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Abstrakt 
 
Introduktion: Cerebral pares är det vanligaste neurologiska funktionshindret hos barn och ungdomar 
i västvärlden. Prevalensen beräknas till omkring 2 av 1000 barn. Hos barn och ungdomar med cerebral 
pares förkommer funktionsnedsättningar som spasticitet, minskad rörelsehastighet och nedsatt 
koordination. Spasticitet har ansetts vara den huvudsakliga orsaken till nedsatt rörelsefunktion vid 
cerebral pares. Styrketräning har förmodats kunna öka spasticiteten och därför inte ansetts lämplig som 
träningsform för individer med cerebral pares. Det förekommer dock även andra nedsättningar som kan 
ha påtaglig inverkan på rörelsefunktionen, barn och ungdomar med cerebral pares har betydligt sämre 
muskulär styrka och fysisk uthållighet än jämnåriga utan funktionsnedsättningar. Syfte: Syftet med 
studien var att undersöka vilka effekter som påvisats av träningsprogram innefattande belastad 
styrkträning och/eller konditionsträning för barn och ungdomar med cerebral pares samt att undersöka 
vilka mätinstrument som använts för utvärdering. Metod: Artikelsökning utfördes i sex databaser, totalt 
inkluderades tio artiklar. För att fastställa studiernas metodologiska kvalitet utfördes granskning utifrån 
PEDro scale. Resultat: Signifikanta behandlingseffekter sågs med avseende på gångfunktion, motorisk 
funktion och muskulär styrka. I tre av de inkluderade studierna sågs effekter på syreupptagningsförmåga 
och uthållighet. Träningen hade ingen inverkan på spasticitet. Konklusion: Varierande former av 
träning är av betydelse för att öka funktionsförmåga och fysisk kapacitet samt för att förebygga inaktivitet 
och sekundära sjukdomar. Flera studier av god metodologisk kvalitet med liknande träningsupplägg 
behövs för att kunna fastställa optimal träningsintensitet och träningsmängd vid olika former av träning 
samt för att möjliggöra att träningsriktlinjer upprättas för denna patientgrupp. 
Nyckelord: Cerebral pares, konditionsträning, styrketräning, utvärderingsinstrument 
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1.Bakgrund 
Cerebral pares är det vanligaste neurologiska funktionshindret hos barn och ungdomar i västvärlden, 
prevalensen beräknas till omkring 2 av 1000 barn (1). Inom litteraturen förekommer flera definitioner av 
cerebral pares, den Europeiska forskningsgruppen Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) 
använder sig av följande definition: 
Cerebral Pares är flera permanenta, men inte oföränderliga avvikelser av rörelse och/eller 
kroppshållning och motorisk funktion vilka beror på en icke progressiv störning, skada eller onaturlig 
avvikelse i den icke fullt utvecklade, omogna hjärnan (2). 
Vid den kongenitala formen av cp som utgör 85-90 procent av fallen uppstår avvikelserna i 
hjärnutvecklingen eller skadan i den omogna hjärnan under fosterstadiet och fram till barnets 28:e 
levnadsdag (1). Orsakerna är i 50 procent av fallen okända, de viktigaste riskfaktorerna för utvecklande 
av cerebral pares är låg födelsevikt, livmoderinfektion och flerbörd (3).  

Hos samtliga med cerebral pares förekommer motoriska funktionsnedsättningar som efter utbredning 
delas in i unilateral och bilateral. Man kan enligt äldre indelning även dela in cerebral pares i hemiplegi, 
där ena kroppshalvan är påverkad, diplegi, där benen är mer påverkade än armarna och tetraplegi, där 
både armar och ben är påverkade (4). Man klassificerar cerebral pares i; spastisk, ataktisk och dyskinetisk 
cp, spastisk cp är den vanligast förekommande formen och utgör omkring 75 procent av fallen (5, 6). 
Vanligt existerande motoriska funktionsnedsättningar till följd av hjärnskadan är spasticitet, ökad 
retbarhet av reflexer, muskulär svaghet, onaturliga rörelsemönster, minskad rörelsehastighet och nedsatt 
koordination (6, 7). Därtill förekommer även kognitiva nedsättningar, epilepsi, känselstörningar och 
kommunikationssvårigheter som i varierande svårighetsgrad förekommer hos omkring 80 procent. Vid 
den spastiska formen är det vanligt att de motoriska funktionsnedsättningarna leder till sekundära problem 
i det muskuloskeletala systemet såsom höftluxationer, kontrakturer och skolioser (3). 

I kliniken finns olika instrument att tillgå för bedömning av funktionsförmågan hos individer med 
cerebral pares och för utvärdering efter en behandlingsåtgärd. Genom datoriserad gånganalys kan man få 
information om ledvinklar, gånghastighet, steglängd och stegfrekvens, vilka utgör variabler som visat sig 
ha samband med gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares (8). Ett vanligt 
förekommande instrument för bedömning av den viljestyrda grovmotoriska funktionen är Gross Motor 
Function Classification System (GMFCS).  Genom instrumentet bedöms funktionen i sittande, vid 
förflyttning och vid gång (9).  I GMFCS sker en klassificering inom fem nivåer. Nivå ett innebär den 
mest självständiga motoriska förmågan och nivå fem den minst självständiga. För vardera av de fem 
nivåerna finns en beskrivning av den motoriska förmågan i fem ålderskategorier från 1- till 18 års ålder. 
Instrumentet ger inblick i vad en individ på en viss nivå förväntas klara av vid en viss ålder. Barn och 
ungdomar inom GMFCS nivå I-III använder gångförmågan i vardagen och utgör ca 70 procent av alla 
barn och ungdomar med cerebral pares (1).  

Gross Motor Function Measure (GMFM) är ett instrument som används för att mäta motorisk funktion 
och förändringar i motorisk funktion över tid. Inom instrumentet förekommer fem dimensioner med olika 
testmoment som liknar de moment som utförs i det vardagliga livet. Dimensionerna omfattar, A) 
liggande, B) sittande C) krypande D) stående E) gående, springande, hoppande. Det är möjligt att 
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använda sig av hela eller delar av instrumentet. Den poäng som erhålls anges i procent, 100 procent 
motsvarar en frisk femårings förmåga (10). 

Spasticitet har ansetts vara den huvudsakliga orsaken till nedsatt rörelsefunktion vid cerebral pares. 
Tidigare inriktades den sjukgymnastiska behandlingen därför mot att med olika metoder normalisera 
rörelsemönster för att försöka motverka spasticiteten (11). Det ansågs olämpligt att individer med 
spasticitet skulle träna styrketräning då träningen förmodades kunna öka spasticiteten (12). Antagandet 
har på senare år ifrågasatts, flera studier har visat på oförändrad spasticitet efter styrketräning samt att 
träningen lett till funktionsförbättringar som ökad styrka och förbättrad gångfunktion (13, 14, 15, 16). 

Barn och ungdomar med cerebral pares har lägre fysisk aktivitetsnivå än jämnåriga individer utan 
funktionsnedsättningar. De är svagare, har en syrekostnad under gång som är upp till tre gånger högre än 
den hos friska jämnåriga samt en lägre maximal syreupptagningsförmåga (17, 18). Inaktivitet är ett stort 
problem som påverkar funktion och hälsa, inaktivitet medför ökad risk att drabbas av smärta, trötthet och 
benskörhet samt ökad risk att utveckla riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom såsom högt blodtryck och 
höga kolesterolvärden (17).  

Hos friska barn har man sett att aerob träning, tre gånger i veckan kan förbättra syreupptagningsförmågan 
(19). Forskning har även visat att unga individer med och utan funktionshinder genom utövande av fysisk 
aktivitet kan reducera kroppsfett, förbättra konditionen samt öka livskvaliteten (20). Fysisk aktivitet har 
positiva effekter på den kognitiva förmågan genom främjande av minne och inlärning och det skyddar 
nervsystemet mot neurodegenerativa sjukdomar. Särskilt viktigt är fysisk aktivitet för barn och unga då 
deras hjärnor är mycket plastiska. Barn och ungdomar med funktionshinder som är fysiskt inaktiva drar 
inte nytta av de positiva effekter som fysisk aktivitet har (21). Hos inaktiva vuxna med 
funktionsnedsättningar har ökad sjukdomsgrad, nedsatt hälsa och minskat välbefinnande rapporterats 
(17). Att vara fysisk aktiv i unga år har visat sig viktigt för att skapa grogrund för en fortsatt aktiv livsstil i 
senare år samt för att förebygga sekundära sjukdomar vilket är av största vikt för denna patientgrupp (20, 
21, 22). 
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2. SYFTE 
Syftet var att undersöka effekter av träningsprogram innefattande styrketräning med vikter och/eller 
konditionsträning för barn och ungdomar med cerebral pares samt att undersöka vilka mätinstrument som 
använts för utvärdering. 
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3. FRÅGESTÄLLNING  
Vilka effekter har påvisats av träningsprogram innefattande styrketräning med vikter och/eller 
konditionsträning? 
Vilka utvärderingsinstrument har används för utvärdering följande en träningsperiod? 
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4. METOD 

4.1 Artikelsökning 
Artikelsökning utfördes i databaserna Amed, CINAHL, Cochrane library, MEDLINE, PEDro och 
PubMed under tidsperioden 01-10-2010- 05-11-2010. Sökorden som användes var cerebral palsy i 
kombination med strength training, exercise training, resistance training, physical training och physical 
exercise. Resultat av sökningarna och exakta sökkombinationer redovisas i Tabell 1. Inga begränsningar 
gjordes för sökningarna. Litteratursökningen resulterade i totalt 293 träffar. Ett första urval utfördes 
genom en genomgång av titlar och tillgängliga abstrakt utifrån frågeställning, därefter jämfördes studierna 
mot inklusionskriterierna varpå totalt tio artiklar ansågs möta kriterierna och inkluderades (se bilaga 1). 
Referenslistorna i de tio artiklarna samt i fem litteraturöversikter (23, 24, 25, 26, 27) granskades för 
ytterligare studier. Vid granskningen påträffades ytterligare sju studier av vilka fem var relevanta för 
syftet. Inga av de relevanta relaterade studierna var randomiserade kontrollerade studier av vilken 
anledning de exkluderades. 

4.1.1 Inklusionskriterier 
• barn och ungdomar med diagnosen cerebral pares; 

• åldrar 0-18 år; 

• artiklar som undersökt effekter av styrketräningsprogram med yttre vikt som belastning; 

• artiklar som undersökt effekter av konditionsträningsprogram eller träningsprogram innefattande 
både konditionsträning och styrketräning; 

• randomiserade kontrollerade studier. 

4.1.2 Exklusionskriterier 
• artiklar med styrketräning som behandlingsåtgärd efter operativt ingrepp; 

• artiklar med både barn och ungdomar med cp samt andra diagnoser än cp; 

• artiklar som undersökt effekter av excentrisk styrketräning; 

• kvalitativa studier. 
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Tabell 1: Resultat av artikelsökning 
Databas/Sökord                              Träffar                    Antal relevanta                    Inkluderade 
AMED 
Cerebral palsy AND 
(Strength training OR 
Strength exercise OR 
Resistance training OR 
Physical training OR  
Physical exercise)                              46                                 20                                        6                                
 
Cinahl 
Cerebral palsy AND 
(Strength training OR 
Strength exercise OR 
Resistance training OR 
Physical training OR  
Physical exercise)                              66                                27 (18 dubletter)                  1       
 
Cochrane 
Cerebral palsy AND 
(Strength training OR 
Strength exercise OR 
Resistance training OR 
Physical training OR  
Physical exercise)                              50                                16 (9 dubletter)                    2 
 
Medline 
Cerebral palsy AND 
(Strength training OR 
Strength exercise OR 
Resistance training OR 
Physical training OR  
Physical exercise)                              55                                 20 (18 dubletter)                  1 
 
Pedro 
Cerebral palsy AND 
Strength training OR 
Physical training                                22                                 13 (12 dubletter)                  0 
 
PubMed 
Cerebral palsy AND 
Strength training AND 
Exercise                                            54                                 26 (24 dubletter)                   0            
___________________________________________________________________________ 
Totalt                                                293                                41                                       10 
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4.2 Granskning 

Granskning och gradering av samtliga inkluderade studiers metodologiska kvalitet utfördes med PEDro 
scale. Genom PEDro scale bedöms studiernas kvalitet och trovärdighet samt om tillräckligt med statistisk 
information erhållits från de kliniska prövningarna för att man ska kunna dra några slutsatser av 
studiernas resultat. Skalan bedömer totalt elva kriterier. Det första kriteriet räknas inte med i den 
slutgiltiga bedömningen, således är den högsta poäng en studie kan erhålla tio (28). Samtliga artiklar 
granskades och graderades av författaren, därefter jämfördes författarens gradering med de i PEDro 
databas för de artiklar som fanns tillgängliga. Jämförelsen utfördes för att öka graderingarnas 
tillförlitlighet.  
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5. RESULTAT 

5.1 Effekter av fysisk träning på olika utfallsvariabler 

5.1.1 Gångfunktion 
Fem studier undersökte effekter av träning med avseende på gångfunktion. (29, 30, 31, 32, 33). Två 
studier visade på signifikant förbättrad gångfunktion hos träningsgruppen. I den ena studien ökade 
träningsgruppens gånghastighet och steglängd efter fem veckors träning (29). Den andra studien visade 
minskad flexion i höft- och knäled samt minskad dorsalflexion i fotled hos träningsgruppen. Detta 
inverkade på träningsgruppens gångförmåga hos vilka man kunde se en mer upprätt gång. I de fyra 
studier som undersökte försökspersonernas gånghastighet sågs inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna (30, 31, 32, 33). 

5.1.2 Energikostnad vid gang 
En studie undersökte energikostnaden vid gång. Träningsgruppen minskade signifikant energikostnaden 
vid gång efter sex veckors styrketräning (30). 

5.1.3 Motorisk function 
Träningseffekter med avseende på motorisk förmåga undersöktes i sju studier (29, 30, 32, 33, 34, 35, 36). 
I fyra av studierna var behandlingsåtgärden enbart styrketräning (29, 30, 32, 34). 
Man såg i tre studier inga statistiskt signifikanta skillnader i motorisk funktion hos träningsgruppen (32, 
33, 34). Totalt visade fyra studier på signifikanta förbättringar hos träningsgruppen, i två av studierna 
hade belastad styrketräning bedrivits (29, 30). I de ytterligare två studier där förbättringar sågs hade 
träningen varit kombinerad och innehållit både styrketräning och aerob träning (35, 36). 

5.1.4 Muskelstyrka  
I åtta studier utvärderades träningens effekter med avseende på muskelstyrka (29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 
38). I flera av studierna ökade styrkan i enskilda muskelgrupper men inte i samtliga testade. I tre studier 
där belastad styrketräning bedrivits förbättrades träningsgrupperna signifikant styrkan hos enskilda 
muskelgrupper. I studierna testades styrkan med MMT respektive dynamometer (29, 32, 34). I två studier 
såg man i träningsgruppen efter träningsperioden med belastad styrketräning signifikanta 
belastningsökningar vid utförande av RM test (30, 37). I en studie där styrketräning och aerobträning 
bedrivits sågs styrkeförbättringar hos träningsgruppen mätt med 30 sekunders RM test (36). I de övriga 
två studierna där träningen till största del varit aerob såg man inga signifikanta förändringar i styrka hos 
träningsgruppen (33, 38). 

5.1.5 Spasticitet och Muskeltonus 
Två av studierna mätte muskeltonus och spasticitet (29, 34). Mätresultaten från båda studierna visade att 
muskeltonus respektive spasticitet var oförändrade. 
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5.1.6 Aerob och Anaerob kapacitet  
Den aeroba kapaciteten testades i fyra studier (33, 35, 36, 38,). I en av studierna minskade den 
submaximala syrekostnaden vid armcykling hos träningsgruppen (35). I tre studier förbättrades den 
maximala syreupptagningsförmågan hos träningsgrupperna (35, 36, 38). En studie fann inga signifikanta 
förändringar i träningsgruppens syreupptagningsförmåga (33). Två studier testade den anaeroba 
kapaciteten hos försökspersonerna (36, 38). I en av studierna förbättrade träningsgruppen den anaeroba 
kapaciteten (36). I den andra studien sågs inga signifikanta skillnader mellan grupperna (38). 

5.1.7 Agility 
Agility förekom som utfallsmått i en studie. För att testa försökspersonernas agility användes 10x5m 
sprint test. Försökspersoner i träningsgruppen förbättrades signifikant sin agility jämfört med 
kontrollgruppen (36).  

5.1.8 Daglig fysisk aktivitetsnivå och Fettmassa 
I en studie beräknades försökspersonernas basala metabolism för att fastställa förändringar i daglig fysisk 
aktivitetsnivå. Den basala metabolismen beräknades som förhållandet mellan total energiförbrukning, 
energiförbrukning under sömn och energiförbrukning i vila. Test vid slutet av träningsperioden visade 
tendenser mot ökad basal metabolism och en ökad daglig fysisk aktivitetsnivå för både träningsgruppen 
som tränat två gånger i veckan och de som tränat fyra gånger i veckan, skillnaden var dock inte 
signifikant. Mätning av fettmassa visade att fettmassan i kontrollgruppen signifikant ökat jämfört med 
träningsgruppen under tiden för studien medan det i träningsgruppen inte skett någon förändring (38). 

5.1.9 Delaktighet 
Delaktighet i aktiviteter utanför skoltid undersöktes i en studie genom frågeformulär. Efter 
träningsperioden hade träningsgruppen blivit mer aktiva och signifikant ökat sitt deltagande i aktiviteter 
som pågick utanför skoltid (36). 

5.1.10  Självuppfattning 
Tre studier undersökte försökspersonernas självuppfattning inom olika områden (31, 36, 37). I en studie 
förbättrades träningsgruppens inställning till den egna kroppen jämfört med kontrollgruppen. I 
träningsgruppen minskade även fokus på kroppsdelar som försökspersonerna tidigare rapporteras vara 
missnöjda med (31). I en av studierna förbättrades träningsgruppens självuppfattning inom området 
atletisk förmåga (36). En annan studies resultat visade att träningsgruppens deltagare efter 
träningsperioden hade försämrade uppfattningar om sig själva inom området skolkompetens och vid 12 
veckors uppföljning även inom området social acceptans (37). 

5.1.11 Hälsorelaterad livskvalitet 
En studie använde sig av ett multidimensionellt frågeformulär rörande hälsoproblem hos 
försökspersonerna för att fastställa hälsorelaterad livskvalitet. Frågorna i frågeformuläret besvarades av 
vårdnadshavare. Halvvägs in i träningsperioden hade det inom träningsgruppen skett signifikanta 
förbättringar inom dimensionerna motoriska färdigheter, autonomi, kognition och social kompetens. Efter 
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den åtta månader långa träningsperioden hade träningsgruppen signifikant förbättrats jämfört med 
kontrollgruppen inom domänen motoriska färdigheter (36).  

5.2 Utvärderingsinstrument 

Testinstrumenten för de vanligast undersökta utfallsvariablerna nämns i text, samtliga använda 
utvärderingsinstrument redovisas i bilaga 2. 

För att mäta förändringar i gångparametrar använde man sig i två studier av tredimensionell gånganalys 
(29, 31). Gånghastigheten mättes i två studier genom 10-meters gångtest och i en studie av 30 sekunders 
gångtest (30, 32, 33). Det vanligaste instrumentet för att mäta motorisk funktion var GMFM. I en studie 
användes instrumentets alla dimensioner (34). Sex studier använde sig av GMFM dimensionerna D och E 
(29, 30, 32, 33, 35, 36). För att mäta styrka var det vanligast att man använde sig av manuell 
dynamometer, mätmetoden användes i fyra studier 30, 32, 33, 34). I fyra studier utfördes 
maxrepetitionstest med varierande antal repetitioner och vid varierande övningar (30, 34, 36, 37).  
Den aeroba kapaciteten mättes i fyra studier (33, 35, 36, 38). I två av studierna använde man sig av 
armcykelergometer och cykelergometer (35, 38). En studie använde sig 600 yards run walk test och en 
annan studie av shuttle run test (33, 36). Den anaeroba kapaciteten mättes i två studier i vilka man 
använde sig av muscle power sprint test och cykelergometer (36, 38). Fyra olika frågeformulär återkom i 
studierna. De vanligast förekommande var self-perception profile som undersöker självuppfattning inom 
olika områden, frågeformuläret användes i tre studier (31, 36, 37). 
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka effekter fysisk träning har för barn och ungdomar med cerebral 
pares. Det är intressant för att barn och ungdomar med cerebral pares är en patientgrupp som har sämre 
fysisk kapacitet än friska jämnåriga (17,18). De riskerar bli fysisk inaktiva om de inte involveras i fysisk 
aktivitet under unga år och har vid inaktivitet ökad risk att drabbas av sekundära sjukdomar (17, 22). 
Resultatet visar att belastad styrketräning har positiv effekt på gångfunktionen. Träning såsom belastad 
styrketräning och träningsprogram där styrketräning och aerobträning kombinerats har positiva effekter 
på motorisk funktion och muskulär styrka. Aerobträning och träningsprogram med kombinerade 
träningsformer kan öka den maximala syreupptagningsförmågan och förbättra uthålligheten. Träning kan 
leda till en positivare uppfattning om den egna kroppen, förstärka uppfattningen om atletisk förmåga och 
bidra till ökad aktivitetsnivå. Belastad styrketräning visade sig inte ha negativa effekter på spasticitet eller 
muskeltonus. De vanligast förekommande utvärderingsinstrumenten för att mäta motorisk förmåga 
respektive styrka var GMFM, dynamometer och max repetitionstest. Mätinstrument för att mäta aerob 
och anaerob kapacitet uppvisade större variation. 

Antalet studier som undersökt effekter av styrketräning och fysisk träning är få och de flesta studier på 
området är av lägre metodologisk kvalitet (25). Möjliga anledningar skulle kunna vara att området är 
relativt outforskat. De var inte så länge sedan man använde sig av behandlingsformer där patienterna inte 
var lika aktiva i sin behandling som de är idag (11, 12). 

De tidigast publicerade studierna som påträffades men inte inkluderades i denna studie var en studie med 
styrketräning som publicerades under sent 50-tal och en med fysisk träning, publicerad under sent 60-tal 
(39, 40). De strikta etiska regler som kontrollerar forskning på människor skulle även kunna ha betydelse, 
forskning av patientgruppen försvåras ytterligare av individernas låga ålder och nedsatta autonomi. Det 
kan även tänkas vara svårt att rekrytera deltagare till forskningsstudier på grund av hälsoproblem och 
somliga individers behov av andra vårdgivares omsorg. De är dock positivt att se att nio av de tio 
inkluderade studierna gjorts på senare år vilket skulle kunna tyda på en positiv trend. 

De inkluderade studiernas PEDro poäng varierade mellan fem och åtta, sex av studierna erhöll en PEDro 
poäng på fem (29, 30, 31, 35, 38). För studier som innefattar träningsinterventioner är det svårt att uppnå 
en bättre metodologisk kvalitet än motsvarande en åtta på PEDro skalan. För en högre kvalitet än så krävs 
ett studieupplägg där försökspersonerna inte känner till vilken behandlingsgrupp de randomiserats till, 
och vilken behandling de erhåller samt att terapeuterna är omedvetna om vilken grupp försökspersonerna 
tillhör. En av de inkluderade studierna var av hög kvalitet som motsvarande åtta PEDro poäng (36).  

Träningsformer och träningsprinciper för utövad träning uppvisade stora variationer i de olika studierna. I 
studier med enbart styrketräning som behandlingsåtgärd såg man i de flesta studier liknande 
träningsprinciper beträffande övningars intensitet samt hur många gånger en övning skulle utföras och 
upprepas. Övningarna man använde sig av i styrketräningsstudierna återkom även i flera studier. I de fyra 
studier där olika former av fysisk träning förekommit varierade träningen från att innefatta kombinerade 
träningsprogram med både styrkeuthållighetsträning och aerob intervallträning till standardiserade aeroba 
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och anaeroba övningar till enbart aeroba träningsformer som cykling, löpning och simning (35, 36, 33, 
38).  Träningens intensitet och övningarnas exakta duration framgick inte i tre av studierna (33, 36, 38). I 
två av studierna beskrevs inte övningarna (36, 38). Överlag tillhandahöll få studier tillräckligt med 
information för att studierna skulle vara möjliga att upprepa. 

Urvalskriterier till studierna omfattade ålderskriterier, typ av cerebral pares och GMFCS nivå i nio av de 
tio studierna (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37). 

 I majoriteten av studierna återkom även kriterier som; att förstå verbala instruktioner, att inte ha fixerade 
kontrakturer, att inte ha erhållit behandling med antispastiskt läkemedel inom 3-12 månader före 
träningsperiodens start och att inte ha genomgått ortopedisk operation inom 6-12 månader före 
träningsperiodens start. I en studie framkom inte kriterier för urval av försökspersoner (38). Trots tidigare 
inklusions- och exklusionskriterier uppvisades heterogenitet av försökspersoner både inom och mellan 
studier. Troliga anledningar till det är att, funktionsnivån hos försökspersonerna i studierna varierade 
beroende på typ av cerebral pares, i flertalet av studierna inkluderades försökspersoner inom GMFCS I-
III. Åldersspannet i studierna var stort, deltagarnas åldrar varierade från 4-18 år. Som mest skiljde de 11 
år mellan den yngsta och den äldsta deltagaren (36). 

Endast två studier undersökte effekter på gångförmågan med datoriserad gånganalys. (29, 31). Resultaten 
skiljde sig åt i studierna, den ena studien visade på förbättringar i gånghastighet och i den andra såg man 
förändring i ledvinkar. I den ena studien skulle resultatet kunna bero på att styrkan i tränade 
muskelgrupper inte förbättrades tillräckligt mycket för att ha någon inverkan på gångparametrar (31). En 
studie med strokepatienter har visat att muskulär styrka har betydelse för befintlig gångförmåga (41). Den 
tidigare omtalade studien hade dock inte styrka som utfallsmått varför det inte går att avgöra om det 
skulle kunna vara en möjlig anledning (31). Skillnader i resultat mellan studierna kan som tidigare nämnts 
ha berott på heterogenitet. I studierna varierade försökspersonernas gångförmåga från gående utan 
begränsningar till dem som behövde gånghjälpmedel vid gång. Vissa deltagare skulle kunna tänkas ha 
haft en för åldern normal gånghastighet av vilken anledning det inte funnits utrymme för förbättringar till 
följd av den träning som utövats. Det kan således tänkas att träningsupplägget inte var optimalt. Mer 
forskning behövs för att klargöra hur träningen bör vara utformad beträffande frekvens, duration och 
intensitet för att ge effekt på olika gångparametrar (17). 

Den motoriska funktionen mätt med GMFM förbättrades signifikant i fyra studier (29, 30, 35, 36).  I tre 
av de studier där man såg signifikanta förbättringar hade träningsgruppen tränat styrkeuthållighet (30, 35, 
36). En av dessa studier var av god metodologisk kvalitet (36).  

Resultatet skulle kunna tyda på att styrkeuthållighet är av betydelse vid de olika moment som ingår i 
testet. I GMFM ingår flera moment som liknar de som utförs i det dagliga livet, testet tar mellan 45-60 
minuter (9). Man kan dock inte bortse från att tre av studierna hörde till de med lägre metodologisk 
kvalitet (29, 30, 35). I två av dessa studier var det inte dolt för personerna som skötte mätningarna vilken 
grupp försökspersonerna tillhörde vilket kan ha påverkat resultatet (29, 35). 

I sex av åtta studier där muskelstyrkan testats genom olika typer av test såg man förbättringar hos 
träningsgruppen (29, 30, 32, 34, 36, 37). I samtliga av dessa studier hade styrketräning bedrivits. I fyra av 
studierna beskrev man att träningen var belastad och utfördes i 1-3 omgångar med 8-12 repetitioner (29, 
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32, 34, 37). I dessa studier kan förbättringar i styrka ha berott på att träningen var specifik, övningarna 
utfördes om 8-12 repetitioner till muskeltrötthet och att träningen var progressiv och utövades i minst två 
dagar i veckan vilket är nödvändigt för att man ska se styrkeökningar (42). I en av studie motsvarade 
träningsprinciper för bedriven träning styrkeuthållighetsträning (30, 42). I studien användes vid 
utvärdering efter träningsperioden ett 1RM test vilket inte kan anses specifikt för den utförda träningen. 
Störst träningseffekt av träningen ses när övningsutförandet är det samma vid test och träning (43). Ett 
mer specifikt test för utövad träning hade varit 30 sek RM vilket förekom i en av de andra studierna eller 
25RM som är ett test för styrkeuthållighet (30, 36, 44). En av studierna beskrev inte träningsprinciperna 
för styrketräningen eller vilka muskler man testat (36).  

Signifikanta styrkeökningar inom träningsgrupperna men inte i jämförelse med kontrollgrupperna 
påvisades i två studier (35, 38). I båda dessa studier bestod den bedrivna träningen av aeroba 
träningsformer. Att man inte såg signifikanta skillnader i styrka mellan träningsgrupperna och 
kontrollgrupperna kan ha berott på att träningen inte var tillräckligt specifik (43).  

I flera av studierna förekom inga signifikanta styrkeförbättringar hos flertalet av de testade musklerna (29, 
32, 34). Denna utveckling skulle kunna ha berott på utvärderingsinstrumenten, i en studie använde man 
sig av Manual muscle test (MMT), det är möjligt att styrkeförbättringar förekom men inte kunde urskiljas 
med valt instrument (29). Det är också oklart huruvida mätning med dynamometer är ett bra 
utvärderingsinstrument för denna patientgrupp. Testresultatet hos försökspersonerna kan påverkas av 
spasticitet och co-kontraktion (3, 5, 6, 12, 17). Motivationen hos försökspersonerna kan även ha påverkat 
testresultatet.  

I en studie angavs att test utfördes vid flera tillfällen för att enskilda försökspersoner inte kunnat 
motiveras (34). Även compliance till träningen kan ha spelat in, det råder även oklarhet om i vilken grad 
försökspersonerna kunnat utföra föreskrivna antal set och repetitioner. Träningsprinciperna för träningen 
var i många av studierna samma som de som rekommenderas för friska vuxna (42). Det kan hända att 
träningens upplägg inte var optimalt för patientgruppen. 

Det har tidigare ansetts olämpligt med för individer med cerebral pares att träna styrketräning då 
träningsformen förmodats kunna leda till ökad spasticitet och muskeltonus. Man såg i två studier med 
belastad styrketräning inte några förändringar i spasticitet eller muskeltonus hos försökspersonerna efter 
träning (31, 36). Liknande resultat har framkommit i tidigare studier (13, 14, 15, 16, 24, 25). 

I tre av de fyra studier som testat den aeroba kapaciteten förbättrades syreupptagningsförmågan hos 
träningsgrupperna (35, 36, 38). I studierna var träningsuppläggen mycket varierande, man använde sig av 
olika utvärderingsinstrument och två av studierna beskrev inte med vilken intensitet träningen bedrivits. 
För friska vuxna rekommenderas träning på en intensitetsnivå av 70-80 procent av maximal hjärtfrekvens 
och träningen ska utföras 3 gånger i veckan för att konditionsförbättring ska åstadkommas (19, 45). I en 
studie där deltagare i träningsgruppen förbättrade syreupptagningsförmågan hade träningen bedrivits med 
en intensitet på 65 procent av förväntad maximal hjärtfrekvens (35). Det är troligt att individer med 
cerebral pares kan uppnå konditionsförbättringar på intensitetsnivåer med lägre hjärtfrekvenser då deras 
maximala hjärtfrekvenser är lägre än hos friska individer (46, 47). Även tidigare 
litteratursammanställningar har visat på gynnsamma effekter på den aeroba kapaciteten efter fysisk 
träning som utgjorts av varierade träningsformer (25, 26, 27).  
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 I en studie där träningen bestod i cykling sågs inga signifikanta förbättringar i träningsgruppens 
syreupptagningsförmåga, det kan bero på att testet man använt sig av för utvärdering inte var specifikt för 
den utövade träningen. Testet som använts var 600-yards run walk test, försökspersonerna hade 15 
minuter på sig att slutföra testet. Testet var för krävande för somliga försökspersoner vars gångförmåga 
varierade mellan GMFCS nivå I-III (33). Det är möjligt att ett enklare och för träningen mer specifikt test 
som ett cykelergometer test hade kunnat påvisa träningseffekt. 

I en studie förbättrades den anaeroba kapaciteten, i studien hade träningsgruppen under träningsperioden 
utfört anaeroba övningar (36). I den andra studien som undersökt den anaeroba kapaciteten såg man 
däremot inga förändringar hos träningsgruppen vilket kan bero på att träningen som bedrivits enbart var 
aerob (38).  

Endast en studie undersökte försökspersonernas agility. För en god agility krävs förmågor som är nedsatta 
hos individer med cerebral pares (6, 7). Det är därför mycket positivt att kunna testa förändringar i dessa 
förmågor. Testet 10 x 5 sprinttest har visat sig ha god reliabilitet och test-retest reliabilitet. Testet lämpar 
sig dock främst för individer med mindre omfattande funktionsnedsättningar, dessutom råder osäkerhet 
kring testets validitet (49). I samma studie undersöktes träningens effekter på individernas delaktighet i 
aktiviteter utanför skoltid. Efter träningsperioden hade individerna i träningsgruppen blivit mer aktiva. 
Resultatet skulle kunna bero på förbättringar i kondition, styrka och motoriska färdigheter man såg i 
samma studie (36).  Det är viktigt att barn görs delaktiga i fysisk aktivitet redan i unga år för att förebygga 
inaktivitet senare i livet (22). Få studier har undersökt hur fysisk träning inverkar på individers 
aktivitetsnivå och träningens potential att öka deltagandet i olika aktiviteter är idag ett outforskat område 
(17). Det krävs fler studier för att fastställa vilka effekter olika typer av träning har på aktivitetsnivån hos 
barn och unga med cerebral pares.  

Tre studier använde sig av self-perception profile för att undersöka försökspersonernas självuppfattning 
inom olika områden. Det mindre positiva resultat som framkom i en av studierna kan ha berott på att 
försökspersonerna i träningsgruppen engagerade sig mindre i skolarbete och i vänner och att de därför 
upplevde sig mindre kompetenta inom skola samt en minskad acceptans från jämnåriga. Träningen 
bedrevs i hemmiljö, ett gruppträningsprogram där försökspersonerna interagerat med andra hade möjligen 
kunnat ge ett annat resultat (37). I de två studier där träningsgruppens självuppfattningar förbättrades hade 
träningen bedrivits som gruppträning, resultatet är liknande det man funnit i en tidigare studie (48). 

Som framgår av resultatet var variationen av testinstrument stor. De vanligast återkommande 
instrumenten var GMFM och manuell dynamometer. GMFM har visat sig ha god validitet för mätning av 
förändringar i motorisk funktion hos individer med cerebral pares (50). Dynamometer är ett vanligt 
förekommande instrument för att mäta styrka (13, 14, 30, 32, 33, 34). Som framkommer av resultatet såg 
man i flera av studierna inte några signifikanta förbättringar i styrka hos många av de testade musklerna. 
Resultatet i en studie visade att reliabiliteten hos instrumentet är tvivelaktig beträffande mätning av styrka 
i nedre extremitet hos barn med cerebral pares (51). RM testerna skulle kunna vara ett alternativ till test 
med dynamometer. Flera av studierna använde sig av testet som anses vara ett tillförlitligt test för att mäta 
styrka (44).  

 I studierna där försökspersonerna tränat aerobträning och kombinerade träningsformer såg man en större 
variation av utvärderingsinstrument än i studierna med styrketräning. Det skulle kunna bero på att 
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kondition är ett vitt begrepp, en god kondition bygger på flera komponenter som god 
syreupptagningsförmåga, muskulär styrka och smidighet (52). Variationen kan också tyda på att det är 
svårt att hitta test som är lämpliga för denna patientgrupp. Konditionstestning med armcykelergometer 
kan vara svårt då hastigheten vid rörelserna kan öka spasticiteten. Test med cykelergometer kan försvåras 
av att försökspersonerna vid muskulär trötthet kan ha svårt för att hålla kvar fötterna på pedalerna vilket 
kan påverka testresultaten (44). 

För att kunna jämföra olika studiers resultat och underlätta framtagandet av riktlinjer vid olika typer av 
träning för denna patientgrupp krävs större behandlingsgrupper och grupper som är mer homogena samt 
att man i större grad använder sig av samma utvärderingsinstrument vid utvärdering av en specifik 
utfallsvariabel. Man bör även använda sig av instrument med anpassad svårighetsgrad för den grupp man 
ska testa. För tillförlitliga testresultat bör även testutföranden vara standardiserade och mätinstrumenten 
bör vara av erkänt god validitet och reliabilitet.
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6.2 Metoddiskussion 

Litteratursökning utfördes i sex databaser, som sökord användes både meSH-termer och fria sökord, 
sökning i flera databaser gjordes i förhoppning om att hitta flera relevanta studier.  Granskning av 
referenslistorna från, de tio inkluderade artiklarna samt fem litteratursammanställningar utfördes för att 
identifiera relevanta studier som inte påträffats vid litteratursökningen. Det gjordes ingen begränsning 
bakåt i tiden då utbudet på studier inom området är begränsat, trots det gjordes ändå valet att endast 
inkludera randomiserade kontrollerade studier. Anledningen var att studien syftade till att undersöka 
effekten av olika träningsformer och randomiserade kontrollerade studier anses vara mest pålitliga då man 
vill fastställa att en behandlingseffekt uppstått till följd av given behandling och inte uppkommit av andra 
faktorer (53). Studiens svaghet är den begränsade omfattningen studier samt att de inkluderade studiernas 
träningsupplägg såg mycket olika ut, vilket försvårade sammanställningen av resultatet samt att nå en 
tydlig konklusion. En avgränsning av ämnesområdet samt mer välformulerade inklusionkriterier hade 
kunnat avhjälpa detta. 

Anledningen till att studier som undersökt effekter av funktionell träning exkluderades var att man i 
träningsupplägget ofta använder sig av kroppsvikten som enda belastning, författaren avsåg undersöka 
effekterna av belastad styrketräning mot bakgrund av tidigare uppfattningar om styrketräningens negativa 
effekter på spasticitet. I de två randomiserade kontrollerade studier som påträffades beskrev man i den ena 
inte träningen och i den andra studien utgjordes träningen av funktionella styrkeövningar med kroppen 
som enda belastning (54, 55). Den ena studien där träningen bestod av funktionell styrketräning borde 
dock ha inkluderats eftersom att det i en av de inkluderade studierna med kombinerad träning inte 
framgick om styrkeövningarna som ingick i träningsprogrammet utförts med belastning (36). I ett försök 
att göra en avgränsning av området och inkludera studier med liknande träningsupplägg exkluderades 
även en studie som undersökt effekter av excentrisk styrketräning av enbart övre extremitet (56).  
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7. SLUTSATS 
Träningsformerna och träningsuppläggen såg mycket olika ut studierna vilket försvårar möjligheterna att 
nå en tydlig konklusion. Eftersom att det i vissa studier förekommit både styrketräning och andra 
träningsformer går det för samtliga huvudutfallsvariablerna med undantag för gångfunktionen inte att 
särskilja studierna åt och fastslå att ett visst träningsupplägg hade effekt på en viss utfallsvariabel. 
Slutsatsen är att belastad styrketräning har positiva effekter på gångfunktionen. Belastad styrketräning 
och olika former av fysisk träning har positiva effekter på motorisk funktion och muskelstyrka. Olika 
former av träning där den bedrivna träningen innehållit aeroba övningar samt enbart aerob träning har 
positiva effekter på aerob kapacitet.  

Det behövs fler studier av god metodologisk kvalitet som undersökt effekterna av fysisk träning för att 
fastställa optimal träningsintensitet, duration och frekvens samt för att möjliggöra att träningsriktlinjer för 
olika former av träning upprättas för denna patientgrupp. Det gäller särskilt för träning som inriktats mot 
konditionsförbättring. För att underlätta utarbetandet av sådana riktlinjer skulle framtida studier behöva 
utgöras av större behandlingsgrupper, uppvisa större likhet beträffande urval av försökspersoner, 
träningsupplägg och utvärderingsinstrument samt använda standardiserade testutföranden. Fysisk aktivitet 
är viktigt för att öka funktionsförmågan och den fysiska kapaciteten samt för att förebygga inaktivitet och 
sekundära sjukdomar hos barn och ungdomar med cerebral pares. 
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Bilaga 1 - Definitioner 

Agility: Att på ett effektivt sätt förändra kroppens position vilket kräver balans, koordination, muskulär 
styrka och snabbhet (39). 

Ataktisk cerebral pares: oförmåga att samordna och koordinera rörelser i vissa fall även skakighet. 

Dynamometer: Mätinstrument för att mäta kraft 

Dyskinetisk cerebral pares: felaktiga och ofrivilliga rörelser. 

Gross motor function classification system (GMFMC) Instrument för att bedöma funktionen i sittande vid 
förflyttning och gång. 

Gross motor function measure (GMFM) Instrument för att mäta motorisk funktion och förändringar i 
motorisk funktion över tid. 

Manual muscle test (MMT) Metod för att mäta styrka. 

Muscle power sprint test: Test som mäter agility och anaerobkapacitet. 

RM test: Maximalt antal repetitioner man kan utföra vid en övning. 

Shuttle run test: Test som mäter förmågan att snabbt accelerera mellan två linjer samt förmågan till 
riktningsförändringar. 

Spasticitet: Syndrom som uppkommer vid skada på motorneuronen och som ger hastighetsberoende 
ökning av toniska sträckreflexer, stegrade senreflexer och patologisk spridning av reflexer (klonus). 

STS: Sit to stand, uppresning. 

600 yards run/walk test: Test som mäter uthållighet.

 

 



Bilaga 2: Tabell 2. Sammanställning av artiklar som utvärderat effekterna av fysisk träning för barn och ungdomar med cerebral pares. 

 

 

Författare Design PEDro Titel Syfte Deltagare Intervention Resultat 
        

I-grupp1 n=10 aerobträning 45 
min, 2 & 4 ggr/v      

Van den 
Berg-Emons 
et al. (38), 
1998 

Signifikant ökad syreupptagningsförmåga, 
oförändrad fettmassa jämfört med 
kontrollgrupp 

RCT 5 Physical training in 
school children with 
spastic cerebral palsy: 
effects on daily activity, 
fat mass and fitness 

Att undersöka effekterna av 
två 9-månaders 
aktivitetsprogram 
innefattande aerobisk 
träning med avseende på 
daglig aktivitetsnivå, 
fettmassa & kondition  

20 individer i 
åldrarna 7-13 år 
med spastisk 
diplegi & 
tetraplegi 
gångare & 
rullstolsburna 

 
k-grupp2, n=10 skolans 
gymnastiklektioner 2ggr/v 

ingen förändring i daglig aktivitetsnivå 
 

 

        
I-grupp n=11 styrketräning, 
hälresningar, knäböj, step-up med 
belastning genom ryggsäck med 
vikter 3x8-10 reps4, 20-30 min, 3 
ggr/v 

Dodd  RCT 7 A randomized clinical 
trial of strength training 
in young people with 
cerebral palsy 

Att undersöka effekterna av 
ett 6-veckor långt 
styrketräningsprogram  

21 individer i 
åldrarna 8-18 år 
med spastisk 
diplegi  
GMFCS3 I-III 

Signifikant ökad kombinerad plantarflexor, 
och knäextensor styrka  et al.(32), 

2003 ingen förändring i gånghastighet, GMFM5 

 
k-grupp n=10 vanlig aktivitet 

        
Dodd et al. 
(37), 2004 

RCT 5 Strength training can 
have unexpected effects 
on the self-concept of 
children with cerebral 
palsy 

Att undersöka effekterna av 
ett hembaserat 6- veckor 
långt styrketräningsprogram 
på självuppfattning 

17 individer i 
åldrarna 8-16 år 
med spastisk 
diplegi GMFCS 
I-III 

I-grupp n=10 styrketräning med 
tre övningar för nedre extremitet, 
3x10 reps, 3ggr/v 
 
k-grupp n=7 vanlig aktivitet 

 

Försämrad självuppfattning inom områdena 
skolkompetens och social acceptans 
signifikant ökad belastning vid 10RM6 
tåhävningar, step-ups och squats med vikter i 
ryggsäck 

1, Interventionsgrupp 2. Kontrollgrupp 3, Gross motor function classification system  4, Repetitioner 5, Gross motor function measure 6, 10 repetitioner maximalt



Bilaga 2: Tabell 2. Sammanställning av artiklar som utvärderat effekterna av fysisk träning för barn och ungdomar med cerebral pares. 

 

 

 

Författare Design PEDro Titel Syfte Deltagare Intervention Resultat 
        

I-grupp2 n=24 cirkelträning med 
8-12 övningar med fria vikter 
och gummiband 3x12 reps3, 40-
60 min 1-3ggr/v  

Unger et al. 
(31), 2005 

RCT 5 Strength training in 
adolescent learners 
with cerebral palsy: 
a randomized 
controlled trial  

Signifikant minskad flexion i höft- och 
knäled, samt minskad dorsalflexion samt 
förbättrad 

Att undersöka effekterna av ett 8-
veckor långt styrketräningsprogram 
med övningar för flera 
muskelgrupper med avseende på 
gångförmåga, kroppsuppfattning 
och funktionsförmåga 

31 individer i 
åldrarna 13-18 
år 

kroppsuppfattning med spastisk 
diplegi & 
hemiplegi 
GMFCS1 I-III 

 
k-grupp4 n=13 

        
Signifikant förbättring i 1RM6 STS, motorisk 
funktion inom GMFM7 (D&E) och 
energikostnad vid gång 

Liao et al. 
(30), 2007 

RCT 5 Effectiveness of 
loaded sit-to-stand 
resistance exercise 
for children with 
mild spastic 
diplegia: a 
randomized 
controlled trial 

20 individer i 
åldrarna 5-12 
år med 
spastisk 
diplegi 
GFMCS I-II 

Att undersöka effekterna av ett 6-
veckor långt funktionellt 
styrketräningsprogram med STS 
övningar5 

I-grupp n=10 
STS (uppresningsövningar) 
utförda med viktväst om 2 ggr 
med 10 reps & en omgång med 
max antal reps utförda 20-30 
min, 3ggr/v  

 

  
k-grupp n=10  
balans- & rörlighetsträning 
 

        
Unnithan et al. 
(35), 2007 

RCT 5 Effect of strength 
and aerobic training 
in children with 
cerebral palsy 

Att undersöka effekterna av ett 12-
veckor långt träningsprogram med 
styrketräning och aerobisk 
intervallträning med avseende på 
energiåtgång vid armcykling, 
syreupptagningsförmåga och 
motorisk funktion 

13 individer i 
åldrarna 14-18 
år med 
spastisk 
diplegi 
GMFCS I-III 

I-grupp n=7 styrketräning för 
över & underkropp med vikter, 
2x20 reps, intervallträning i 
sluttning 60 meter x 3, 70 min, 
3ggr/v  

 

 
k-grupp n=6 sjukgymnastik, 
bobath metoden 2ggr/v 
 

 

1, Gross motor function classification system 2, Interventionsgrupp 3, Repetitioner 4, Kontrollgrupp 5, Sit-to-stand. 6, 1 repetition maximalt. 7, Gross motor function measure. 

Signifikant minskad syrekostnad vid 
armcykling, signifikant ökad 
syreupptagningsförmåga och motorisk 
förmåga GMFM (D&E) 
 



Bilaga 2: Tabell 2. Sammanställning av artiklar som utvärderat effekterna av fysisk träning för barn och ungdomar med cerebral pares. 

 

 

1, Gross motor function classification system  2, Interventionsgrupp 3, Kontrollgrupp 4, Gross motor function measure 5, Repetitioner 6, Sit to stand 

Författare Design PEDro Titel Syfte Deltagare Intervention Resultat 
 
Verschuren et 
al. (36), 2007 
 

 
RCT 

 
8 

 
Exercise training 
program in children 
and adolescents with 
cerebral palsy 
 
 

 
Att undersöka effekterna av ett 8-
månader långt träningsprogram med 
standardiserade övningar med avseende 
på aerob och anaerob kapacitet 

 
86 individer i åldrarna 7-
18 år med spastisk diplegi 
& hemiplegi GMFCS1 I-II 

 
I-grupp2 n=32 cirkelträning 
med aeroba och anaeroba 
övningar 45 min 2ggr/v  
k-grupp3 n=33   vanlig 
rehabilitering 

 
Signifikant förbättrad aerob & 
anaerob kapacitet, 
muskelstyrka, motorisk 
funktion GMFM4 (D), 
självuppfattning inom området 
atletisk kompetens 

 
Lee et al. (29), 
2008 
 

 
RCT 

 
5 

 
Therapeutic effects of 
strengthening exercise 
on gait function of 
cerebral palsy 

 
Att bedöma effekterna av 
styrkeövningar utförda under 5-veckor 
med avseende på styrka och 
gångfunktion 

 
17 individer i åldrarna 4-
12 år med spastisk diplegi 
GMFCS II-III 
 

 
I-grupp n=9 styrketräning 
med   funktionella övningar 
med vikt, 2x10 reps5 60 min, 
3ggr/v 
k-grupp n=8 rörlighets- & 
gångträning 

 
Signifikant ökad styrka i 
höftextensorer, motorisk 
funktion GMFM (D+E), 
gånghastighet, steglängd, 
minskad dubbelsupport, ökat 
antal squat, inga förändringar i 
spasticitet 

 
Fowler et al. 
(33), 2010 

 
RCT 

 
6 

 
Pediatric endurance 
and limb strengthening 
(pedals) for children 
with cerebral palsy: a 
randomized controlled 
trial 

 
Att undersöka effekterna av ett 12-
vekor långt träningsprogram med 
cykling på stationär cykel med 
avseende på styrka och uthållighet vid 
gång och löpning 

 
62 individer i åldrarna 7-
18 år 
med spastisk diplegi 
GMFCS I-III 

 
I-grupp n=29 
cykelträning indelat i en 
styrkefas och en längre fas för 
uthållighet 60min, 3ggr/v  
k-grupp n=29 

 
Signifikant förbättring inom i-
grupp i gånghastighet, GMFM 
(D+E), knäflexor styrka, 
ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna 

 
Scholtes et al. 
(34), 2010 
 

 
RCT 

 
7 

 
Effectiveness of 
functional progressive 
resistance exercise 
strength training on 
muscle strength and 
mobility in children 
with cerebral palsy: a 
randomized controlled 
trial 

 
Att beräkna effekterna av ett 12-veckor 
långt funktionellt progressivt 
styrketräningsprogram med avseende 
på muskelstyrka och motorisk funktion 
hos barn med cerebral pares 

 
51 individer i åldrarna 6-
13 år med spastisk diplegi 
& hemiplegi GMFCS I-III 

 
I-grupp n=26 Cirkelträning 
med benpress, STS6, laterala 
step up, knäböj med viktväst 
8x3reps, 45-60 min 3ggr/v 
k-grupp n=25 
sjukgymnastik program 1-
3ggr/v 

 
Signifikant ökad muskelstyrka, 
i knäextensorer, 
höftabduktorer,signifikant 
belastningsökning vid 6RM 
benpress, inga signifikanta 
förändringar i GMFM eller 
spasticitet 



Bilaga 3 - Tabell 3 Sammanställning av studiers utfallsvariabler samt utvärderingsinstrument. 

Utfallsvariabel/Mätinstrument     Studie 
 

Gångfunktion  

Tredimensionell gånganalys    Lee et al. (29), Unger et al. (31) 

10-m gångtest (självvald hastighet)   Liao et al. (30), Dodd et al. (32)  

30 sek gångtest (självvald hastighet)   Fowler et al. (33) 
 

Energikostnad vid gång 

PCI*       Liao et al. (30) 

 

Motorisk funktion 

GMFM (D & E)     Lee et al. (29), Liao et al. (30), 

Dodd et al. (32), Fowler et al. (33), 
Unntihan et al. (35), Verschuren et al. (36)  

GMFM (hela testet)     Scholtes et al. (34) 
Timed stair test      Dodd et al. (32) 

Laterala step up och STS (sit-to-stand )   Lee et al. (29), Scholtes et al. (34) 

 

*=beräknades som skillnaden mellan vilopuls och arbetspuls delat på gånghastighet. 

 

 



Bilaga 3 - Tabell 3 Sammanställning av studiers utfallsvariabler samt utvärderingsinstrument. 

Utfallsvariabel/Mätinstrument     Studie 

Muskelstyrka 

Manuell dynamometer     Liao et al. (30), Dodd et al. (32),   
       Fowler et al. (33), Scholtes et al. (34) 

Cybex II       Van den Berg-Emons et al. (38) 
MMT (manual muscle test)    Lee et al. (29) 
1 RM STS med viktväst     Liao et al. (30) 
6RM benpress      Scholtes et al. (34) 

30 sek RM      Verschuren et al. (36) 
10 RM med vikt i ryggsäck    Dodd et al. (37) 
 

Spasticitet och muskeltonus 
Modified Ashworth scale    Lee et al. (29) 
5-gradig skala      Scholtes et al. (34) 
 

Aerob kapacitet 
Cykel ergometer test     Unnithan et al. (35),    
       Van den Berg-Emons et al. (38) 

10 m shuttle run test     Verschuren et al. (36) 
600 yards run/walk test     Fowler et al. (33) 
 
Agility 
10 x 5m sprint test     Verschuren et al. (36) 
 
Anaerob kapacitet 
Muscle power sprint test    Verschuren et al. (36) 
Cykel ergometer test     Van den Berg-Emons et al. (38) 
 

 

 



Bilaga 3 - Tabell 3 Sammanställning av studiers utfallsvariabler samt utvärderingsinstrument. 

 

 

Utfallsvariabel / Mätinstrument     Studie 
 

Daglig fysisk aktivitets nivå 
Basal metabolism*     Van den Berg-Emons et al. (38) 
 

Fettmassa 
Mätning av skinnveck enligt Durnin & Rahaman (57) Van den Berg-Emons et al. (39) 
 

Frågeformulär 
 

Self-percetion profile, självuppfattning   Unger et al. (31),Verschuren et al. (36), 

Dodd et al. (37) 

Mob-Quest, motorisk funktion    Scholtes et al. (34) 

 
CAPE, aktivitetsnivå     Verschuren et al. (36) 
 

TACQOL-PF, hälsorelaterad livskvalitet   Verschuren et al. (36) 
 
*=beräknades genom förhållandet mellan total energiförbrukning, energiförbrukning under sömn och 
energiförbrukning i vila. 


