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Sammanfattning  
Syftet med studien var att utifrån aktuell forskning beskriva arbetsterapeutiska interventioner 

samt deras effekt för barn 0-18 år med Cerebral pares (CP). Studien designades som en 

litteraturstudie där författarna sökte vetenskapliga artiklar med kvantitativ design i relevanta 

databaser för att besvara studiens syfte. Urvalsprocessen baserad på ett antal inklusions- och 

exklusionskriterier resulterade i 15 artiklar. Interventionerna analyserades utifrån Fishers (2009) 

interventionsformer. Interventionernas bedömningsinstrument kategoriserades utifrån den nivå 

de mätte på; aktivitetsnivå, funktionsnivå, aktivitet/funktionsnivå eller välbefinnande. Resultatet 

visade att de flesta arbetsterapeutiska interventionerna för barn med CP hade funktionsinriktat 

fokus då de utfördes med syfte att träna barnets underliggande kroppsfunktioner i aktiviteter som 

inte valts av barnet själv eller barnets föräldrar. Effekten av de arbetsterapeutiska 

interventionerna som granskats var förbättringar gällande barnets kroppsfunktioner och 

aktivitetsförmåga. Funktionsinriktade interventioner gav förbättringar gällande barnens 

underliggande kroppsfunktioner samt aktivitetsutförande. De funktionsinriktade interventionerna 

stämmer inte överens med det Fisher (2013) förespråkar om aktivitetsbaserade och 

aktivitetsfokuserade arbetsterapeutiska interventioner. Arbetsterapeutiska interventioner bör 

sträva efter att vara aktivitetsbaserade och aktivitetsfokuserade för att skapa möjlighet till 

klientcentrering, meningsfullhet och engagemang för att klienten ska kunna utveckla ett 

kompetent aktivitetsutförande, samt för att behålla professionens unika fokus på aktivitet. 

 

Nyckelord: Occupational therapy, cerebral palsy, children, intervention, effect   
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Abstract  

The aim of the study was to describe occupational therapy interventions and their effects on 

children aged 0 to 18 with cerebral palsy (CP), based on current research. The study was 

designed as a literature review, where the authors searched within relevant databases for 

scientific articles designed with a quantitative method, in order to answer the aim of the study. 

The search were based on inclusion and exclusion criteria and resulted in 15 articles. The 

interventions were analysed based on Fisher’s (2009) intervention forms. The evaluation 

instruments for the interventions were analysed based on the levels they measured: level of 

activity, level of function, level of activity/function or well-being. The results showed that most 

occupational therapy interventions for children with CP focused on body function, as they were 

performed with the aim of training the child’s underlying body functions, using activities not 

chosen by the child or by their parents. The effect of the occupational therapy interventions 

resulted in an improvement of the child’s body function and occupational performance. The 

conclusion of the study was that the interventions with focus on the child’s body functions 

resulted in improved body function and occupational performance. The interventions with focus 

on body function don’t follow Fisher’s (2013) recommendations of occupational therapy 

interventions based on and focusing on activity. Occupational therapy interventions should strive 

to be occupation-based and occupation-focused, in order to become more client-centred. This 

will make the occupation more engaging and meaningful to the client and increase their ability to 

perform it in a competent manner, as well as ensure that the profession maintains its unique 

focus on occupation.  

 

Keyword: Occupational therapy, cerebral palsy, children, intervention, effect   
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Inledning 

Författarna har genom sin utbildning på arbetsterapeutprogrammet fått kunskap om att Cerebral 

Pares är en vanlig diagnos inom barnhabiliteringen och att diagnosen kan orsaka många 

aktivitetsbegränsningar och problem i det dagliga livet. Vid en litteraturgenomgång i ämnet 

hittade författarna ingen befintlig litteraturstudie av arbetsterapeutiska interventioner och dess 

effekt för barn med Cerebral Pares, därför väcktes intresset av att utforma en litteraturstudie som 

kan användas som ett stöd i arbetet för verksamma arbetsterapeuter. 

 

Bakgrund 

Arbetsterapis grundantaganden är att människor upplever meningsfullhet när de har möjlighet att 

utföra sina dagliga aktiviteter inom personlig vård, boende, arbete/studier/skola samt lek och 

fritidsaktiviteter på ett för personen meningsfullt sätt. För personer med funktionsnedsättning kan 

det vara svårare att utföra önskade aktiviteter på ett meningsfullt sätt till följd av 

funktionsnedsättningen (Kielhofner, 2012). Barn med Cerebral Pares stöter ofta på hinder i den 

fysiska och sociala miljön, vilket leder till minskad möjlighet att delta i för dem meningsfulla 

aktiviteter (Shikako-Thomas, Majnemer, Law & Lach, 2008).  

 

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för permanenta motoriska funktionsnedsättningar som 

orsakas av en hjärnskada som uppkommer före två års ålder (Beckung, Grimby, von Heijne & 

Uvebrant, 2006; Westbom, 2012). CP är den vanligaste orsaken till motorisk 

funktionsnedsättning hos barn. Det är vanligare att skadan inträffar tidigt under graviditeten än 

att den uppstår till följd av komplikationer vid förlossning eller första tiden efter förlossning. 

Misstanke om CP-skada uppstår när ett barn uppvisar avvikande motorisk utveckling vid ca 4-9 

månaders ålder, då de mer komplicerade rörelserna och motoriken normalt utvecklas. En säker 

diagnos kan i de flesta fall ställas vid 4-års ålder. I Sverige drabbas 2-2,5/1000 barn av CP 

(Westbom, 2012). Beroende på vilka neurologiska symtom hjärnskadan ger, delas CP in i 

grupperna Spastisk CP, Dyskinetisk CP samt Ataktisk CP med undergrupper, för att ge en 

detaljerad beskrivning av prognos samt behandling. Dessa symtom kan leda till en mängd olika 

motoriska funktionsnedsättningar, så som bristande motorisk planering, ofrivilliga rörelser och 

rörelser med oprecis timing och intensitet, svårigheter att isolera rörelser, nedsatt balans och 

kroppshållning, fördröjda och svaga jämvikts- och skyddsreaktioner samt muskelsvaghet. Det är 
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även vanligt med nedsatt handfunktion som kan leda till svårigheter att hantera föremål med 

händerna. Påverkad munmotorik kan ge nedsatt artikulationsförmåga och i och med det påverkan 

på talet, trots god kognitiv förmåga. Den påverkade munmotoriken kan även leda till svårigheter 

att svälja, vilket gör att mat och dryck kan behöva tillföras på alternativa sätt. Hjärnskadan som 

orsakar CP kan även ge andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, 

hydrocefalus samt psykiatriska symtom. Påverkan på syn, hörsel, kognition, sensorik, perception 

samt kommunikation är vanligt vid CP (Beckung et al., 2006; Westbom, 2012). Barn med CP 

skrivs in i barnhabiliteringen där arbetsterapeuter arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, 

fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, logopeder, dietister samt specialpedagoger för att ge 

barnet en god och omfattande vård. Det finns ingen behandling som botar den bakomliggande 

hjärnskadan vid CP, därför riktas de arbetsterapeutiska insatserna mot att minska konsekvenserna 

av funktionsnedsättningarna som uppstår och att öka barnets möjlighet till självständighet i 

aktivitet samt delaktighet i samhället (Beckung et al., 2006).  

 

Inom arbetsterapi ses varje individ som unik och yrkets utgångspunkt är att utföra 

arbetsterapeutiska åtgärder efter detta (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter[FSA], 2012). 

Kielhofner (2012) beskriver utförande av meningsfulla aktiviteter som ett grundläggande 

mänskligt behov för hälsa och välbefinnande. Aktivitet delas in i kategorierna arbete/lek, fritid 

och vila. Förmågan att utföra aktiviteter på ett tillfredställande sätt är komplext och påverkas av 

flera faktorer. Vidare beskriver Kielhofner (2012) att aktivitet påverkas av vem individen är och 

önskar att vara samt hur denne lever i förhållande till dessa önskemål. Detta påverkas av vilka 

aktiviteter individen utför, hur den utför det samt om individen har de färdigheter som krävs för 

utförandet. Aktivitetsutförandet påverkas av individens viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet. Viljekraft förklaras som människans motivation till aktivitet och 

vanebildning syftar till en individs mönster och rutiner i utförandet av dagliga aktiviteter. 

Utförandekapacitet beskrivs som de underliggande kroppsliga funktioner som ligger till grund 

för ett kompetent utförande, så som fysiologiska faktorer samt mentala och kognitiva förmågor. 

Kielhofner (2012) beskriver att alla aktiviteter utförs i en aktivitetsmiljö, som inkluderar både en 

fysisk och social miljö, där den fysiska miljön beskrivs som den omgivning individen lever i och 

den sociala miljön beskrivs som de sociala relationer individen engagerar sig i. Miljön kan vara 

både en stödjande och hindrande faktor (Kielhofner, 2012). För barn med CP kan miljön i många 
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situationer vara ett hinder i aktivitetsutförandet (Shikako-Thomas et al., 2008). Kielhofner (2012) 

beskriver vikten av att ha balans mellan aktivitetskategorierna arbete/lek, fritid och vila för att 

uppnå god hälsa och välbefinnande. Argentzel och Leufstadius (2010) lyfter även personlig vård 

som en aktivitetskategori och beskriver vidare att ingen tydlig mall finns för vad som är god 

aktivitetsbalans, utan att balans är en subjektiv upplevelse. Det är även viktigt ha balans mellan 

att vara socialt engagerad och ensam samt balans mellan aktivitetens krav och individens 

kapacitet (Argentzel & Leufstadius, 2010). Barn med CP kan ha mindre variation av aktiviteter 

och mindre socialt engagemang än jämnåriga utan funktionshinder samt att barnen till följd av 

funktionsnedsättningen kan uppleva svårigheter att delta i sociala interaktioner, skapa 

vänskapsrelationer, samt utveckla intressen (Shikako-Thomas et al., 2008; Zdenka, 2012), vilket 

i sin tur kan bidra till avsaknad av aktivitetsbalans.  

 

Arbetsterapeutiska interventioner fokuserar på att barnen ska utveckla nödvändiga färdigheter för 

att barnet på ett självständigt sätt ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter, samt eftersträvar att 

barnen ska ha balans mellan dessa aktiviteter (Shikako-Thomas et al., 2008; Steultjens et al., 

2004; Zdenka, 2012). Dessa individuellt anpassade aktiviteter inkluderar lek, personlig vård, att 

klä sig, att äta samt finmotoriska aktiviteter (Steultjens et al., 2004). Shikako-Thomas et al. 

(2008) beskriver att lek är en vanlig metod i arbetet för att nå målet med självständighet. 

Arbetsterapeuten utför träning utifrån barnets utvecklingsnivå samt utprovning av ortoser, sitt- 

och ståskal samt lämpliga hjälpmedel för att underlätta dagliga aktiviteter samt förebygga 

sekundära funktionshinder. Arbetsterapeuten anpassar även miljön efter barnets förmågor 

(Beckung et al., 2006), samt arbetar med att minska följderna av kognitiva och perceptuella 

nedsättningar (Steultjens et al., 2004). Tre vanliga interventioner för att arbeta med barnets 

motoriska kroppsfunktioner och/eller barnets arm- och handfunktion är Neurodevelopmental 

therapy [NDT], Constraint-Induced Movement Therapy [CIMT] och Hand-Arm Bimanual 

Intensive Training [HABIT]. NDT är en intervention som kan tillämpas på alla typer av CP. 

Interventionen är individuellt anpassad rörelseträning med tydliga mål att förbättra motoriska 

kroppsfunktioner för att barnet ska kunna vara delaktig i meningsfulla aktiviteter. (Law et al., 

1997). CIMT kan tillämpas på barn med nedsatt arm- och handfunktion. Interventionen går ut på 

att barnet enbart ska använda sin svaga arm/hand vid dagliga aktiviteter. HABIT är en annan typ 

av arm- och handträning, där barnet tränar motorik i båda händerna i sina dagliga aktiviteter (de 
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Brito Brandão, Gordon, & Mancini, 2012). Enligt Barfoot, Meredith, Ziviani och Whittingham 

(2015) och Shikako-Thomas et al. (2008) inriktar sig flertalet interventioner mot relationen 

mellan barn och föräldrar för att på så sätt stärka barnets förmågor. Vidare beskriver Barfoot et 

al. (2015) vikten av att fokusera på en positiv relation mellan barnet och föräldern, för att 

föräldern ska kunna möta barnets unika behov och se situationen från barnets perspektiv samt 

stötta barnet i sin utveckling både motorisk och socialt. Föräldrarna kan exempelvis få tips om 

hur de ska hjälpa barnet att sitta, ligga och stå för att främja god samvaro (Beckung et al., 2006).  

Författarna har inte funnit någon sammanställning över vilka interventioner som genomförs för 

barn med CP samt dess effekt. Kielhofner (2012) menar att arbetsterapi syftar till att främja 

individens möjligheter till att leva ett värdefullt liv, kopplat till individens egna önskemål och 

behov samt i enlighet med omgivningens krav. För att uppnå detta kan arbetsterapeuten 

tillsammans med individen utveckla hans/hennes aktivitetsförmåga, kompensera för nedsatt 

aktivitetsförmåga samt arbeta förebyggande för att förhindra vidare aktivitetsbegränsningar 

(Kielhofner 2012). Barn med CP löper stor risk att uteslutas från flera för dem meningsfulla 

aktiviteter och miljöer vilket i sin tur kan inverka på barnets hälsa och livstillfredsställelse 

(Shikako-Thomas et al., 2008).  

 

Inom arbetsterapi ses aktivitet både som en terapeutisk metod och som målet med de 

arbetsterapeutiska interventionerna. För att en aktivitet ska ha terapeutisk värde ska den vara 

meningsfull för klienten (Eklund, 2010; Fisher, 2009; Fisher, 2013; Kielhofner, 2012). För att en 

aktivitet ska vara meningsfull talar Fisher (2009) om vikten av relationen mellan meningsfullhet 

och syfte, där meningsfullhet grundar sig i personens tidigare erfarenheter och de positiva 

känslor som personen associerar med aktiviteten. Zdenka (2012) belyser vikten av att fokusera 

på meningsfulla aktiviteter som barnet har förmåga att utföra på en för barnet tillfredsställande 

nivå. Därför är det betydelsefullt att barnet får vara med och välja aktiviteter som han/hon vill 

prioritera (Zdenka, 2012). Syftet med aktivitetsutförandet bör leda mot individens mål, och 

individen ska uppleva att aktiviteten är relevant. Dessa två komponenter bidrar tillsammans till 

engagemang i utförande av aktiviteter. Aktiviteten i sig kan upplevas meningsfull men det kan 

även vara målet med aktiviteten som upplevs meningsfullt, då det är en subjektiv upplevelse 

(Fisher, 2009).  

 



 

8 

 

Fisher (2009) menar att arbetsterapeutiska interventioner ska baseras på aktiviteter som ingår i 

klientens dagliga aktiviteter, utföras i en naturlig och inte konstlad miljö samt att syftet och 

meningen med aktiviteten ska komma från klienten, inte från arbetsterapeuten. Fisher (2009) 

menar att arbetsterapeuter idag har svårigheter att uppfylla dessa kriterier. Till följd av detta har 

Fisher (2009) identifierat sex olika interventionsformer som tydliggör interventionernas karaktär. 

Tre av dessa interventionsformer är funktionsinriktade; Preparation, Rote practice/exercise samt 

Simulated occupation. Preparation innebär förberedande insatser i en intervention, exempelvis 

värmebehandling, elektrisk behandling eller stretching. Rote practice/exercise kan innebära att 

klienten utför repetitiva uppgifter, exmepelvis stapla koner, lyfta vikter eller rita cirklar i syfte att 

förbättra styrka, rörlighet eller koordination. Simulated occupation innebär att aktiviteter inte 

utförs på ett vanligt sätt utan där uppgiftens syfte eller miljö/material är konstlad, inte naturligt 

eller om det innehåller delar som inte stämmer överens med verkligheten. Exempelvis att 

klienten tränar på att skära bröd genom att skära i deg med en leksakskniv. Dessa 

funktionsinriktade interventionerna är inriktade på klientens funktioner och inte på för klienten 

meningsfulla aktiviteter.  De tre resterande interventionsformerna är aktivitetsfokuserade; 

Restorative occupation, Acquisitional occupation samt Adaptive occupation. Restorative 

occupation fokuserar på att klientens aktivitetsutförande ska förbättras genom att klienten tränar 

sina underliggande kroppsfunktioner samt personliga faktorer i för klienten meningsfulla 

aktiviteter. Fokuset är att bibehålla/utveckla funktionerna för att aktivitetsutförandet ska bli 

tillfredsställande för klienten. Acquisitional occupation liknar restorative occupation, men med 

skillnaden att fokuset inte ligger på funktioner utan på de aktivitetsfärdigheter som krävs för ett 

kompetent aktivitetsutförande i för klienten meningsfulla aktiviteter. Adaptive occupation 

innebär att klientens aktivitetsutförande förändras genom anpassning av utförandet eller av 

miljön med hjälp av strategier eller hjälpmedel. Dessa tre interventionsformer är 

aktivitetsfokuserade och inriktar sig därmed på det som är centralt och unikt inom arbetsterapi, 

nämligen att interventionerna ska riktas mot meningsfulla aktiviteter för klienten. Fisher (2009) 

menar att det är viktigt att arbetsterapeuter använder sig av aktivitetsbaserade och 

aktivitetsfokuserade interventionsformer som innebär att interventionerna ska utföras i en för 

klienten meningsfull aktivitet med syfte att förbättra klientens aktivitetsförande. Detta för att 

arbetet ska utföras klientcentrerat med professionens unika fokus på aktivitet. Författarna har inte 



 

9 

 

funnit någon samlad bild av vilka interventionsformer de arbetsterapeutiska interventionerna för 

barn med CP har.    

 

Sammanfattningsvis kan barn med CP till följd av sin funktionsnedsättning och på grund av 

hinder i den fysiska och sociala miljön, uppleva minskad möjlighet att delta i aktiviteter, att vara 

socialt engagerad samt att uppleva en känsla av meningsfullhet (Shikako-Thomas et al., 2008). 

Arbetsterapeutens interventioner riktar sig mot förebyggande, förbättrande och kompenserande 

åtgärder, som tillsammans med de andra professionernas insatser kan förbättra barnets möjlighet 

till utförande av meningsfulla aktiviteter. Idag finns ingen samlad bild av vilka interventioner 

arbetsterapeuter utför för barn med CP, samt interventionernas effekt och bevisvärde kopplat till 

Fishers (2009, 2013) rekommendationer för hur interventionerna bör vara utformade. Därför 

väljer författarna att skapa en översikt för att ge en beskrivning av aktuell forskning inom 

området, som kan fungera som stöd för verksamma arbetsterapeuter och guida deras val av 

arbetsterapeutiska interventioner.  

  

Syfte 

 yftet med denna litteraturstudie  r att utifr n a tuell fors ning bes riva effe ten av 

arbetsterapeutis a interventioner f r barn 0-18 år med Cerebral Pares. 

 

                 

● Vilka arbetsterapeutiska interventioner genomf rs och hur  an de  ategoriseras utifrån 

Fishers interventionsformer? 

● Vil en effe t och vil et bevisv rde har de arbetsterapeutis a interventionerna? 

 

Metod 

Design 

Eftersom författarna inte funnit någon aktuell litteraturstudie som berör arbetsterapeutiska 

interventioner samt dess effekt och bevisvärde för barn med cerebral pares designas studien som 

en litteraturstudie baserad på kvantitativa studier, vilket enligt Friberg (2012) kan användas för 

att skapa en överblick av befintlig forskning inom ett specifikt område.  
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Litteratursökning 

En första inledande litteratursökning utfördes i flertalet databaser för att författarna skulle få en 

bild av hur forskning på området såg ut samt få en övergripande bild av de funna studiernas 

karaktär genom att först läsa titel och sedan abstrakt vid titlar som stämde överens med studiens 

syfte. Denna inledande sökning benämns enligt Friberg (2012) att anlägga ett 

helikopterperspektiv. Sökorden occupational therapy och cerebral palsy användes som 

fritextsökning. För att få den senaste forskningen avgränsades sökningen till artiklar publicerade 

efter 2010. Alla artiklar var vetenskapligt granskade. Sökningen resulterade i stort antal träffar 

vilket bekräftade att en kvantitativ litteraturstudie var möjlig att genomföra. Inför den 

huvudsakliga litteratursökningen valde författarna att kontakta en bibliotekarie vid Luleå 

Universitetsbibliotek för att få hjälp med sökstrategier och säkerställa att urvalet genomfördes på 

ett korrekt sätt samt få hjälp med vilka databaser som var relevanta för ämnet. Sökningar 

utfördes sedan i databaserna CINAHL, Pubmed, AMED och PsycInfo. I CINAHL och Pubmed 

anv ndes “Mesh-termer” och i AMED och PsycInfo anv ndes “subheadings” med s  orden 

occupational therapy och cerebral palsy. De avgränsningar som valdes var artiklar publicerade 

efter 2010, vetenskapligt granskade artiklar samt artiklar skrivna på engelska språket.  

 

Tabell 1. Litteratursökning  

Databas Sökord Sökordskombination Antal 

träffar 

och 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 
Antal valda 

artiklar 

CINAHL Occupational 

therapy, 
Cerebral Palsy

  

(MH "Occupational 

Therapy+")  AND 

(MH "Cerebral Palsy") 

112 60 28 14 

Pubmed Occupational 

therapy, 
Cerebral Palsy 

("Cerebral 

Palsy"[Mesh]) AND 

"Occupational 

Therapy"[Mesh] 
 

76 27 1 1 

Amed Occupational 

therapy, 
Cerebral Palsy 

SU “occupational 

therapy” AND SU 

“Cerebral Palsy” 

  

  

14 2 0 0 
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PsycINFO Occupational 

therapy, 
Cerebral Palsy 

SU “Occupational 

therapy” AND SU 

“Cerebral Palsy” 

25 2 0 0 

 

Inklusionskriterierna för studien var; artiklar publicerade mellan 2010-2016, vetenskapligt 

granskade artiklar, artiklar tillgängliga i fulltext, artiklar med kvantitativ design, artiklar där det 

fanns mätbar effekt av interventionen, artiklar gällande barn 0-18 år samt artiklar på engelska 

språket. Exklusionskriterier var artiklar där arbetsterapeuten inte hade någon central roll vid 

interventionen. Av de 227 träffarna exkluderades totalt 120 artiklar där titel inte överensstämde 

med studiens syfte samt att ytterligare 16 exkluderades då de återfanns i flera databaser. De valda 

91 artiklarnas abstrakt lästes separat av författarna, som sedan tillsammans diskuterade vilka 

artiklar som skulle läsas i helhet utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Totalt 

exkluderades 62 artiklar efter att abstrakt lästs då de inte stämde överens med inklusions- och 

exklusionskriterierna samt studiens syfte. De kvarstående 29 artiklarna lästes i sin helhet av 

författarna separat, som sedan tillsammans diskuterade vilka artiklar som skulle gå vidare utifrån 

inklusions- och exklusionskriterierna. 14 artiklar exkluderades då de inte stämde in med studiens 

inklusions- och exklusionskriterierna. De 15 kvarstående artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

Fribergs (2012) beskrivning. Ingen artikel exkluderades efter kvalitetsgranskningen då de 

uppfyllde Fribergs (2012) kriterier, vilket resulterade i att 15 artiklar slutligen valdes som 

motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna samt studiens syfte.  

 

Analys av data 

Utifrån Fribergs (2012) beskrivning läste författarna igenom artiklarna flertalet gånger för att 

förstå artiklarnas innehåll och sammanhang samt sammanfattade varje artikel i en översiktstabell 

(Bilaga 1) där varje artikels syfte, metod, intervention, resultat och slutsats presenterades. 

Därefter analyserade författarna artiklarna utifrån studiens syfte för att identifiera likheter och 

skillnader mellan artiklarnas metod, design, intervention, mätning av effekt och resultat. 

Artiklarnas interventioner analyserades och sorterades utifrån Fishers (2009) 

interventionsformer, som även användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. De 

bedömningsinstrument som användes för att mäta effekt av de arbetsterapeutiska 

interventionerna sorteras i kategorierna Aktivitetsnivå, funktionsnivå, aktivitetsnivå/funktionsnivå 

samt välmående. Aktivitetsnivå innebär att instrumenten bedömde interventionerna ur ett 
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aktivitetsfokuserat perspektiv. Funktionsnivå innefattar bedömningsinstrument med inriktning på 

funktion, exempelvis bedömning av koordination, styrka och greppförmåga. Kategorin 

aktivitetsnivå/funktionsnivå innebär att samma bedömningsinstrument bedömer på både aktivitets 

och funktionsnivå. Under kategorin välmående sorterades de instrument som bedömde 

exempelvis livskvalitet och upplevd meningsfullhet. Data analyserades enskilt av författarna och 

diskuterades sedan gemensamt av författarna och handledare under arbetets gång. Resultatet 

sorterades enligt Fribergs (2012) beskrivning under lämpliga rubriker; “Interventioner 

kategoriserade enligt Fishers interventionsformer”, “Bedömningsinstrument för att utvärdera 

effekten av de arbetsterapeutiska interventionerna” samt “Effekt och bevisvärde av de 

arbetsterapeutiska interventionerna”. 

  

Forskningsetiska aspekter 

Friberg (2012) menar att det är viktigt att författare har ett kritiskt förhållningssätt vid urval så att 

inte en dold hypotes styr urvalet och analysen av artiklarna. Relevanta databaser ska ingå så att 

inga betydelsefulla artiklar missas för att undvika ett snedvridet resultat. För att säkerställa att 

urvalet genomfördes på ett systematiskt sätt i relevanta databaser tog författarna stöd av en 

bibliotekarie vid Luleå Tekniska universitet samt genomförde granskningen vid urval och analys 

individuellt av båda författarna för att sedan diskuteras tillsammans. En annan risk som 

föreligger är att feltolkningar av materialet kan uppstå då artiklarna är skrivna på det engelska 

språket (Olsson & Sörensen, 2011). Det föreligger en liten etisk risk med examensarbetet 

eftersom författarna använder sig av artiklar samt litteratur som redan är etiskt granskade. Nyttan 

med att ta fram en samlad översikt över interventioner för barn med Cerebral pares, som ska 

kunna användas som ett stöd i det kliniska arbetet, överväger de etiska riskerna.  

  

Resultat 

I 14 av de granskade artiklarna framgick det att barnen som deltog i studierna var 

diagnostiserade med hemiplegisk CP med nedsatt funktion i en arm/hand. Den kvarstående 

artikeln specificerar inte vilken typ av CP deltagarna hade.  Till följd av detta var det 14 av de 15 

granskade artiklarnas interventioner som fokuserade på barnens förmåga att använda den 

påverkade armen/handen i olika aktiviteter. En artikel fokuserade på miljön. Ingen av studierna i 

de granskade artiklarna var utförda i Sverige.  
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Resultatet är uppdelat i tre delar där den första delen, interventioner kategoriserade utifrån 

Fishers interventionsformer, presenterar de arbetsterapeutiska interventionerna kategoriserade 

enligt Fishers (2009) interventionsformer. Den andra delen, bedömningsinstrument för att 

utvärdera effekten av de arbetsterapeutiska interventionerna, presenterar de 

bedömningsinstrument som bedömde effekten av de arbetsterapeutiska interventionerna. Den 

sista delen i resultatet, effekt och bevisvärde av de arbetsterapeutiska interventionerna, 

presenterar de arbetsterapeutiska interventionernas effekt samt bevisvärde. 

 

Interventioner kategoriserade utifrån Fishers interventionsformer 

Interventionsformerna som framkom i de granskade artiklarna var Preparation, Rote 

practice/exercise, Simulated occupation, Restorative occupation samt Adaptive occupation. 

Acquisitional occupation återfanns inte i någon av de granskade artiklarna. Interventionerna i 

artiklarna presenteras i tabellen nedan (Tabell 2) enligt Fishers (2009) interventionsformer. 

Artiklarna är numrerade 1-15 enligt Bilaga 1.   

 

Tabell 2. Interventionsformer  

Interventioner 

beskrivna i 

artiklarna 

Preparation Rote 

practice/exercise 
Simulated 

occupation 
Restorative 

occupation 
Acquisitional 

occupation 
Adaptive 

occupation 

Bimanual training 

(BIM/BIT/HABIT) 
 1, 5, 9  3, 7, 11, 12, 13   

Child-focused  6     

Constraint Induced 

Movement Therapy 

(CIMT) 

 1, 2, 5 3 7, 10, 11, 12, 13, 

15 
  

Constraint Induced 

Movement Therapy 

(CIMT) i grupp 

 8  8   

Context-focused      6 

Elektrisk stimulering 15      

Move It To Improve 

It (Mitii) 
 14     
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Traditionell 

arbetsterapi 
 5  12, 13, 15   

Uppgiftsfokuserad 

träning för den 

påverkade armen 

(både bilateral & 

unilateral) 

   4   

 

Den vanligaste interventionsformen i de granskade artiklarna var restorative occupation och 

återfanns i nio artiklar (Aarts, Jongerius, Geerdink., van Limbeek & Geurts, 2010; Chiang-Soon, 

2014; de Brito Brandão et al., 2012; Lowes et al., 2014; Sakzewski et al., 2015; Sakzewski et al., 

2011; Wallen et al., 2011; Wen-Chi, Jen-Wen, Chiung-Yi & Yi-Ching, 2013; Xu, Wang, Mai & 

He, 2012), där interventioner utfördes i aktiviteter som valts av antingen arbetsterapeuten, barnet 

eller barnets förälder, men syftet med aktiviteten var att träna barnets underliggande 

kroppsfunktioner. Ett exempel var att barnen utförde aktiviteter inom personlig vård för att 

förbättra fin- och grovmotorik i övre extremiteter (de Brito Brandão et al., 2012). I sju artiklar 

återfanns interventionsformen rote practice/exercise, där träning av barnens funktioner var fokus 

för interventionerna (Brandao, Mancini, Vaz, de Melo & Fonseca, 2010; Chen et al., 2013; 

Gelkop et al., 2015; James, Ziviani, Ware & Boyd, 2015; Law et al., 2011; Sakzewski et al., 

2012; Wen-Chi et. al., 2013). Ett exempel var att barnen fick utföra repetitiva uppgifter, 

exempelvis pinntest och stapla klossar på tid för att träna arm- och handfunktion (Brandao et al., 

2010). 

 

Contraint Induced Movement Therapy [CIMT] var den vanligast förekommande interventionen i 

de granskade artiklarna och återfanns i 11 artiklar (Aarts et al., 2010; Brandao et al., 2010; Chen 

et al., 2013; de Brito Brandão et al., 2012; Gelkop et al., 2015; Lowes et al., 2014; Sakzewski et 

al., 2015; Sakzewski et al., 2011; Wallen et al., 2011; Wen-Chi et al., 2013; Xu et al., 2012). 

Dessa interventioner hade samma grundprincip, att en hand/arm begränsades vid aktivitet med 

målet att förbättra hand- och armfunktionen i den sämre handen/armen, men utförandet av 

interventionen kunde ske på olika sätt, vilket resulterar i att de sorterades under rote practice, 

simulated occupation samt restorative occupation. I fyra artiklar kombinerades CIMT med 

bimanuell hand- och armträning (Brandao et al., 2010; Aarts et al., 2010; Lowes et al., 2014; 

Sakzewski et al., 2015). 
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Interventionsformerna adaptive occupation, simulated occupation samt preparation var inte lika 

vanligt förekommande i de granskade artiklarna. Adaptive occupation återfanns i en av de 

granskade artiklarna. Föräldrarna identifierade hinder i miljön samt i barnets utförande av en 

specifikt utvald aktivitet/uppgift, och interventionen gick ut på att förändra/anpassa antingen 

miljön eller sättet att utföra aktiviteten/uppgiften på. När det var möjligt så utfördes aktiviteten i 

en naturlig miljö för barnet, exempelvis i hemmet (Law et al., 2011). Simulated occupation 

förekom i en av de granskade artiklarna (Aarts et al., 2010). Interventionen innebar att barnen 

klädde ut sig till pirater och utförde dagliga a tiviteter samt le  i en “piratv rld”, d r syftet med 

interventionen var att träna barnens underliggande funktioner. Preparation förekom i en artikel 

som beskrev att elektrisk stimulering av handen skedde innan träning enligt CIMT (Lowes et al., 

2014). Resultatet visade att en kombination av interventionsformer var ovanligt, och förekom 

endas i fyra artiklar (Aarts et al., 2010; Law et al., 2010; Wen-Chi et al., 2013; Xu et al., 2012) 

där kombinationerna var simulated occupation-restorative occupation, rote practice/exercise-

adaptive occupation, rote practice/exercise-restorative occupation samt preparation-restorative 

occupation.  

 

Bedömningsinstrument för att utvärdera effekten av de arbetsterapeutiska 

interventionerna 

De bedömningsinstrument som användes för att bedöma effekten av interventionerna sorterades 

under kategorierna; Aktivitetsnivå, funktionsnivå, aktivitetsnivå/funktionsnivå samt välmående. 

Bedömningsinstrument som användes i de granskade artiklarna sorterade efter vilken nivå de 

mätte på presenteras i tabell 3. Artiklarna är numrerade 1-15 enligt Bilaga 1.  

 

Tabell 3. Bedömningsinstrument 

Bedömningsinstrument Aktivitetsnivå Funktionsnivå Aktivitetsnivå/fu

nktionsnivå 
Välmående 

ABILHAND-Kids 3    

Assessment of Life Habits (LIFE-

H) 
11    

Assesment of motor and process 

skills (AMPS) 
14    

Assisting Hand Assessment (AHA)  3, 5, 10, 13, 14   
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Bayley Scales of Infant and 

Toddler Development 
 12   

Box and block test (BBT)  4, 13   

Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) 
3, 7, 10, 11, 13,14    

Cerebral Palsy Quality of Life 

Questionnaire for Children 

(CPQOL-Child) 

   9 

Childrens  assessment of 

participation and enjoyment 
11    

Gross Motor Function Measure 

(GMFM-66) 
 6   

Infant motor activity log (IMAL)  12   

Jebsen–Taylor Hand Function Test  1, 13, 14   

KIDSCREEN-52    9 

Manual Ability Measure (MAM-

16) 
 4   

Melbourne assessment of unilateral 

upper limb function (MUUL) 
 3, 13, 14   

Modified ashworth scale 

 
 10   

Modified tardieu scale  10   

Mätningar av rörelseomfång, 

greppstyrka, pinn-test, funktion i 

övre extremitet 

 15   

Peabody Developmental Motor 

Scale (Second Edition) 
 2, 8   

Pediatric Evaluation of Disability 

Inventory (PEDI) 
1, 6, 7, 8    

Pediatric Motor Activity Log  2, 10   

Quality of upper Extremity skills 

Test (QUEST) 
 5   

Range of motion of hip abduction, 

popliteal angle and ankle 

dorsiflexion (inget 

bedömningsinstrument användes 

för att mäta dessa) 

 6   
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School function assessment 11    

Test of visual perceptual skills 

(TVPS-3) 
 14   

The Assessment of Preschool 

Ch  d   ’  P    c p   o  (APCP) 
   6 

The childrens hand-use experience 

questionnaire 
13    

Wee Functional Independence 

measure(WeeFIM) 
  4  

 

I åtta artiklar kombinerades bedömningsinstrument som mätte effekt av de arbetsterapeutiska 

interventionerna på olika nivåer. Vanligast var kombinationen av instrument som mätte på 

funktionsnivå och aktivitetsnivå och återfanns i 6 artiklar (Aarts et al., 2010; Brandao et al., 

2010; James et al., 2015; Sakzewski et al., 2015; Wallen et al., 2011; Wen-Chi et al., 2013). En 

artikel mätte på funktionsnivå och aktivitet/funktionsnivå (Chiang-Soon, 2014). En artikel 

kombinerade instrument som mätte på aktivitetsnivå, funktionsnivå samt välmående (Law et al., 

2011). 

 

I 12 av de granskade artiklarna återfanns bedömningsinstrumenten som utförde bedömningar på 

funktionsnivå (Aarts et al., 2010; Brandao et al., 2010; Chen et al., 2013; Chiang-Soon, 2014; 

Gelkop et al., 2015; James et al., 2015; Law et al., 2011; Lowes et al., 2014; Sakzewski et al., 

2015; Wallen et al., 2011; Wen-Chi et al., 2013; Xu et al., 2012). Det vanligaste 

bedömningsinstrumentet som mätte effekt på funktionsnivå var Assisting hand assessment 

[AHA] som bedömde hur ofta och hur väl barnen använde armen med sämre funktion vid olika 

uppgifter (Aarts et al., 2010; Gelkop et al., 2015; James et al., 2015; Sakzewski et al., 2015; 

Wallen et al., 2011). Instrumentet Jebsen Taylor Hand Function Test användes i tre av de 

granskade artiklarna för att mäta barnens handfunktion i den sämre handen/armen gällande 

snabbhet och finmotorik vid repetitiva uppgifter, som exempelvis att stapla klossar på tid samt 

plocka upp pennor och sudd (Brandao et al., 2010; James et al., 2015; Sakzewski et al., 2015). 

 

Åtta instrument mätte effekt på aktivitetsnivå (Aarts et al., 2010; Brandao et al., 2010; de Brito 

Brandão et al., 2012; James et al., 2015; Law et al., 2011; Sakzewski et al., 2015; Sakzewski et 

al., 2011; Wallen et al., 2011; Wen-Chi et al., 2013). Barnens förmåga och självständighet att 
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utföra aktiviteter i personlig vård bedömdes med exempelvis Pediatric Evaluation of Disability 

Inventory [PEDI] (Brandao et al., 2010; de Brito Brandão et al., 2012; Law et al., 2011; Wen-Chi 

et al., 2013). Instrumentet Canadian occupational performance measure [COPM] återfanns i sex 

av de granskade artiklarna (Aarts et al., 2010; de Brito Brandão et al., 2012; James et al., 2015; 

Sakzewski et al., 2015; Sakzewski et al., 2011; Wallen et. al 2011), med syfte att identifiera 

problem i barnets utförande av dagliga aktiviteter samt att prioritera de viktigaste aktiviteterna 

för barnet för att sedan låta barnet och/eller förälder skatta upplevelsen av barnets 

aktivitetsutförande och hur nöjd barnet var med utförandet. 

 

Endast ett instrument mätte effekt på både aktivitet och funktionsnivå, Wee Functional 

Independence Measure [Wee-FIM], som mäter både grad av funktionsnedsättning samt 

förändringar av barnets funktionella förmåga med fokus på utförande av kognitiva uppgifter 

gällande personlig vård och rörelseförmåga (Chiang-Soon, 2014). 

 

Två artiklar mätte välmående hos barnen (Law et al., 2011; Sakzewski et al., 2012). The 

Assessment of Preschool Children’s Participation [APCP] mätte barnens delaktighet i frivilliga 

dagliga aktiviteter utanför förskolan som i exempelvis lek och sociala aktiviteter (Law et al., 

2011). Cerebral Palsy Quality of Life Questionnare for children [CPQOL-Child] och 

KIDSCREEN-52 är instrument som utvärderar barnets välmående gällande exempelvis social 

välmående, acceptans, delaktighet samt emotionellt- och fysiskt välmående (Sakzewski et al., 

2012).   

 

Effekt och bevisvärde av de arbetsterapeutiska interventionerna 

De arbetsterapeutiska interventionernas effekt och bevisvärde presenteras i Tabell 4. Artiklarna 

är numrerade enligt Bilaga 1. Bevisvärdet är bedömt enligt Britton (2000). 

 

Tabell 4. Effekt av arbetsterapeutiska interventioner samt artiklarnas bevisvärde.  

Artikel Design Effekt Bevisvärde 

1. Brandao et al. (2010) RCT-studie. N=16 Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande handfunktion. 

 

Lågt (få 

deltagare) 
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Interventionsgruppen visade 

signifikant förbättring gällande 

funktionella färdigheter och 

självständighet. 

2. Chen et al. (2013) RCT-studie. N=47 Interventionsgruppen visade 

större förbättring gällande 

motoriskt utförande, daglig 

funktion samt arm/handfunktion. 

Lågt (få 

deltagare) 

3. Aarts et al. (2010) RCT-studie. N=52 Interventionsgruppen visade 

signifikanta förbättringar 

gällande användningen av den 

påverkade handen samt förbättrat 

bimanuellt utförande i personlig 

vård och fritidsaktiviteter. 

Lågt (få 

deltagare) 

4. Chiang-Soon (2014) One group pretest-

posttest. N=12 

Signifikanta förbättringar 

gällande funktionella aktiviteter 

för den påverkade armen samt i 

grundläggande ADL.    

Lågt (ingen 

kontrollgrupp, få 

deltagare) 

5. Gelkop et al. (2015) Crossover design. 

N=12 

Interventionerna resulterade i 

förbättringar gällande bimanuell 

handfunktion samt bättre 

funktion i övre extremiteter. 

Lågt (ingen 

kontrollgrupp, få 

deltagare) 

6. Law et al. (2011) RCT-studie. N=128 Båda interventionerna resulterade 

i liknande och signifikanta 

förbättringar i personlig vård, 

rörlighet och upplevd 

delaktighet. 

Medelhögt 

(medelhögt antal 

deltagare) 

7. de Brito Brandão et al. 

(2012) 

RCT-studie. N=16 Båda interventionerna visade 

signifikanta förbättringar vid 

funktionella färdigheter samt 

självständighet i personlig vård. 

Lågt (få 

deltagare) 

8. Wen-Chi et al. (2013) Quasi-experimentell 

pilotstudie. N=7 

Interventionen visade på 

signifikanta förbättringar av 

manuellt utförande i den 

påverkade övre extremiteten, 

samt gällande funktion i 

personlig vård. 

Lågt (ingen 

kontrollgrupp, få 

deltagare) 

9. Sakzewski et al. (2012) 

 

RCT-studie. N=62 Båda grupperna visade 

signifikanta förbättringar 

Lågt (få 

deltagare) 
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gällande upplevelse av deras 

funktionsförmåga, delaktighet 

samt fysisk hälsa.    

10. Wallen et al. (2011) 

 

RCT-studie. N=50 Båda grupperna visade 

förbättringar men ingen skillnad 

mellan grupperna kunde ses. 

Intensiv M-CIT var inte mer 

effektivt än intensiv traditionell 

arbetsterapi. 

Lågt (få 

deltagare) 

11. Sakzewski et al. (2011) 

 

RCT-studie. N=62 Båda grupperna visade 

förbättringar i 

aktivitetsutförande. 

Lågt (få 

deltagare) 

12. Lowes et al. (2014) 

 

Pilotstudie. N=5 Interventionen visade på 

signifikanta förbättringar 

gällande fin- och grovmotoriska 

förmågor i den påverkade armen. 

Lågt (få 

deltagare) 

13. Sakzewski et al. (2015) 

 

RCT-studie. N=53 Båda grupperna visade 

signifikanta förbättringar 

gällande finmotorik i den 

påverkade handen samt i 

bimanuellt utförande samt 

aktivitetsutförande. Vanlig 

arbetsterapi bidrog till större 

förbättringar gällande 

tillfredställelse i 

aktivitetsutförande. 

 

Lågt (få 

deltagare) 

14. James et al. (2015) RCT-studie. N=102 Interventionen gav signifikanta 

förbättringar gällande motoriska 

och processfärdigheter i ADL 

samt målfokuserat 

aktivitetsutförande. 

Medelhögt 

(medelhögt antal 

deltagare) 

15. Xu et al. (2012) RCT-studie. N=68 Alla grupper visade signifikant 

förbättring gällande 

handfunktion. CIMT i samband 

med elektrisk stimulering gav 

något bättre resultat. 

Lågt (få 

deltagare) 

 

Alla de 15 granskade artiklarna visade att de arbetsterapeutiska interventionerna hade någon typ 

av positiv effekt som ledde till förbättringar i antingen kroppsfunktioner eller aktivitetsutförande. 
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(Aarts et al., 2010; Brandao et al., 2010; Chen et al., 2013; Chiang-Soon, 2014; de Brito Brandão 

et al., 2012; Gelkop et al., 2015; James et al., 2015; Law et al., 2011; Lowes et al., 2014; 

Sakzewski et al., 2011; Sakzewski et al., 2012; Sakzewski et al., 2015; Wallen et al., 2011; Wen-

Chi et al., 2013; Xu et al., 2012) 

 

Sju av de granskade artiklarna visade signifikant effekt gällande förbättringar på aktivitetsnivå, 

exempelvis vid funktionella färdigheter, självständighet, personlig vård, grundläggande ADL 

samt utförande av aktiviteter (Brandao et al., 2010; Chiang-Soon, 2014; de Brito Brandão et al., 

2012; James et al., 2015; Law et al., 2011; Sakzewski et al., 2012; Sakzewski et al., 2011). Fem 

av de granskade artiklarna visade signifikant effekt gällande förbättringar på funktionsnivå, 

exempelvis vid motoriskt utförande, daglig funktion samt arm- och handfunktion i den 

påverkade armen/handen (Chen et al., 2013; Gelkop et al., 2015; Lowes et al., 2014; Wen-Chi et 

al., 2013; Xu et al., 2012). Två av de granskade artiklarna visade signifikant effekt gällande 

förbättringar på både aktivitets och funktionsnivå, exempelvis vid användning av den påverkade 

armen, förbättrad finmotorik, bimanuellt utförande samt förbättrat utförande vid personlig vård 

och fritidsaktiviteter (Aarts et al., 2013; Sakzewski et al., 2015). Artikeln av Sakzewski et al. 

(2013) visade att vanlig arbetsterapi i samma mängd som CIMT visade större tillfredsställelse 

hos barnen gällande aktivitetsutförande. En artikel visade inga signifikanta skillnader (Wallen et 

al., 2011). 

 

Två artiklar bedömdes ha ett medelhögt bevisvärde då de var RCT-studier och hade ett 

medelhögt antal deltagare i studien (James et al., 2015; Law et al., 2011). Åtta artiklar som även 

de var RCT-studier bedömdes ha lågt bevisvärde då de hade få antal deltagare (Aarts et al., 2010; 

Brandao et al., 2010; Chen et al., 2013; de Brito Brandão et al., 2012; Sakzewski et al., 2012; 

Sakzewski et al., 2011; Wallen et al., 2011; Xu et al., 2012). Fem av artiklarna bedömdes ha lågt 

bevisvärde på grund av få deltagare och/eller att de saknade kontrollgrupp (Chiang-Soon, 2014; 

Gelkop et al., 2015; Lowes et al., 2014; Sakzewski et al., 2015; Wen-Chi et al., 2013). 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

 tudiens syfte var att utifr n a tuell fors ning bes riva effe ten av arbetsterapeutis a 

interventioner f r barn 0-18 år med Cerebral Pares. Alla de 15 granskade artiklarnas 

arbetsterapeutiska interventioner visade på förbättringar av barnens kroppsfunktioner och/eller 

aktivitetsutförande. Interventionerna för barnen utfördes antingen i hemmet, på rehabcenter eller 

i så kallade day-camps. Interventionerna kunde vara repetitiv träning av barnens 

kroppsfunktioner, träning i aktivitet, eller webbaserad träning Även anpassning av miljön 

förekom samt elektrisk stimulering av handen som förberedelse innan den huvudsakliga 

interventionen. Träningen genomfördes med båda händerna eller med endast den svaga 

handen/armen. 

 

Interventionen CIMT var den vanligast förekommande som utfördes intensivt flera timmar 

dagligen under 2-8 veckors tid och visade på positiv effekt av barnets arm/handfunktion i den 

arm/hand med sämre funktion. I studier där kontrollgruppen fick samma mängd intensiv 

traditionell arbetsterapi fick barnen i kontrollgruppen lika god effekt. Det är därför oklart om 

effekten beror på mängden terapi som ges till barnen? En annan interventionsform som i flera 

studier förekom i kombination med CIMT var Bimanual Training som gick ut på att barnet 

skulle träna den svaga armen/handens funktion i bimanuella aktiviteter. Dessa interventioner i 

kombination visade på förbättring både av barnets handfunktion, exempelvis finmotorik, samt i 

vissa fall även förbättrat aktivitetsutförande i exempelvis personlig vård. Studien av Law et al. 

(2011) beskriver en arbetsterapeutisk intervention som fokuserar på att förbättra barnets 

funktioner, samt en annan arbetsterapeutisk intervention som fokuserar på att anpassa miljön för 

att förbättra barnets aktivitetsutförande. Både den funktionsinriktade och den miljöinriktade 

interventionen gav förbättrat utförande vid personlig vård, rörlighet samt att barnens upplevda 

delaktighet ökade. Författarna anser att detta är intressant då de olika interventionerna tydligt 

skiljer sig åt, men ändå visar på samma effekt. Baserat på studiens medelhöga bevisvärde är 

författarna försiktiga med att dra slutsatser baserat på resultatet. 

 

Resultatet av analysen av hur de arbetsterapeutiska interventionerna kategoriserades under 

Fishers (2009) interventionsformer visade att de flesta artiklar tar upp interventioner under 
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kategorin restorative occupation, där interventionerna utfördes i aktiviteter som valts av antingen 

arbetsterapeuten, barnet eller barnets förälder, men syftet med aktiviteten var att träna eller 

bibehålla barnets underliggande kroppsfunktioner. Den näst vanligaste interventionsformen var 

rote practice/exercise, där interventionerna hade tydligt fokus på barnets underliggande 

kroppsfunktioner då interventionerna gick ut på att barnet skulle utföra repetitiva uppgifter i en 

miljö som inte var relevant för barnets dagliga aktivitetsutförande. Valet av rote 

practice/exercise som interventionsform stämmer inte överens med det Fisher (2013) förespråkar 

om att arbetsterapeutiska interventioner bör vara aktivitetsbaserade och aktivitetsfokuserade för 

att bibehålla styrkan/trovärdigheten i professionens unika fokus på meningsfulla aktiviteter. 

Fisher (2013) menar att om arbetsterapeuter arbetar mot de ”fun tionsinri tade” metoderna, 

förloras det centrala i arbetsterapi, som är meningsfulla aktiviteter, samt förlorar den unika 

aktivitetsfokuserade klientcentreringen som arbetsterapi besitter. För att klienten ska känna 

meningsfullhet till interventionen bör aktiviteten vara en naturlig del av klientens dagliga liv och 

utföras i en naturlig miljö. Syftet till aktiviteten bör komma från klienten själv för att matcha 

klientens mål och därmed öka engagemang till aktivitet, för att uppnå önskad nivå av 

tillfredställelse med aktivitetsutförandet (Fisher, 2013). I de granskade artiklarna där barnen inte 

själva fick välja aktivitet, utan aktivitet valdes av föräldern eller arbetsterapeuten, kan det 

diskuteras hur detta påverkar barnets engagemang och motivation till aktiviteten? Är detta ett 

klientcentrerat arbetssätt? Vidare kan det diskuteras om barnets engagemang och motivation kan 

påverkas negativt av att barnet själv inte valt aktiviteten. Barnet kan ha svårt att förstå syftet och 

meningen med aktiviteten, detta kan även påverkas av barnets ålder och begåvningsnivå. Om en 

förälder eller nära anhörig som känner barnet väl och som för barnets talan väljer aktivitet, anser 

författarna att det i viss mån kan kompensera i de fall barnen själva inte kan uttrycka sina 

önskemål, för att aktiviteten ska bli meningsfull för barnet. Eklund (2010) beskriver att om en 

person upplever sitt liv meningsfullt, kan livet upplevas mer hanterbart och bidra till en känsla av 

sammanhang, som är nära relaterat till hälsa och välbefinnande. I de granskade artiklarna 

förekom få/inga interventioner under kategorierna adaptive occupation och acquisitional 

occupation, därför kan inte författarna dra slutsatser kring dessa interventionsformers effekt samt 

att mer forskning behövs inom detta område. Däremot visar resultatet att funktionsinriktade och 

funktionsbaserade interventioner som genomförs för barn med CP förbättrar både barnets 

underliggande kroppsfunktioner och i vissa fall även aktivitetsutförandet.  



 

24 

 

Resultatet visade att de interventioner med tydlig fokus mot barnets underliggande 

kroppsfunktioner i de flesta fall använde bedömningsinstrument som mätte effekt på 

funktionsnivå. I några fall använde de även bedömningsinstrument som mätte effekt på 

aktivitetsnivå samt i enstaka fall även mätte välmående. Detta indikerar på att de i vissa fall 

använder aktivitet som mål men att de inte använder aktivitet som terapeutisk metod för att nå 

målet. Fisher (2009) och Kielhofner (2012) beskriver att människans underliggande 

kroppsfunktioner en del av grunden till ett kompetent aktivitetsutförande, men att dessa 

funktioner bör tränas i aktivitet för att uppnå ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  

 

De granskade artiklarna bedömdes till stor del ha lågt bevisvärde enligt Britton (2000) på grund 

av få antal deltagare samt i några fall avsaknad av kontrollgrupp. Detta gör att resultatet och 

slutsatser bör tolkas med försiktighet. Författarna saknar studier med fler antal deltagare inom 

området samt studier med designer som uppfyller kriterier för ett högre bevisvärde. Författarna 

efterlyser även forskning som undersöker effekten av interventioner inom aktivitetsanpassning 

samt aktivitetsfokuserade och aktivitetsbaserade interventioner, för att kunna jämföra men de 

funktionsinriktade interventionerna. 

 

Metoddiskussion 

Arbetet utformades som en litteraturstudie enligt Friberg (2012) för att skapa en överblick av 

aktuell forskning inom området. Endast kvantitativa artiklar inkluderades för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar eftersom interventionernas effekt efterfrågades. Författarna 

tog hjälp av en erfaren bibliotekarie inom hälsovetenskap vid Luleå Universitetsbibliotek för att 

säkerställa att sökningar skedde i relevanta databaser för att inte gå miste om relevanta artiklar. 

Författarna valde att använda mesh-termer samt subheadings för att säkerställa att relevanta 

artiklar identifierades. Artiklar där författarna inte kunde utläsa att arbetsterapeuten hade en 

central roll vid interventionen exkluderades. Vid analys av data läste författarna artiklarna var för 

sig innan de sedan tillsammans diskuterade innehållet, för att minska risken för feltolkningar. Då 

artiklarna inte var skrivna på författarnas modersmål, utan på det engelska språket, kan texten 

trots diskussion ha feltolkats vid granskning och därmed påverkat arbetets resultat.  
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Som raster användes Fishers (2009) interventionsformer för kategorisering och analys av 

artiklarnas interventioner, för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Författarna 

upplevde svårigheter med att kategorisera interventionerna under varje interventionsform, då 

vissa interventioner passade in under flera interventionsformer samt att interventionen inte alltid 

var tydigt beskriven i artikeln. Interventionerna kategoriserades slutligen utifrån 

interventionernas huvudsakliga fokus. I några artiklar framkom det inte tydligt var valet av 

intervention/aktivitet kom från, om det var från barnet själv, förälder eller arbetsterapeuten, 

vilket i sin tur påverkade graden av meningsfullhet och därmed försvårade kategoriseringen av 

intervention. Till följd av denna otydlighet placerades flertalet interventioner som utfördes i 

aktivitet under interventionsformen restorative occupation trots att det inte tydligt framgick vem 

som valt aktiviteten. Däremot var syftet med aktiviteten att träna barnets underliggande 

kroppsfunktioner, vilket gjorde att författarna i resultat och diskussion behandlar dessa 

interventioner som funktionsinriktade. Kategoriseringarna krävde mycket diskussion mellan 

författarna och handledare. Dessa svårigheter kan ha lett till att interventionerna kategoriserats 

felaktigt, vilket i sin tur kan ha påverkat arbetets resultat. På samma sätt stötte författarna på 

svårigheter vid kategorisering av bedömningsinstrumenten, då det var svårt att tolka om 

instrumenten mätte på aktivitetsnivå, funktionsnivå etc. För att minska risk för feltolkning 

diskuterades kategoriseringen mellan författarna och handledare. 

 

Konklusion 

Arbetsterapeutiska interventioner för barn med CP är till stor del inriktade på barnets 

underliggande kroppsfunktioner. Interventionerna utförs till stor del i aktiviteter där det är oklar 

om det är barnen själva som valt aktivitet, med syfte att utveckla/bibehålla barnets underliggande 

kroppsfunktioner. De vanligaste interventionerna syftade till att förbättra barnets 

arm/handfunktion. Effekten av interventionerna visar på förbättring av barnens underliggande 

kroppsfunktioner och aktivitetsförmåga. Det funktionsinriktade arbetssättet stämmer inte överens 

med det Fisher (2013) förespråkar om att arbetsterapeutiska interventioner bör vara 

aktivitetsbaserade samt aktivitetsfokuserade. Arbetsterapeutiska interventioner bör sträva efter 

att vara aktivitetsbaserade och aktivitetsfokuserade för att skapa möjlighet till klientcentrering, 

meningsfullhet och engagemang för att klienten ska kunna utveckla ett kompetent 

aktivitetsutförande. Studien kan bidra med ökad förståelse kring aktivitetsbasering samt 
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aktivitetsfokusering för kliniskt verksamma arbetsterapeuter. Författarna anser att det finns 

behov av studier som berör de aktivitetsbaserade samt aktivitetsfokuserade 

interventionsformerna, för att stärka professionens unika fokus på meningsfulla aktiviteter. 

Behov av studier med högre bevisvärde inom området behövs. Författarna efterlyser även mer 

studier från Sverige för att se hur arbetsterapeuter i Sverige arbetar med barn med CP, då 

arbetsterapeutens roll ser olika ut i olika länder. 

  

Tillkännagivande 

Författarna vill rikta ett stort tack till handledare Maria Larsson-Lund för stöd och rådgivning 
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Bilaga 1 

Bilagor               

Bilaga 1. Sammanfattning av artiklar 

Artikel Syfte Metod/Design Intervention Resultat Slutsats 

1. 
Titel: Adapted version of 

constraint-induced 

movement therapy 

promotes functioning in 

children with cerebral 

palsy: a randomized 

controlled trial 
Författare: Brandao, 

Mancini, Vaz, de Melo & 

Fonseca 
Tidsskrift: Clinical 

Rehabilitation, 24(7), 639-

647 
Årtal: 2010 

Utvärdera effekten av 

Modified Contraint-

Induced Movement 

Therapy (m-CIMT) 

som följs upp med 

Bimanual Functional 

Training i utförandet 

av dagliga aktiviteter 

samt självständighet 

vid personlig vård 

hos barn med 

hemiplegisk cerebral 

pares.  
 

RCT-studie N:16, 5-7år, 

spastisk hemiplegisk 

CP. Kontrollgrupp med 

vanlig rehabilitering. 
 
Mätning självständighet 

och funktionella 

färdigheter i personlig 

vård med Pediatric 

Evaluation of Disability 

Inventory (PEDI). 

Finmotorik mättes med 

Jebsen–Taylor Hand 

Function Test. 

Intensiv träning av den 

sämre handen genom att 

begränsa handen med 

bättre funktion. Följt av en 

period utan begränsning 

där båda händerna 

används i funktionell 

träning. 

Efter intervention visades 

förbättring gällande 

funktionella färdigheter 

samt självständighet vid 

personlig vård. Vid 

uppföljning visade 

interventionsgruppen stor 

skillnad gällande 

förbättrad funktion i övre 

extremiteter. Ingen 

skillnad sågs mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen gällande 

handfunktion. 

m-CIMT med 

efterföljande 

Bimanual Functional 

training visade 

positiva effekter. Det 

gav bättre 

funktionsförmåga 

och ökad 

självständighet i 

dagliga aktiviteter.  

2. 
Titel: Effect of therapist-

based constraint-induced 

therapy at home on motor 

control, motor performance 

and daily function in 

children with cerebral 

palsy: a randomized 

controlled study. 
Författare:Chen, Kang, 

Hong, Chen, Chen, & Wu 
Tidsskrift:Clinical 

Rehabilitation, 27(3), 236-

245 
Årtal: 2013 

Fastställa effekten av 

Constraint induced 

Movement Therapy 

(CIMT) jämfört med 

traditionell 

rehabilitering för 

barn med Cerebral 

Pares gällande 

motoriskt utförande, 

daglig funktion samt 

kontroll när barnet 

sträcker sig efter 

föremål. 
 
CIMT var ledd av en 

terapeut i hemmiljö.   

RCT-studie. N=47, 6-

12 år, spastisk unilateral 

CP. Kontrollgrupp med 

vanlig rehabilitering. 
 
Motoriskt utförande 

samt daglig funktion 

mättes med Peabody 

Developmental Motor 

Scale, Second Edition, 

samt Pediatric Motor 

Activity Log.  

Intervention i hemmet. 

Intensiv träning av den 

sämre handen i 

funktionella uppgifter 

genom att begränsa 

handen med bättre 

funktion. 
 

Interventionsgruppen 

visade bättre resultat än 

kontrollgruppen gällande 

motorisk utförande och 

daglig funktion samt i 

vissa delar gällande 

barnets förmåga att nå 

föremål, så som kortare 

reaktionsförmåga samt 

bättre greppförmåga.  
 

 

Studien visade att 

CIMT ger bättre 

motorisk utförande, 

daglig funktion samt 

arm/handfunktion.  
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3. 
Titel: Effectiveness of 

modified constraint-

induced movement therapy 

in children with unilateral 

spastic cerebral palsy: a 

randomized controlled trial.  
Författare:Aarts, 

Jongerius, Geerdink,  van 

Limbeek & Geurts 
Tidsskrift: 

Neurorehabilitation & 

Neural Repair, 24(6), 509-

518 
Årtal: 2010 

Undersöka om 6 

veckors intensiv 

mCIMT följt av 2 

veckor Bimanual 

training (mCIMT-

BiT) för barn med 

unilateral spastisk CP 

förbättrar den 

spontana 

användningen av 

armen  med sämre 

funktion mer än 

vanlig behandling 

under samma 

tidsperiod.   

RCT-studie. N=52, 2,5-

8år, Spastisk unilateral 

CP. Kontrollgrupp med 

vanlig behandling.  
 
Assisting Hand 

Assessment (AHA) 

mätte spontan 

användning av armen 

med sämre funktion, 

med fokus på lek-

aktiviteter. 

 ABILHAND-Kids är ett 

 frågeformulär som 

utreder manuell 

förmåga i personlig 

vård. 
Sekundärt; 
Melbourne assessment 

of unilateral upper limb 

function (MUUL) mätte 

kvalitet i 

överkroppsrörelser. 

Canadian Occupational 

Performance Measure 

(COPM) användes för 

att mäta barnets eller 

förälderns upplevelse av 

barnets förmåga samt 

hur nöjd 

barnet/föräldern var 

med utförandet.  

Interventionen hade pirat-

tema. Armen med bättre 

funktion begränsades och 

den andra armen tränades 

intensivt den första delen 

av interventionen i 

repetitiva övningar. Den 

sista delen av 

interventionen använde 

barnen båda händerna id 

målinriktade lekar och 

uppgifter inom personlig 

vård. Barnens föräldrar 

satte upp mål.   
 

Interventionsgruppen 

visade större 

förbättringar gällande 

spontan användning av 

den sämre armen. 

Interventionsgruppen 

visade även större 

förbättringar gällande 

kvalitet i 

överkroppsrörelser samt 

upplevelse av barnets 

förmåga i personlig vård. 

  

mCIMT som 

intervention följt av 

uppgiftsfokuserad 

och målinriktad 

bimanuell träning 

med fokus på lek och 

aktiviteter inriktade 

mot personlig vård, 

visar på positiva 

effekter vad gäller 

spontant användande 

av den sämre 

fungerande armen, 

hos barn med CP.  

4. 
Titel: Effects of Task-

oriented Approach on 

Affected Arm Function in 

Children with Spastic 

Hemiplegia Due to 

Undersöka effekten 

av uppgiftsfokuserad 

intervention i 

funktionella 

aktiviteter med fokus 

på rörelseomfång, 

One-group pretest-

posttest design. 

N=12,7-12år. Spastisk 

hemiplegisk CP. 
 
Box and block test 

Uppgiftsfokuserad 

armträning som innehöll 

aktiviteter lämpliga för 

barn, så som lek och 

ADL. 

Signifikant skillnad 

mellan pre- och posttest i 

alla mätningar.  

Uppgiftsfokuserad 

intervention som 

behandling av 

nedsatt förmåga i 

arm, förbättrar 

förmåga till 
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Cerebral Palsy 
Författare:Chiang-Soon 
Tidsskrift:Journal Of 

Physical Therapy Science, 

26(6), 797-800 
Årtal: 2014 

gripförmåga och 

förmåga att hantera 

och manipulera 

föremål i olika 

storlekar och former, 

 vid användande av 

armen med sämre 

funktion för barn 

med CP. 

(BBT) mätte motorik i 

övre extremiteter, 

Manual Ability Measure 

(MAM-16) användes för 

bedömning av förmåga 

gällande självständighet 

i  olika uppgifter samt 

Wee Functional 

Independece 

measure(WeeFIM) som 

mätte grad av 

funktionsnedsättning 

samt förändringar i 

funktionell förmåga.  

funktionella 

aktiviteter, så som 

finmotorisk 

utförande samt 

basala dagliga 

aktiviteter för barn 

med CP.  

5.  
Titel:Efficacy of 

Constraint-Induced 

Movement Therapy and 

Bimanual Training in 

Children with Hemiplegic 

Cerebral Palsy in an 

Educational Setting 
Författare: Gelkop, 

Burshtein, Lahav, Brezner, 

AL-Oraibi, Ferre & Gordon 
Tidsskrift: Physical & 

Occupational Therapy In 

Pediatrics, 35(1), 24-39 
Årtal: 2015 

Jämföra en period 

med vanlig terapi 

mot en period med 

intensiv terapi, i en 

special-förskola, med 

samma deltagare och 

terapeuter.  
 
Det sekundära syftet 

var att jämföra 

Contraint Induced 

Movement Therapy 

(CIMT) och Hand 

Arm Bimanual 

Training (HABIT). 

Cross-over Design. 
N=12, 1,5-7år, 

hemiplegisk CP 
 
Assisting hand 

assessment (AHA) mätte 

hur väl barnet använde 

hanen med sämre 

funktion i bimanuella 

aktiviteter. Quality  of 

upper Extremity skills 

Test (QUEST) mätte 

funktion i de övre 

extremiteterna i 4 

områden. 
 

 

 

Interventionen inleddes 

med vanlig arbetsterapi 

och sjukgymnastik 2-3 

ggr/v baserad på 

Neurodevelopmental 

therapy (NDT)-principer. 

Nästa period fick barnen 

antingen CIMT eller 

HABIT 6 ggr/v.  
I CIMT-gruppen 

begränsades armen med 

bättre funktion och armen 

med sämre funktion 

användes i aktiviteter. I 

HABIT-gruppen 

anpassades aktiviteterna 

så det var naturligt för 

barnen att använda båda 

händerna. Sedan korsades 

grupperna. 

CIMT- och HABIT-

gruppernas armfunktion i 

bimanuella aktiviteter 

samt den generella 

funktionen i de övre 

extremiteterna 

förbättrades efter 

interventionerna. 

CIMT och HABIT 

förbättrar bimanual 

handfunktion och 

rörelse hos barn med 

hemiplegisk CP när 

de tillämpas i en 

special-förskola 

under en intensiv 

period. 

6. 
Titel:Focus on function: a 

cluster, randomized 

Undersöka effekten 

av barn-fokuserad 

 kontra miljö-

RCT-studie. N=128, 

12mån-5år, Cerebral 

Pares.  

Barnen fick antingen 

barn-fokuserad miljö-

fokuserad intervention 

Båda 

interventionsgrupperna 

resulterade i förbättringar 

Barn- och 

miljöfokuserade 

interventioner är lika 
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controlled trial comparing 

child- versus context-

focused intervention for 

young children with 

cerebral palsy.  
Författare:Law, Darrah, 

Pollock, Wilson, Russell, 

Walter & Galuppi 
Tidsskrift:Developmental 

Medicine & Child 

Neurology, 53(7), 621-629 
Årtal: 2011 

fokuserad 

intervention gällande 

förbättring i 

utförande av 

funktionella 

uppgifter, rörlighet 

samt ökad delaktighet 

i dagliga aktiviteter 

hos barn med CP. 

 
Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory 

(PEDI) mätte rörlighet 

och förmåga att utföra 

funktionella uppgifter  

och personlig vård.  
 
Sekundärt; 
Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66)  
Utvärderade motoriska 

färdigheter.  Studien 

mätte även 

rörelseomfång i höft, 

knä och fotled. 

Assessment of 

Preschool Children’s 

Participation (APCP) 

mätte barnens 

delaktighet i frivilliga 

aktiviteter utanför 

skolan. 

under 6 månader. Efter 6 

månader återgick de till 

sin vanliga terapi i 3 

månader. Föräldrar 

informerades om deras 

barns svårigheter samt 

strategier för hemträning 

specifikt för varje 

interventionsform. Barn-

fokuserade interventionen 

fokuserade på barnets 

funktioner och förmågor.  
Miljö-fokuserade 

interventionen fokuserade 

på och identifierade 

hinder i miljön eller 

barnets utförande av 

aktiviteter/uppgifter. 

gällande rörlighet, 

personlig vård samt 

upplevd delaktighet, 

 men ingen skillnad 

uppmättes mellan 

grupperna.  
 

effektiva. Studien tar 

dock upp att 

interventionernas 

intensitet kan spela 

stor roll för resultatet 

och att mer forskning 

inom området 

behövs.  
 

7.  
Titel: Functional Impact of 

Constraint Therapy and 

Bimanual Training in 

Children With Cerebral 

Palsy: A Randomized 

Controlled Trial 
Författare: de Brito 

Brandão, Gordon, Cotta & 

Mancini 
Tidsskrift: American 

Journal Of Occupational 

Therapy, 66(6), 672-681  
Årtal: 2012 

Jämföra barnens 

funktionella 

förmågor och 

självständighet vid 

personlig vård efter 

intervention med 

Constraint Induced 

Movement Therapy 

(CIMT) eller Hand 

Arm Bimanual 

Intensive Training 

(HABIT). Även 

undersöka relationen 

mellan typ av 

intervention och 

RCT-studie. N=16.  
3-10år. Hemiplegisk 

CP. 
 
Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory 

(PEDI) och Canadian 

Occupational 

Performance Measure 

(COPM) användes för 

att mäta barnens 

funktionella förmågor i 

dagliga aktiviteter. 

COPM användes även 

för att identifiera 

Deltagarna delades 

slumpmässigt in i 

grupperna CIMT eller 

HABIT. Interventionerna 

utfördes både individuellt 

och i grupp i rum som var 

speciellt utformade för 

dessa typer av 

interventioner. Fin- och 

grovmotoriska aktiviteter 

utfördes av barnen, 

exempelvis att stapla små 

klossar samt bollekar.  
CIMT-gruppen hade 

begränsad användning av 

Båda grupperna  visade 

förbättringar efter 

intervention gällande 

funktionella färdigheter i 

personlig vård och 

självständighet.  
HABIT-gruppen visade 

något större 

tillfredställelse med 

utförandet av sina 

aktivitetsmål. 

Positiv effekt för 

både CIMT och 

HABIT gällande 

funktionella 

färdigheter vid 

personlig vård och 

självständighet för 

barn med 

hemiplegisk CP.  
 
Bimanuell träning 

ledde till att barnen i 

större utsträckning 

kunde utföra sina 

aktivitetsmål.  
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omfattning av 

förändring.  
förändringar gällande 

barnens funktionella 

problem. 
 

den välfungerade handen 

och HABIT-gruppen 

använde båda händerna 

 vid aktiviteterna.  

8. 
Titel: Group Constraint-

Induced Movement 

Therapy for Children With 

Hemiplegic Cerebral Palsy: 

A Pilot Study 
Författare: Wen-Chi, Jen-

Wen, Chiung-Yi & Yi-

Ching  
Tidsskrift: American 

Journal Of Occupational 

Therapy, 67(2), 201-208 
Årtal: 2013 

Undersöka möjlighet 

och effektivitet av 

gruppbaserad CIMT i 

klinisk verksamhet 

för barn med 

hemiplegisk CP.  

Pilotstudie. Quasi-

experimentell. N=7, 2-

14 år, Hemiplegisk CP. 
 
Peabody 

Developmental Motor 

Scales användes för att 

mäta finmotorisk 

funktion i armen med 

sämre funktion.  
 
Sekundärt; 
Funktionella färdigheter 

och behov av assistans 

vid förflyttning och vid 

utförande av personlig 

vård samt sociala 

färdigheter mättes med 

Pediatric Evaluation 

Disability Inventory 

(PEDI). 

Barnen fick gruppbaserad 

CIMT fem dagar i veckan. 

Användningen av armen 

med bättre funktion 

begränsades. Varje 

tillfälle började med 

stretchning som följdes av 

aktiviteter för att träna 

handfunktion, exempelvis 

äta och dricka samt 

lekaktiviteter. 
 

Interventionen gav 

signifikanta förbättringar 

gällande manuellt 

utförande i den 

påverkade övre 

extremiteten samt 

gällande funktion i 

personlig vård. 
 

Gruppbaserad CIMT 

för barn hemiplgeisk 

CP är ett möjligt och 

effektivt alternativ 

kontra individuellt 

baserad CIMT. 

9. 
Titel: Impact of intensive 

upper limb rehabilitation on 

quality of life: a 

randomized trial in children 

with unilateral cerebral 

palsy 
Författare: Sakzewski, 

Carlon, Shields, Ziviani, 

Ware & Boyd  
Tidsskrift: Developmental 

Fastställa om 

Constraint Induced 

Movement Therapy 

(CIMT) är mer 

effektivt än Bimanual 

Training (BIM) 

gällande ökad 

livskvalitet hos barn 

med hemiplegisk CP. 

RCT-studie.  N=62, 5-

16 år.  Hemplegisk CP.  
 
Cerebral Palsy Quality 

of 
Life Questionnaire for 

Children (CPQOL-

Child) mäter barns  

välbefinnande. 
 

Barnen delades in i två 

grupper och fick antingen 

intensiv unimanuell 

träning (CIMT) eller 

intensiv bimanuell träning 

(BIM) i en cirkus-miljö. I 

CIMT-gruppen 

begränsades barnens arm 

med bättre funktion med 

en handske. 

Interventionerna var 

Inga förändringar 

gällande social eller 

emotionellt välmående 

kunde ses i någon av 

grupperna mätta med 

CPQOL-Child. 

Signifikant skillnad 

gällande barnens känslor 

angående 

funktionsförmåga, 

delaktighet och fysisk 

Intensiv 

målfokuserad träning 

i övre extremiteterna 

genom att använda 

antingen CIMT eller 

BIM kan  
påverka barns 

upplevda 

välbefinnande i 

områden relaterat till 

känslor kring 
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Medicine & Child 

Neurology, 54(5), 415-423 
Årtal: 2012 

Sekundärt: 
KIDSCREEN-52 

användes för att 

mäta hälsorelaterad 

livskvalitet. 

aktivitetsinriktade med 

fokus på barnens 

funktionssvårigheter.  

hälsa. 
Gruppen som fick CIMT 

visade signifikanta 

förbättringar i fysiskt 

välmående, psykologiskt 

välmående, humör och 

känslor mätta med 

KIDSCREEN-52. 

funktion, delaktighet 

och fysisk hälsa.  

10. 
Titel: Modified constraint-

induced therapy for 

children with hemiplegic 

cerebral palsy: a 

randomized trial 
Författare: Wallen, 

Ziviani, Naylor, Evans, 

Novak & Herbert  
Tidsskrift: Developmental 

Medicine & Child 

Neurology, 53(12), 1091-

1099 
Årtal: 2011 

Jämföra Modified 

constraint-induced 

therapy (mCIT) med 

intensiv arbetsterapi 

för barn med spastisk 

hemiplegisk CP. 
 
Det primära syftet 

var att mäta förmåga 

att slutföra dagliga 

aktiviteter. Det 

sekundära syftet var 

att mäta förmåga att 

nå mål, funktion i 

över extremiteter, 

tonus och spactisitet 

samt föräldrars 

uppfattning. 

RCT-studie. N=50. 

19mån-7år. Spastisk 

hemiplegisk CP.  
 
Canadian Occupational 

Performance Measure 

(COPM) mätte 

meningsfulla 

förändringar för 

föräldrar och barn. 
 
Sekundärt: 
Assisting hand 

assessment (AHA) mätte 

barnets förmåga att 

spontant använde armen 

med sämre funktion i 

bimanella aktiviteter. 

Pediatric Motor Activity 

Log (PMAL) mätte hur 

ofta och hur bra barnet 

använde armen med 

sämre funktion i dagliga 

aktiviteter. Modified 

ashworth scale och 

Modified tardieu scale 

mätte tonus och 

spactisitet. 

En grupp fick intensiv 

arbetsterapi, och en grupp 

fick intensiv m-CIT.  
 
I arbetsterapigruppen 

utgick interventionerna 

från mål satta av föräldrar 

och inkluderade tekniker 

för att minimera 

funktionsnedsättningen 

samt öka 

aktivitetsförmågan.  
 
I m-CITgruppen 

begränsades barnets 

möjlighet att använda 

armen med bättre funktion 

i lekaktiviteter. 
 

Ingen tydlig skillnad 

uppmättes mellan 

grupperna varken på 

primära eller sekundära 

mätningar. 
 

m-CIT är inte mer 

effektivt än intensiv 

arbetsterapi gällande 

förbättring av förmåga 

att slutföra dagliga 

aktiviteter eller funktion 

i över extremiteter, för 

barn med hemiplegisk 

CP. 

11. Fastställa om RCT-studie. N=62, 5- Barnen delades in i två Båda grupperna visade Mål- och 
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Titel: Participation 

Outcomes in a Randomized 

Trial of 2 Models of Upper-

Limb Rehabilitation for 

Children With Congenital 

Hemiplegia 
Författare: Sakzewski, 

Ziviani, Abbott, Macdonell, 

Jackson & Boyd  
Tidsskrift: Archives Of 

Physical Medicine & 

Rehabilitation, 92(4), 531-

539 
Årtal: 2011 

Constraint-induced 

Movement Therapy 

(CIMT) är mer 

effektivt än Bimanual 

 Training (BIM) för 

att förbättra 

aktivitetsutförandet 

samt delaktighet för 

barn med congenital 

hemiplegi. 

16 år, Congenital 

hemiplegi. 
 
Canadian Occupational 

Performance Measure 

(COPM) mätte barnens 

egen uppfattning om sitt 

aktivitetsutförande.  
 
Sekundärt; 
Assessment of Life 

Habits (LIFE-H) mätte 

vanor i hemmet, skolan 

och i närliggande miljö 

för barnen. Childrens 

 assessment of 

participation and 

enjoyment mätte 

barnens delaktighet i 

fritidsaktiviteter utanför 

skolan. School function 

assessment mätte 

barnens utförande av 

funktionella uppgifter, 

nödvändiga för 

deltagande i 

skolaktiviteter. 

grupper, varav en grupp 

fick CIMT och den andra 

fick BIM. Båda grupperna 

hade day-camp med 

cirkustema i 10 dagar. 

Interventionerna var 

målfokuserade och 

aktivitetsfokuserade och 

innefattade både fin- och 

grovmotoriska 

aktiviteter/lekar, måltider, 

cirkusträning samt 

avslutade reflektion i 

slutet av varje dag.    
 
CIMT-gruppen använde 

en handske för att 

begränsa användning av 

armen med bättre 

funktion. 

signifikanta skillnader 

vad gällde barnens egen 

uppfattning om sitt 

aktivitetsutförande.  
Signifikanta förbättringar 

gällande personlig vård 

för båda grupperna. 

Skillnaderna mellan 

grupperna var minimal. 

aktivitetsfokuserad 

träning av övre 

extremiteter, som 

utförs antingen med 

CIMT eller BIM som 

intervention, gav 

förbättrat 

aktivitetsutförande.  

12. 
Titel: Pilot Study of the 

Efficacy of Constraint-

Induced Movement 

Therapy for Infants and 

Toddlers with Cerebral 

Palsy 
Författare: Lowes, 

Mayhan, Orr, Batterson, 

Tonneman, Meyer & Case-

Smith 

Utföra en pilotstudie 

för att undersöka 

möjlighet och 

effektivitet att 

använda CIMT på 

spädbarn/små barn 

med hemiplegisk CP. 

Pilotstudie. N=5, 7-18 

månader, hemiplegisk 

CP. One group pretest-

posttest. 
 
Bayley Scales of Infant 

and Toddler 

Development mätte fin- 

och grovmotorik samt 

koordination. Infant 

motor activity log 

Interventionen bestod av  
1 månad vanlig 

arbetsterapi med fokus på 

funktionella uppgifter, 

lekaktiviteter, sensoriska 

aktiviteter samt stärkande 

träning i bilaterala 

aktiviteter för att 

uppmuntra användandet 

av armen med sämre 

funktion. Interventionen 

Fin- och grovmotoriska 

förmågor i armen med 

sämre funktion 

förbättrades signifikant 

under CIMT. 

 Förbättringarna kvarstod 

vid uppföljning. 
 

Intensiv arbetsterapi 

och CIMT för 

spädbarn/små barn 

kan leda till positiva 

effekter i fin-  och 

grovmotorisk 

förmåga.  
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Tidsskrift: Physical & 

Occupational Therapy In 

Pediatrics, 34(1), 4-21 
Årtal: 2014 

(IMAL); Mätte hur ofta 

och hur bra barnet 

använde armen med 

sämre funktion. 

följdes sedan upp med 1 

måndag CIMT, där 

barnets arm med bättre 

funktion begränsades 

dygnet runt. Kombination 

med hemträningsprogram. 

Interventionen avslutades 

med 1 månads intensiv 

arbetsterapi.  

13. 
Titel: Randomized 

comparison trial of density 

and context of upper limb 

intensive group versus 

individualized occupational 

therapy for children with 

unilateral cerebral palsy 
Författare: Sakzewski, 

Miller, Ziviani, Abbott, 

Rose, Macdonell & Boyd 
Tidsskrift: Developmental 

Medicine & Child 

Neurology, 57(6), 539-547 
Årtal: 2015 

Jämföra om 

kombinationen av 

Contraint Induced 

Movement Therapy 

(CIMT) och 

Bimanual Therapy 

ger bättre resultat än 

samma mängd vanlig 

arbetsterapi gällande 

utanförande och 

tillfredsställelse av 

aktivitetsmål.  

RCT-studie. N=53, 5-

16 år,  hemiplegisk CP. 
 
Melbourne Assessment 

of Unilateral upper 

limb function (MUUL); 

Mäter kvalitet i rörelse i 

den påverkade 

extremiteten. Assisting 

hand assessment 

(AHA); mäter 

bimanuellt utförande. 
 
Sekundärt;  
Canadian Occupational 

Performance Measure 

(COPM) mätte barnens 

egen uppfattning om sitt 

aktivitetsutförande. 
Jebsen-Taylor test of 

handfunction mätte 

snabbhet och finmotorik 

i handen/armen med 

sämre funktion. 
The Box and Blocks 

Test mätte grovmotorik 

samt finmotorik.  

Båda grupperna fick 

samma mängd terapi.  
 
CIMT-interventionen var 

ett day-camp med 

cirkustema. Barnens arm 

med bättre funktion 

begränsades. 

Interventionen avslutades 

med målinriktad 

bimanuell träning av övre 

extremiteter, fin och 

grovmotorik. 
Gruppen som fick 

“vanlig” arbetsterapi hade 

även ett hemprogram. 

Gruppen som fick 

“vanlig” 

arbetsterapivisade större 

förbättringar gällande 

aktivitetsutförande efter 

interventionen, däremot 

var dessa förbättringar 

inte kvarstående vid 

uppföljning.   
 
Båda grupperna visade 

signifikant förbättring 

gällande finmotorik i den 

påverkade handen, 

bimanuell funktion och 

aktivitetsutförande.  
 

 

Små skillnader 

mellan 

kombinationen av 

CIMT och BIM 

j mf rt med “vanlig” 

arbetsterapi i samma 

mängd gällande 

funktion i armen med 

sämre funktion, samt 

aktivitetsutförande. 
 

14. Undersöka RCT-studie. N=102, 8- Individuellt web-baserad Mitii-gruppen visade på Mitii som 
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Titel: Randomized 

controlled trial of web-

based multimodal therapy 

for unilateral cerebral palsy 

to improve occupational 

performance 
Författare: James, Ziviani, 

Ware, & Boyd 
Tidsskrift: Developmental 

Medicine & Child 

Neurology, 57(6), 530-538 
Årtal: 2015 

effektiviteten av web-

baserade 

terapiprogrammet 

Move It to Improve 

 It (Mitii) för barn 

med unilateral CP 

gällande 

aktivitetsutförande, 

funktion i övre 

extremiteter och 

visuell perception. 

18år, Unilateral CP. 

 Kontrollgrupp med 

vanlig arbetsterapi. 
 
Assesment of motor and 

process skills (AMPS) 

 mätte motoriska- och 

processfärdigheter vid 

aktivitetsutförande. 

Assisting hand 

assessment (AHA) mätte 

användning av armen 

med sämre funktion i 

bimanuella aktiviteter. 

 Jebsen-Taylor Test of 

Hand Function 

(JTTHF) mätte funktion 

i den påverkade övre 

extremiteten gällande 

snabbhet och 

finmotorik. Melbourne 

Asssesment of 

Unilateral upper limb 

function (MUUL); 

mäter  funktion i den 

påverkade extremiteten. 
 
Sekundärt;  
Canadian Occupational 

Performance Measure 

(COPM); mätte barnens 

egen uppfattning om sitt 

aktivitetsutförande. Test 

of visual perceptual 

skills (TVPS-3); mäter 

barnens perceptuella 

förmågor.  

terapiprogram som 

utfördes i hemmet under 

20 veckor . Programmet 

bestod av träning av övre 

extremiteter, visuell 

perception samt fysisk 

aktivitetsträning.  
 

signifikant större 

förbättringar än 

kontrollgruppen efter 

intervention gällande 

aktivitetsutförande samt 

visuell perception.  

intervention gav 

signifikanta 

förbättringar 

gällande ADL i 

motoriska- och 

processfärdigheter, 

målfokuserat 

aktivitetsutförande 

samt visuell 

perception för barn 

med unilateral CP. 

Mitii som 

intervention är ett bra 

komplement till 

vanlig arbetsterapi.  

15. Jämföra effektivitet RCT-studie. N=68. Alla tre grupper fick Efter intervention visade Alla interventioner 
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mellan Constraint 

Induced Movement 

Therapy (CIMT), 

CIMT+elektrisk 

stimulering och 

arbetsterapi gällande 

behandling av nedsatt 

handfunktion.  

Hemiplegisk CP. 
 
Mätningar av 

rörelseomfång, 

greppstyrka, pinn-test, 

funktion i övre 

extremitet. 

samma mängd terapi.  
Deltagarna blev placerade 

i tre grupper.  
CIMT-gruppens arm/hand 

med bättre funktion blev 

begränsad. Kombination 

med hemträning. Den 

andra gruppen fick 

CIMT+elektrisk 

stimulering.  Deltagarna 

fick elektrisk stimulering 

av extensor carpi radialis 

samt extensor digitorum 

samt CIMT. Den tredje 

gruppen fick “vanlig” 

arbetsterapi med fokus på 

rådgivning och 

behandling för att 

förbättra handfunktion i 

dagliga aktiviteter. 

Kombination med 

hemprogram. 

alla grupper signifikant 

förbättring gällande 

handfunktion.  
CIMT+elektrisk 

stimulering var något 

mer effektiv gällande 

förbättring av den 

påverkade handens 

funktion samt öga-hand 

koordination. Däremot 

ingen skillnad gällande 

rörelseomfång, 

muskeltonus, 

greppförmåga vid 

bimanuell handfunktion 

jämfört med de andra 

grupperna. 

gav förbättrad 

handfunktion, men 

CIMT+elektrisk 

stimulering gav 

något bättre resultat. 

 


