla fick samma intervention. 
Intervention: Slynga på den icke drabbade 
armen 6h/dag i 10 dagar utav 12 efterföljande 
dagar. Hemträning 1 h/dag. Efter 
interventionsperioden utökades hemträningen 
till 2 h/dag. 
Träningen innehöll lek, funktionella aktiviteter, 
samt repetitiva och rörelseformande uppgifter 
så som kortspel, äta och pyssel. 
Utvärderingsinstrument: JTHF*, BOMP*, 
CFUS*, TPD*, Dynamometer, MAS* 
Mätningar gjordes före och 1 vecka efter 
intervention, samt uppföljning efter 1 och 6 
månader. 

Samtliga mätningar efter intervention och vid 
uppföljning visade ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. 
 
JTHF, BOMP, CFUS:  
I jämförelse före och efter intervention hade båda 
grupperna en förbättring, dock ingen signifikant 
förbättring. Resultaten kvarstod vid uppföljning. 
 
TPD, Dynamometer, MAS: I jämförelse före och efter, 
samt vid uppföljning, hade ingen av grupperna någon 
förbättring. 
 
 

4/10 
Medelhögt 
bevisvärde 

Naylor 
et al.  
2005 

Okontrollerad 
studie. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekterna av 
modifierad 
CI-terapi på 
förbättring av 
armfunktion 
hos barn med 
CP. 

9 barn 
18 månader-5 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: Startade med 4 veckor vila från 
sedvanlig behandling. Därefter 4 veckor med 
CI-terapi 1 h/dag, där en vuxen höll i barnets 
icke drabbade arm under olika aktiviteter. Två 
gånger/vecka utfördes träningen på kliniken 
med en terapeut. Avslutande 
uppföljningsperiod på 4 veckor utan sedvanlig 
behandling . 
Utvärderingsinstrument: QUEST*. 
Mätningar gjordes före interventionen samt 
efter 4, 8 och 12 veckor.  

QUEST: Vid jämförelse före intervention (efter 
4veckor) och efter CI-terapi behandling (efter 8veckor) 
hade deltagarna i genomsnitt en signifikant förbättring. 
Resultatet kvarstod efter 12 veckor. 

3/10 
Lågt 

bevisvärde 

Stearns 
et al. 
2009 

Okontrollerad 
studie. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
barn med CP 
som fått CI-
terapi får en 
förändring i 
handfunktion 
och 
muskelaktiver
ign. 

6 barn 
5-9 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

 

Intervention: En avgjutning på den icke 
drabbade armen 8-12h/dag i 2 v. Träning 
4h/dag 5dagar/v under 2 v. Träningen delades 
upp under dagen. 2 h fördelades till morgonen, 
som bestod utav egenvård, påklädning och 
ätning. Resterande 2 h fokuserades till lek och 
aktivitet på eftermiddagen, så som rita och 
klippa. 
Utvärderingsinstrument: Dynamometer, Pinch 
gauge*, Box and Blocks test*, Modified nine-
hole peg test*. 
Mätningar gjordes före och efter intervention 
Uppföljning efter 3 månader. 

Dynamometer: Vid jämförelse före och efter 
intervention fanns det en signifikant förbättring, vilket 
även kvarstod vid uppföljning. 
Pinch meter: Det fanns en förbättring, dock ingen 
signifikant skillnad före och efter intervention. En 
signifikant förbättring kunde däremot ses vid 
uppföljning i jämförelse med före intervention.  
Box and Blocks test: Signifikant förbättring i jämförelse 
före och efter intervention. Resultatet kvarstod vid 
uppföljning.  
Modified nine-hole peg test: Vid jämförelse före och 
efter intervention fanns det en signifikant förbättring. 
Resultatet kvarstod vid uppföljning.  

3/10 
Lågt 

bevisvärde 

Wallen 
et al.  
2007 

Okontrollerad 
studie. 

Syftet med 
studien var att 
avgöra 
möjligheten 
med 
familjefokuser
ad och 
modifierad 
version av CI-
terapi. 

10 barn 
6 mån – 8 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: Vante på den icke drabbade 
armen 2 h/dag, 7 dagar/vecka i 8 veckor. 
CI-terapin utfördes i hemmet och föräldrarna 
skulle vara delaktiga i träningen. Använde sig 
utav leksaker, spel och aktivitet för att få fram 
ett repetitivt rörelsemönster. Två gånger i 
veckan fick de besök av terapeuter för att få 
stöd i träningen. 
Utvärderingsinstrument: Parent questionnaire, 
COPM*, GAS*,  PMAL*, AHA*(18 månader- 
5 år), Melbourne* (6-8 år). Mätningar gjordes 
1 vecka före och 1 vecka efter intervention, 
samt uppföljning efter 6 månader. 

Parent questionnaire: De flesta föräldrar upplevde att 
deras barn fick en förbättring i den drabbade armen 
efter CI-terapi och att det kvarstod efter 6 mån 
uppföljning.  
COPM: Det beräknade medelvärde av deltagarnas 
resultat visade på en signifikant förbättring på utförande 
efter 6mån uppföljning och på tillfredställelse efter 8v 
samt 6 mån.  
GAS: Överlag uppnåddes de uppsatta målen.  
PMAL: En förbättring kunde ses hos flertalet, både i hur 
väl och hur ofta de använde sin drabbade arm. 
AHA (18 mån-5 år): Ingen signifikant förbättring. 
Melbourne (6-8 år): Ingen signifikant förbättring 
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Charles 
et al. 
2001 

Fallstudie 
Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekten av 
CI-terapi på 
handfunktione
n hos barn 
med CP. 

3 barn  
8,11 och 13 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: Slynga på den icke drabbade 
armen 6 h/dag i 2 veckor. Träningen bestod 
dels av funktionella aktiviteter så som 
påklädning och dricka ur ett glas. Även av lek 
då barnen kunde spela spel, gå på promenader 
m.m. 
Utvärderingsinstrument: Apparat för gripkraft, 
JTHF*, TPD*, semmes-weinstein 
monofilament test*, pinch gauge* 
Mätningar gjordes före och efter intervention, 
samt efter 2 och 4 veckor. Uppföljning gjordes 
efter 6 månader.   

13-åringen: 
Apparat för gripkraft: Förändringarna var 
inkonsekventa. Barnet hade en förbättring efter 
interventionen, vilken hade försämrats vid mätning efter 
2 veckor och därefter hade ökat igen efter 4 veckor.  
JTHF: Jämförelse före och efter intervention visade 
resultatet på en förbättring, som kvarstod vid 
uppföljning. 
TPD: I jämförelse före och efter interventionen fanns 
det en förbättring. Vid uppföljning försämrades 
resultatet något, men var bättre i jämförelse med resultat 
före intervention.  
Semmes-weinstein monofilament test: Efter 
interventionen och vid uppföljning fanns det ingen 
förbättring i jämförelse med före interventionen 
Pinch gauge: Ingen skillnad före och efter intervention. 
11-åringen:  
Apparat för gripkraft: Vid jämförelse före 
interventionen och vid mätning efter 4 veckor visade det 
en försämring i gripkraft, men vid 6 månader 
uppföljning hade gripkraften ökat jämfört med före 
interventionen. 
JTHF: I jämförelse före och efter intervention hade 
barnet en förbättring, vilket kvarstod vid uppföljning.  
TPD: Förbättring jämfört med före och efter 
intervention. Något försämrat vid uppföljning, dock 
fortfarande bättre än före intervention. 
Semmes-weinstein monofilament test: Ingen signifikant 
skillnad vid någon utav mättillfällena jämfört med före 
interventionen.  
Pinch gauge: Ingen signifikant skillnad jämfört före och 
efter intervention.  
 
9-åringen: 
Apparat för gripkraft: Använde sig av olika apparater 
för att mäta gripkraft före och efter interventionen. 
Resultatet kunde därmed endast ge en antydan till en 
förbättring. 
JTHF: Visade ingen förbättring vid något mättillfälle, 
hade dock ett bra värde redan före interventionens start. 
TPD: Vid jämförelse före och efter intervention hade 
barnet en stor förbättring, vilket hade förbättrats 
ytterligare lite vid 6 månaders uppföljning. 
Semmes-weinstein monofilament test: Ingen skillnad 
före och efter intervention. 
Pinch gauge: Ingen skillnad före och efter intervention. 

2/10 
Lågt 
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Coker et 
al. 

2009 

Fallstudie 
Syftet med 
studien var att 
undersöka 
vilken effekt 
modifierad 
CI-terapi har 
på ett barn 
under 1 år 
med CP. 

1 barn 
5 mån 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: Uppdelat i fyra olika faser: 
A1 – 4 mån sedvanlig behandling 1 h/vecka med 
terapeut.  
B1 – CI-terapi: Skena på den icke drabbade 
armen 1 h/dag i 1 månad. Träning med terapeut 
4 dagar/vecka.     
A2 – 1 månad sedvanlig behandling 2 h/vecka 
med terapeut.  
B2 – CI-terapi: Skena på den icke drabbade 
armen 1h/dag i 1 månad. Träning med terapeut 4 
dagar/vecka.     
Utvärderingsinstrument: PDMS och GMFM-88. 
Mätningar gjordes före intervention och efter 4, 
5, 6 och 7 månader. Uppföljning 6 månader efter 
interventionens slut. 

PDMS: Efter första fasen hade poängen minskat för 
gripförmåga och öga-hand funktion.  
Efter andra fasen var det signifikant förbättring på 
användandet av den drabbade armen. 
Efter tredje fasen minskade gripförmågan något, 
medans öga-hand funktion bibehölls. 
Efter fjärde fasen förbättrades öga-hand funktionen och 
gripförmågan låg kvar på tidigare resultat. 
Vid 6 månaders uppföljning sågs en minskning av både 
gripförmåga och öga-hand funktion, dock låg det inom 
medelvärdet för åldern.    
GMFM-88: Barnet förbättrades kontinuerligt från 
studiens start till uppföljningen.  
 
 

2/10 
Lågt 

bevisvärde 



31 

 

 

*Förklaring på de olika utvärderingsinstrumenten: 

A: ABILHAND-Kids – frågeformulär med 21 punkter till vårdnadshavare angående barnets manuella färdigheter., AHA – (Assisting Hand 

Assessment) en bedömning av barnets spontana användande av den assisterande handen under bimanuella aktiviteter (18 mån-12 år)., 

Deluca 
et al. 
2003 

Fallstudie 
Syftet med 
studien var att 
beskriva 
användandet 
av CI-terapi 
som 
behandlings-
metod, vid två 
olika 
tillfällen, för 
ett barn med 
spastisk 
tetraplegi 

1 barn 
15 mån 
Spastisk 

tetraplegisk CP 

Utförde CI-terapi träning vid två olika 
tillfällen. 
Intervention 1: (Barnet 15 mån) 
Glasfibergjutning på den mindre drabbade 
armen 24 h/dygn i 3 veckor. Träning 6 h/dag 
under 15 veckodagar, som utfördes av 
huvudterapeuten. 4 h/vecka träffade barnet en 
annan terapeut. Träningen baserades på lek och 
funktionella aktiviteter, så som måla och äta.  
Intervention 2: (Barnet 21 mån) 
Glasfibergjutning på den mindre drabbade 
armen 6 h/dag i 21 dagar.  Likartade aktiviteter 
som i intervention ett. Svårighetsgraden var 
högre, så som gripa och släppa, resa sig och 
krypa i trappa. 
Utvärderingsinstrument: PDMS*, DDST*, 
PMAL*, TAUT*. Mätningar gjordes före och 
efter interventionerna. Uppföljning efter 4 
veckor.  

Intervention 1: 
PDMS: I jämförelse före och efter interventionen var det 
en stor förbättring. 
DDST: Efter intervention fanns det i alla fyra delar en 
förbättring 
PMAL: Efter intervention hade barnet en förbättring på hur 
ofta barnet använder den drabbade armen, vilket kvarstod 
vid uppföljning.  
Det var en stor förbättring efter interventionen i hur väl 
den drabbade armen användes. Efter 4 veckor hade dock 
förbättring minskat något. 
TAUT: 50 % ökning av spontananvändandet, samt en liten 
förbättring gällande hur ofta och väl användandet av den 
drabbade armen utfördes.  
Generella bedömningen av funktionen på den drabbade 
armen var den samma före och efter interventionen. 
Intervention 2: Endast PMAL och TAUT 
PMAL: Efter interventionen hade barnet en förbättring i 
hur ofta användandet av den drabbade armen utfördes, 
vilket efter 4 v minskade lite. Bedömning i hur väl 
användandet av den drabbade armen utfördes var samma 
före och efter interventionen.  Efter 4 veckor sågs dock en 
liten ökning. 
TAUT: Den ökning som skett i intervention 1av 
spontananvändandet, minskades innan intervention 2 
startade. Efter interventionen hade spontananvändandet 
ökat med 100 % i den drabbade armen. Hur ofta och väl 
barnet användande den drabbade armen ökades lätt efter 
första intervention. Jämförelse före och efter intervention 2 
var resultatet densamma.  
För den generella bedömningen av funktionen på den 
drabbade armen skedde stor förbättring i jämförelse före 
och efter interventionen. 

2/10 
Lågt 

bevisvärde 

Martin 
et al. 
2008 

Fallstudie 
Syftet med 
studien var att 
undersöka 
förändringar 
på alla delar i 
ICF-modellen 
efter CI-
terapi. 

1 barn 
3 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: En avgjutning på den icke 
drabbade armen 7-8h/dag. Av dessa hade 
barnet träning 4h/dag, 6dag/v i 2 v. Träning 
skedde i hemmet och bestod av 
rörelseformande, repetitiva och vardagliga 
aktiviteter. 
Utvärderingsinstrument: COPM*(utförande 
och tillfredställelse), Melbourne*, PEDI*, 
Pinch gauge*, Dynamometer*, intervju av 
föräldrar.  
Mätningar gjordes före och efter intervention. 
Uppföljning efter 3 mån.  

COPM: Efter interventionen hade resultatet för både 
utförande och tillfredsställelse ökat. Vid uppföljning 
visade utförandet på ytterligare en liten förbättring, 
medans tillfredsställelsen hade en stor ökning. 
Melbourne: Efter interventionen hade barnet en 
förbättring. Vid uppföljning hade resultatet minskat 
men var fortfarande bättre än före intervention. 
PEDI: Efter intervention hade barnet en förbättring, 
vilket hade öka ytterligare vid uppföljning. 
Pinch gauge: Ingen förbättring på den drabbade sidan. 
En ytterst liten förbättring på den icke drabbade sidan. 
Dynamometer: Gripstyrkan ökade lite i båda händerna 
efter interventionen. En stor ökning kunde ses vid 
uppföljning för båda händerna. 
Intervju med föräldrar: Föräldrarna märkte en 
förbättring både under den första och den andra veckan 
av interventionen angående finger- och handfunktion. 
Fanns dock till en början en klumpighet. Upplevde även 
mer trötthet hos barnet och att det sov mer. Vid 
uppföljning berättade föräldrarna att barnets förbättring 
kvarstod och hade ökat ytterligare. Barnet använde den 
drabbade armen frivilligt. 
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Pierce 
et al. 
2002 

Fallstudie 
Syftet med 
studien var att 
beskriva 
effekten av 
CI-terapi för 
ett barn med 
CP. 

1 barn 
12 år 

Spastisk 
hemiplegisk CP 

Intervention: Vante på den icke drabbade 
armen så mycket som möjligt under dagen. 
Träning 4 h/vecka med terapeut under 3 
veckor, samt hemträning. Träningen bestod av 
funktionella övningar, spel och finmotoriska 
aktiviteter. 
Utvärderingsinstrument: WMFT*, 
dynamometer*, AMPS*. 
Mätningar gjordes före och efter intervention, 
samt vid 8 månaders uppföljning. 

WMFT: Medelvärdet av tiden för utförande av testen 
förbättrades med 37,5 %, jämfört före och efter 
intervention. Ytterligare förbättring vid uppföljning.  
Dynamometer: Gripkraften ökade stort efter 
interventionen. Vid uppföljning hade det dock minskat 
lite.    
AMPS: En liten förbättring kunde ses efter intervention. 
Vid uppföljning hade barnet en fortsatt ökning på 
användandet av den drabbade armen. 
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 AMPS – (The Assessment of motor and process skills) bedömning av motoriska färdigheter och utveckling. 

B: BOMP – (Bruiniks – Oseretsky test of motor proficiency) Bedömning av barnets snabbhet och skicklighet vid utförande med både eller enbart den   

drabbade armen., Box and Blocks test – bedömning på skickligheten av grip- och släppförmågan med klossar. 

C: CFUS – (Caregiver functional Us Survey) Vårdnadshavares uppfattning utefter 14 punkter om hur ofta och hur väl barnet använder den drabbade 

armen på en sexgradig skala., COPM – (The canadian occupational performance measure) intervju med vårdnadshavare om begränsningar i det 

vardagliga livet, delas in i uppfattning och tillfredsställelse av barnets funktionsförmåga på en tio-gradig skala. 

D: DDST – (Denver developed motor scales) mäter barnets utvecklingsnivå på fyra delar; personliga/sociala, finmotoriska, språkliga och 

grovmotoriska., Dynamometer – Mäter gripkraften. 

E: EBS – (Emerging behaviors scale) mätning på förmågan att utföra motoriska rörelsemönster och funktionella aktiviteter, testet består av 31 

uppgifter., Exner´s classification of in-hand manipulation – mätning av förmågan att manipulera saker i handen. 

F: Function Test – Bedömning av funktionsförmågan i övre extremitet, indelat i bimanuell, den drabbade armens och den icke drabbade armens 

funktion.,  

G: GAS – (Goal attainment scaling) Viktigaste funktionella mål för den drabbade armen., GMFM-88 – (The Gross Motor Fine Motor-88) mätning av 

grovmotorisk funktion genom 88 olika uppgifter., Grippit – mätning av gripkraft.,  

J: JTHF – (Jebsen – Taylor hand function test) Bedömning på skickligheten av utförandet i sju olika uppgifter.,  

M : MAS – (Modifierad Ashworth scale) Mätning av spasticitet i en sexgradig skala., Modified nine-hole peg test – bedömning på skickligheten av    

grip- och släppförmågan med små tappar., Melbourne – (The Melbourne assessment of unilateral upper limb function) bedömning av kvalitén på 

rörligheten i övre extremitet genom 16 olika uppgifter (5-15 år alternativt modifierad för 2-5 år).  

P: PEDI – (The pediatric evaluation disability inventory) intervju med vårdnadshavare angående funktionsförmåga och behov av hjälp i dagliga 

aktiviteter., PDMS – (The Peabody developement motor scales) mätning av finmotorisk funktion., Pinch gauge – mätning av styrkan i 

pincettgrepp., PMAL – (Pedriatric motor activity log) vårdnadshavares bedömning av hur ofta den drabbade armen används och kvalitén i rörelsen 

genom 22 funktionella uppgifter.,  

Q: QUEST – (Quality of upper extremity skills test) utvärderingsinstrument för funktionsförmågan indelat i rörelse, gripförmåga, sträckreflex och 

viktbäring.  

S: Semmes-Weinstein monofilament test – mätning av sensibilitet. 

T: TAUT – (The toddler arm use test) motoriskt test med 22 olika uppgifter för att utvärdera användandet av den drabbade armen., TPD – (Två 

punktsdiskriminering) mätning av sensibilitet. 

U:  Use Test – bedömning på användandets omfattning av övre extremitet i 16 olika aktiviteter. 

W: WMFT – (Wolf motor function test) bedömning på motorisk funktion med tidtagning på olika uppgifter. 
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