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Sammanfattning 

Syftet med studien var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner inom CI-terapi och dess 

effekter på aktivitetsförmåga för barn med unilateral CP i åldrarna 2-18 år. Åtta artiklar granskades i 

litteraturöversikten, varav sex var randomiserade kontrollerade studier. De kvantitativa artiklarna 

analyserades enligt en deduktiv ansats och beskrevs under tre av fyra arbetsterapeutiska 

interventionsmodeller. I kategorin Modell för kompensation framkom att anpassning av den 

sociala miljön var av vikt för att främja motivation. I kategorin Modell för aktivitetsträning 

framkom att aktiviteter bör vara åldersanpassade och att målsättningen ska vara personlig. I 

kategorin Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner framkom att rörelser 

isolerades genom lek för att ge förbättrad kroppsfunktion. I kategorin Effekter framkom att alla 

studier beskrev olika ökade positiva effekter med påverkan på aktivitetsförmåga. Resultatet av 

denna studie visar att motivation och engagemang hos barnet med unilateral cerebral pares vid 

mottagande av CI-terapi är betydande. Positiv effekt påvisas gällande handfunktion, vilket har en 

fortsatt märkbar effekt i tre till sex månader. För att få en bild av vilka interventioner som är bäst 

lämpade för den effekt som önskas finns ett behov av vidare forskning. 
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Abstract 

The purpose of the study was to compile occupational interventions within Constraint induced 

movement therapy and their effects on occupational ability for children with unilateral cerebral 

palsy in the ages 2-18 years. Eight articles were examined in this literature review, of which six of 

them were Randomised Control Trials. The quantitative articles were analysed according to a 

deductive approach and described under three out of four occupational intervention models. In 

the category Compensatory Model results showed that adaptations to the social environment 

were of importance to enhance motivation. In the category Acquisitional Model results showed 

that activities should be adapted to age and that the goal should be set individually. In the 

category Restorative Model results showed that movements could be isolated through play with 

the purpose of enhancing motor functions. In the category Effects results showed that all articles 

described different increasing positive effects concerning occupational ability. The result of study 

shows that motivation and commitment of the child with unilateral cerebral palsy is of great importance when 

recieving Constraint Induced Movement Therapy. The results concerning hand function show positive effect at 

the follow-up 3-6 months later. Further research is needed to understand which interventions are most 

suited to get the desired effect. 
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Inledning 
 

I Sverige föds varje år ca två per 1 000 barn med cerebral pares [CP], som är den vanligast 

förekommande anledningen till motorisk funktionsnedsättning hos barn (Borg, Borg, Gerdle, & 

Stibrant Sunnerhagen, 2015; Lagerkvist & Lindgren, 2012). Det är vanligt förekommande att barn 

med CP har nedsatt handfunktion, detta märks redan innan sex månaders ålder då barnet favoriserar 

användandet av en hand (Eliasson, 2012). Detta medför att den icke dominanta handen blir vilande 

och får därmed ingen möjlighet att öva upp funktion. Constraint Induced Movement Therapy [CI-

terapi] beskrivs som en intensiv handträningsmetod för individer som fått halvsidigt bortfall efter 

skada. Typiskt för behandlingsmetoden är att den dominanta handen hindras att användas 

(Eliasson, 2012; Lagerkvist & Lindgren, 2012). Enligt Eliasson (2012) kan denna intervention 

användas för att barn med unilateral CP skall få bättre funktion samt uppleva en bättre livskvalitet. 

Denna uppsats kommer behandla den arbetsterapeutiska interventionen CI- terapi för barn i åldern 

2-18 år. 

 
Bakgrund  

 

Cerebral pares 

 

Barnets hjärna skadas under graviditet, i samband med förlossning eller innan det uppnått en 

ålder av två år (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Skadan är bestående och den kliniska bilden är 

föränderlig genom livet, från barn till vuxen ålder (Borg et al., 2015). Det finns olika varianter av 

CP och en av dessa varianter kallas för unilateral CP, vilket innebär att ena kroppshalvan är 

involverad (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Enligt Coker, Lebkicher, Harris och Snape (2008) 

upplever spädbarn svårigheter med den tidiga mobiliseringen som innefattar att krypa eller gå, 

medan äldre barn har svårt när det kommer till bimanuella aktiviteter som exempelvis att knyta 

skorna, knäppa knappar och påklädning. Senare i livet kan svårigheten visa sig exempelvis vid 

användning av sax. Det är ofta förekommande att barn med unilateral CP anpassar sig till att 

enbart använda den dominanta handen (Lagerkvist & Lindgren, 2012; Sakzewski, Ziviani & 

Boyd, 2014). Detta då motoriska funktionsnedsättningar i den involverade handen försvårar för 
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barnets dagliga aktiviteter. Lagerkvist och Lindgren (2012) förmedlar att ett barns liv innehåller 

många dagliga aktiviteter som kräver en bimanuell användning av händerna och att CI-terapi 

hjälper till att utveckla en skicklighet i dessa situationer. 

 
CI-terapi 

 

Eliasson (2012) beskriver hur en klassisk Constraint induced movement therapy [CI-terapi] 

ursprungligen utvecklades som en behandling för vuxna som insjuknat i en stroke. Behandlingen 

utfördes genom att den friska armen gipsades för att säkerställa att den inte användes under 

intensiv träning i 6 timmar per dag i 21 dagar. Enligt Eliasson (2012) introducerades metoden 

mot barn först runt millennieskiftet men beskriver att behandlingen fick förändras för att fungera 

för barn. Metoden anpassades således till att den friska armen begränsades med exempelvis en 

vante för att barnet ej skulle kunna använda denna hand för att greppa och träningsintensitet samt 

duration anpassades efter barnets förmåga (Eliasson, Lidström & Peny-Dahlstrand, 2016; 

Lagerkvist & Lindgren, 2012; Sakzewski et al., 2014). 

 
Manual Ability Classification System [MACS] är ett klassificeringsinstrument som beskriver 

barns (4-18 år) förmåga att hantera föremål utifrån fem nivåer (Eliasson et al., 2006; Eliasson et 

al., 2016). Barnets aktivitetsnivå utifrån MACS kvarstår från fyra år och upp till tonåren, medan 

aktivitetsrepertoaren förändras allt eftersom barnet blir äldre och kraven som ställs i aktiviteten 

varierar (Eliasson et al., 2016). 

 
Det mest frekvent använda bedömningsinstrumentet för att bedöma handfunktion innan och efter 

implementering av CI-terapi är Assisting Hand Assessment [AHA] (Krumlinde-Sundholm & 

Eliasson, 2003). Eliasson et al. (2016) beskriver att handfunktionen bör graderas med hjälp av 

bedömningsinstrument för att ge arbetsterapeuten ett utgångsläge. 

 
Arbetsterapi och aktivitet 

 

Arbetsterapeutens arbetssätt speglas av att varje individ är unik och därför bör arbetet med den 

enskilda individen vara ett möte där klienten befinner sig i centrum (Fisher, 2009; Kielhofner, 

2012). Författarna uttrycker att arbetsterapeuten skaffar sig en bred bild av vem klienten är, för 



7  

att på bästa sätt kunna hjälpa individen till att leva livet utifrån sina önskemål. Ett centralt 

begrepp i arbetsterapi är aktivitet, det betyder att oavsett aktivitet så måste den vara meningsfull 

för individen, vilket innebär att aktiviteten som genomförs måste ha ett syfte och ett mål (Fisher, 

2009; Kielhofner, 2012). Kielhofner (2012) beskriver delaktighet i aktivitet med fokus på 

engagemang. Aktivitet delas vidare in i följande aktivitetsområden lek, arbete och aktiviteter i 

dagliga livet. 

 
Innan intervention väljs gäller det för arbetsterapeuten att fastställa klientens 

utförandesammanhang, det vill säga vilket kontext som påverkar klienten i utförandet av 

aktiviteten (Fisher & Nyman, 2007). Gällande interventioner kan dessa kategoriseras enligt 

Fisher (2009) i fyra interventionsmodeller som syftar till att förklara vad arbetsterapeuten gör 

och med vilket fokus. Interventionsmodellerna är Modell för kompensation som innefattar 

hjälpmedel och anpassningar av miljö, Modell för aktivitetsträning, Modell för förbättring av 

personliga faktorer och kroppsfunktioner samt den Pedagogiska modellen. Fisher (2009) 

beskriver att när arbetsterapeuten valt intervention är det av vikt att kontinuum tas i beaktande, 

det beskrivs att en intervention bör vara relevant i dagliga livet, att den ska vara naturligt 

förekommande och att det är klienten som ska ha bestämt syfte och mening med vald 

intervention. Vidare poängterar Fisher (2009) att genom att ha dessa kontinuum i åtanke 

säkerställs att klienten är i centrum och genom detta höjs klientens engagemang. Miller, Ziviani, 

Ware och Boyd (2016) beskriver i sin studie att miljön har en påverkan i arbetet med klienten 

och att miljön kan verka motivationshöjande. 

 
Arbetsterapi och CI-terapi 

 

Verksam arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen använder gärna lek som träning, 

detta för att momentet skall bli lustfyllt och det är arbetsterapeutens uppdrag att lägga träningen 

på en lagom avancerad nivå (Eliasson, 2012). En modifierad form av CI-terapi bör användas i 

arbetet med barnet, där träningen ska vara motiverande och rolig, då detta är grunden till lärande. 

Syftet är att barnet ska uppleva känslan av att klara av aktiviteten (Eliasson et al., 2016; 

Lagerkvist & Lindgren, 2012; Miller et al., 2016). Det är viktigt att beakta att barnet ej har 

samma utförandekapacitet som hen skulle ha haft utan den hindrande handsken och om träningen 

skulle vara för svår så riskerar motivationen att sänkas (Eliasson et al., 2016; Lagerkvist & 
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Lindgren, 2012). CI-terapi bör vara repetitiv för att främja barnets inlärning då repetition är en 

naturlig del i inlärningsprocessen och om uppgifter är tillräckligt stimulerande utförs dessa 

uppgifter gärna igen (Eliasson, 2012). Eliasson et al. (2016) belyser att känslan av kompetens 

hos barnet påverkar motivationen till att genomföra aktiviteter och beskriver även att barnet är i 

stort behov av stöd för att kunna delta i uppgifter där deras kompetens inte är tillräcklig. Då 

barnet upptäcker att uppgiften utförs väl kan detta medföra ytterligare motivation och en vilja att 

repetera genomförd uppgift (Eliasson, 2012; Sakzewski et al., 2014). Det poängteras att oavsett 

träningsintensitet så bör barnen ägna sig åt meningsfulla aktiviteter på en, för dem själva, lagom 

utmanande nivå (Eliasson, 2012). 

 
Problemformulering 

 

Sammanfattningsvis påvisar forskningen som sammanställts i texten ovan, att den 

arbetsterapeutiska interventionen CI-terapi är en relativt ny behandlingsmetod för barn i åldrarna 

2 till 18 år. Behandlingsformen som sådan, bör enligt forskningsunderlaget, vara av repetitiv och 

intensiv art (Eliasson, 2012), dock finns ingen tydlighet i vilka interventioner som lämpar sig 

bäst och vilka effekter på aktivitetsförmåga som dessa medför enligt författarnas kännedom. Det 

finns några tidigare studier inom området CI-terapi (Miller et al., 2016; Eliasson, 2012), men 

enligt författarnas kännedom ingen sammanfattande litteraturöversikt inom forskningen för de 

senaste åren. Därav har författarna beslutat att sammanställa gällande forskning som finns i 

dagsläget. Författarna har valt att rikta in sig på vilka aktiviteter som används och dess effekter 

inom interventionen CI-terapi för att verka stödjande för arbetsterapeuter i det kliniska arbetet. 

 
Syfte 

 

Syftet är att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner inom CI-terapi och dess effekter på 

aktivitetsförmåga för barn med unilateral CP i åldrarna 2-18 år. 
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Metod 

 
Design 

 

En litteraturstudie med deduktiv ansats valdes för att sammanställa föreliggande forskning inom 

området CI-terapi som arbetsterapeutisk intervention. Friberg (2017) menar att denna metod 

med fördel kan användas för att sammanställa tidigare gjord forskning inom ämnet och på så vis 

se eventuella kunskapsluckor. Författarna har i enlighet med Friberg (2017) reflekterat och 

fördjupat sig i litteraturen angående valt problemområde. 

 
Litteratursökning 

Litteratursökningen är, som Friberg (2017) beskriver, det viktigaste steget för att kunna göra en 

litteraturöversikt. Det är dessutom av vikt att förfarandet dokumenteras med största noggrannhet. 

En ostrukturerad helikoptersökning genomfördes och utifrån detta kunde sökord fastställas. 

Sökorden för helikoptersökningen var “occupational therap*”, cerebral palsy, “constraint 

induced movement therapy”, “CIMT”, “CI-therapy”. Vidare kontaktades bibliotekarie, som var 

specialiserad mot hälso- och sjukvård, på Karlstads Universitet för att säkerställa att författarnas 

sökord och tänkta databaser var relevanta för syftet och därefter inleddes den egentliga 

litteratursökningen. 

 

De databaser som användes i sökningen var PubMed, CINAHL, AMED och OTSeeker, detta för 

att få en bred kunskapsbas och för att säkerställa att ingen information missades. Sökorden slogs 

upp i SweMesh och kombinerades sedan med de booleska sökoperatorerna AND och OR. De 

sökord som användes initialt var cerebral palsy AND “constraint induced movement therapy”. 

Vidare lades occupational therap* till för att vidga träffbilden och säkerställa att allt av relevans 

inkluderades. De filter som användes i sökningarna var att de barn som deltog i studien var i 

åldern 0-18 år, samt att artiklarna var publicerade mellan år 2008-2018, detta för att få så aktuell 

forskning som möjligt. De artiklar som inkluderas utifrån syftet vid litteratursökning berör ålder 

2-18, vilket är det slutliga åldersspannet. 

Inklusionskriterier var att artiklarna hade en kvantitativ ansats, den arbetsterapeutiska 

interventionen var tydligt beskriven samt att språket var engelska. Exklusionskriterier var andra 

variationer av CP och artiklar där CI-terapi kombineras med annan terapiform utan att särskilja 

resultaten. 
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Under litteratursökning framkom totalt 217 artiklar, varav ett flertal av artiklarna ej var relevanta 

efter läsning av titel och abstrakt. Kvarvarande 59 artiklar lästes i sin helhet av båda författarna 

och granskades med stöd av Friberg (2017). De artiklar som inte mötte inklusionskriterierna 

valdes bort. De slutliga åtta artiklarna lästes noggrant ett flertal gånger av båda författarna under 

processen för en förståelse av innehåll och sammanhang, som Friberg (2017) förespråkar. 

Söksträngen presenteras nedan i tabell 1. 

 
Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning. 

Databas Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Granskade 

artiklar 

Valda artiklar 

till studien 

PubMed Cerebral Palsy AND constraint induced 

movement therapy 

95 30 6 

PubMed Constraint induced movement therapy AND 

cerebral palsy AND Occupational therap* 

40 4 1 

Cinahl Cerebral palsy AND constraint induced 

movement therapy OR cimt OR ci therapy 

59 20 1 

AMED Cerebral palsy AND constraint induced 

movement 

9 3 0 

OTSeeker Cerebral palsy AND constraint induced 

movement 

14 2 0 

 

 
Analys av data 

 

Författarna läste de kvarvarande åtta artiklarna gemensamt för att få en överblick av innehållet 

och granskade artiklarna enligt Friberg (2017) och de stödrubriker som finns i 

kvalitetsgranskningsmallen. Dessutom granskades bevisvärde (Britton, 2000), vilket redovisas i 

artikelmatrisen (bilaga 1). Med hjälp av kvalitetsgranskningsmallen enligt Friberg (2017) 

sorterades och grupperades materialet beroende på vilka arbetsterapeutiska interventioner som 

fanns beskrivna och vilka resultat som det gav. Resultatet presenterades genom att systematiskt 

sortera in materialet från artiklarna under tre arbetsterapeutiska interventionsmodeller från 

Occupational Therapy Intervention Process Model [OTIPM], Modell för kompensation, Modell 

för aktivitetsträning samt Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner 
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(Fisher, 2009). Interventionsmodellerna fungerade som ett deduktivt raster och blev ytterligare 

ett steg i att urskilja likheter och skillnader i de granskade artiklarna. Interventioner redovisas i 

tabellform (tabell 2) med hänvisning till artikelnummer från artikelmatrisen (bilaga 1). 

Författarna har dessutom granskat effekter på aktivitetsförmåga, vilka presenteras i tabell 3 samt 

under egen rubrik i resultatet. 

Tabell 2. Analys av artiklar med Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) som raster 

(Fisher, 2009). 

Interventionsmodeller enligt Fisher (2009)  
Artikelnummer 

Arbetsterapeutiska 

åtgärder 

Modell för kompensation 1, 7, 8 Tillrättalagd fysisk miljö 

Tillrättalagd social miljö 

Modell för aktivitetsträning 1, 5, 8 Fritidsaktiviteter 

Lekar 

ADL-träning 

Skolaktiviteter 

Modell för förbättring av personliga faktorer och 

kroppsfunktioner 

2, 3, 4, 6, 7 Finmotoriska övningar 

Grovmotoriska övningar 

Unilateral träning 

Pedagogisk modell 0 0 

 

 
 

Etiska aspekter 

Författarna har valt att sammanställa tidigare gjord forskning inom området i en 

litteraturöversikt. Gällande metod vill författarna säkerställa att de studier som används har en 

tydlig beskrivning av sina etiska aspekter och hur deras urvalskriterier formats vilket Forsberg 

och Wengström (2013) rekommenderar. Vidare skall samtliga resultat redovisas på ett objektivt 

sätt och detta oavsett om de är stödjande eller inte. Samtidigt bör författarna uppmärksamma 

vad som inkluderas och exkluderas i litteraturöversikten, för att undvika ett felaktigt urval och 

resultat av forskningen (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har svenska som 

modersmål, vilket bör tas med i den etiska beräkningen enligt Forsberg och Wengström (2013), 

då vetenskapliga artiklar på engelska studerats som kan bidra till en missvisande analys av 

resultatet på grund av språkliga förbistringar. Fortsättningsvis bör författarna i utformningen av 

en litteraturöversikt vara kritiskt analyserande och ständigt värdera spridningen och 

tillämpningen av den insamlade informationen samt redovisa samtliga artiklar i studien. Detta i 
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enlighet med Forsberg och Wengström (2013) som hävdar att frågorna i en litteraturöversikt bör 

ställas till litteraturen likt personen vid en intervjustudie. 

 

Författarnas bedömning är att denna studie för med sig mer nytta än risker. Studien kan 

medföra en ökad kunskap i valet av arbetsterapeutisk intervention för målgruppen samt hur 

arbetsterapeuten väljer att arbeta med interventionen i det kliniska arbetet. 

Resultat 
 

Resultatet presenteras utifrån huvudrubriker efter interventionsmodellerna från OTIPM 

(Fisher, 2009) som är Modell för kompensation, Modell för aktivitetsträning och Modell för 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner, samt efter vilka effekter som 

nämnda interventioner ger, vilket presenteras under egen rubrik. Vissa av artiklarna berör 

flera modeller, i händelse av detta har författarna till denna studie försökt att urskilja 

vilken/vilka modeller som anses primära i aktuell artikel. 

 
Modell för kompensation 

Den här arbetsterapeutiska interventionsmodellen används när människor behöver kompensation 

för att behålla aktiviteter i det dagliga livet. Exempel på kompensation kan vara ett anpassat sätt 

att genomföra aktiviteter, hjälpmedel eller modifiering av den fysiska/sociala miljön för att 

främja engagemang och utförandekvalitet (Fisher, 2009). Tre av de åtta granskade artiklarna 

beskrev arbetsterapeutiska interventioner där aktiviteter utövades tillsammans med jämnåriga 

med liknande förutsättningar, där både den fysiska och sociala miljön verkade kompenserande 

för deltagarna (Eliasson, Shaw, Pontén, Boyd & Krumlinde-Sundholm, 2009; Geerdink, Aarts & 

Geurts, 2013; Sakzewski, Ziviani, Abbott, Macdonell, Jackson & Boyd, 2011). Interventioner 

såsom förbereda måltid, spela kort, spela boll och påklädning genomförs i en kompensatorisk 

tillrättalagd miljö (Eliasson et al., 2009; Geerdink et al., 2013; Sakzewski et al., 2011). 

 

Eliasson et al. (2009) beskrev arbetsterapeutiska interventioner med möjlighet för deltagarna att 

ta del av åldersanpassade och roliga aktiviteter. Vidare beskrevs att deltagarna uppskattade den 

tillrättalagda fysiska och sociala miljön. Sakzewski et al. (2011) beskrev i sin artikel 

interventioner i lägermiljö med cirkustema. Geerdink et al. (2013) beskrev i sin studie 

interventioner i form av lekar och ADL i en piratmiljö. I båda studierna menades det att den 
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anpassade miljön skulle bygga upp deltagarnas engagemang och förmåga till utförande 

(Geerdink et al., 2013; Sakzewski et al., 2011). 

 
Modell för aktivitetsträning 

Modell för aktivitetsträning syftar till att göra det möjligt för människor att återfå eller utveckla 

sin aktivitetsförmåga (Fisher, 2009). I tre av de åtta granskade artiklarna förekom ett tydligt 

fokus på aktivitetsträning (de Brito Brandão, Gordon & Mancini, 2012; Sakzewski et al., 2011; 

Wu, Hung, Tseng & Huang, 2013). Två av artiklarna använde Canadian Occupational 

Performance Measure [COPM] (Law et al., 2006) för att fastställa deltagarnas mål (de Brito 

Brandão et al., 2012; Sakzewski et al., 2011). 

 

Äldre barn satte egna mål i prioriterade aktiviteter medan vårdnadshavare ansvarade för 

målsättningen för de yngre barnen och genom målsättning blev interventionen tydligt 

aktivitetsfokuserad (de Brito Brandão et al., 2012; Sakzewski et al., 2011). Vidare beskrev 

Sakzewski et al. (2011), hur interventionen bestod av aktiviteter på ett cirkusläger tillsammans 

med arbetsterapeuter och tränad cirkuspersonal. Beskrivna aktiviteter var exempelvis sporter, 

aktiviteter i samband med måltid samt skolaktiviteter såsom att skriva eller klippa. De Brito 

Brandão et al. (2012) beskrev att deltagarna ägnade tid åt både individuella och gruppaktiviteter 

såsom bowling, lekar och ADL-aktiviteter som var anpassade efter barnens ålder och intressen, 

med fokus på utförandekapacitet (de Brito Brandão et al., 2012). 

 

Wu et al. (2013) beskrev i sin studie hur deltagarna guidades under hela interventionen av 

arbetsterapeut genom aktiviteten tebjudning. Aktivitet bestod bland annat av dukning, 

förberedelse och servering, på detta sätt övades hela aktiviteten. Vidare beskrev Wu et al. (2013) 

hur aktiviteten avslutas med att deltagarna dukar av tillsammans. Utöver detta utfördes lekar 

som bollspel, kortspel, brädspel och pussel. Detta inslag, menar Wu et al. (2013), ska främja 

deltagarnas motivation. 

 
Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner 

Denna modell används för att möjliggöra att personer ska återfå eller utveckla personliga 

faktorer och kroppsfunktioner (Fisher, 2009). Modellen användes i fem av de åtta granskade 

artiklarna med beskrivande åtgärder såsom grov- och finmotoriska övningar, styrkeövningar, 
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koordinationsövningar samt unilateral träning med anpassning efter ålder och intresse. Dessa 

övningar genomfördes som lekar eller ADL-aktiviteter där enskilda rörelser isolerades och 

förbättrade deltagarnas funktion (Dong, Fong, Chen, Tseng & Wong, 2016; Eliasson et al., 

2009; Geerdink et al., 2013; Rostami, Arastoo, Nejad, Mahany & Malamiri, 2012; Rostami & 

Malamiri., 2012). ADL-aktiviteter som intervention med CI- terapi förekom mer eller mindre i 

samtliga studier med fokus på funktionsträning (Dong et al., 2016; Eliasson et al., 2009; 

Geerdink et al., 2013; Rostami et al., 2012; Rostami & Malamiri, 2012). 

 

I artikeln av Eliasson et al. (2009) beskrevs interventioner där deltagarna fokuserade på roliga 

aktiviteter för att öva upp funktion i bland annat extension, att greppa och att släppa. 

Förekommande aktiviteter var frisbeegolf, basket, boule och vattenlek. Aktiviteter som 

påklädning, förberedelser av måltid, äta och diska genomförs med syfte att stärka deltagarnas 

funktion i att greppa, hålla och att släppa (Geerdink et al., 2013; Rostami et al., 2012; Rostami 

och Malamiri 2012). Aktiviteten formades därav utifrån det aktuella barnets förutsättningar och 

behov. Dong et al. (2016) beskrev interventioner som att trä pärlor där deltagarna erhöll en 

förbättring i grepp och supination. 

 
Effekter 

 

Författarna valde att sammanställa data för de påvisade positiva effekterna på aktivitetsförmåga 

för den arbetsterapeutiska interventionen CI-terapi för barn med unilateral CP (tabell 3). 

Nämnvärt var att CI- terapi gav förbättringar i samtliga av de åtta granskade artiklarna med en 

påvisad god effekt på förbättring av kroppsfunktioner gällande hand/arm. Förbättring av 

kroppsfunktioner samt dess effekt/resultat av interventionen CI-terapi förekom mer eller mindre i 

samtliga granskade artiklar (de Brito Brandão et al., 2012; Dong et al., 2016; Eliasson et al., 

2009; Geerdink et al., 2013; Rostami et al., 2012; Rostami & Malamiri, 2012; Sakzewski et al., 

2011; Wu et al., 2013). Positiva effekter av genomförda mätningar enligt materialet i de 

granskade studierna påtalades i direkt anslutning efter den genomförda arbetsterapeutiska 

interventionen CI-terapi. 

 
Tabell 3. Påvisade effekter av CI-terapi. 

Visad förbättring Artikelnummer 
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Ökad handfunktion 2, 4, 5, 8 

Ökad spontan handanvändning 2, 4, 6, 8 

Ökad effektivitet i aktivitet 2, 3, 4, 6, 7 

Nöjdhet i utförande 1, 5 

 

Flertalet studier beskrev en förbättrad effektivitet i aktivitet (Dong et al., 2016; Geerdink et al., 

2013; Eliasson et al., 2009; Rostami et al., 2012; Rostami & Malamiri, 2012). I tre av de 

granskade studierna var fingerfärdighet en påvisad förbättring direkt kopplad till effektivitet i 

aktivitet (Eliasson et al., 2009; Rostami et al., 2012; Rostami & Malamiri, 2012). 

 

Fyra av de åtta granskade studierna påvisade en ökad handfunktion, såsom ökad 

rörelsekapacitet, kopplat till CI-terapi som metod (de Brito Brandão et al., 2012; Dong et al., 

2016; Rostami et al., 2012; Wu et al., 2013). Två artiklar visade på en självskattad ökad 

utförandekapacitet, sammankopplat till två av dessa artiklar gick även att se en förbättring 

gällande deltagarnas nöjdhet med det egna utförandet (de Brito Brandão et al., 2012; Sakzewski 

et al., 2011). 

 

Ett flertal studier har beskrivit förbättrad spontan handanvändning, det vill säga hur ofta barnet 

använde sig av sin involverade hand i aktiviteter utanför själva behandlingstiden (Dong et al., 

2016; Rostami et al., 2012; Rostami & Malamiri, 2012; Wu et al., 2013). Viktigt är dock att 

nämna att denna förbättring är vårdnadshavares subjektiva uppfattning som framkom genom 

skattningsinstrument eller intervjuer. 

 

Diskussion  
 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen för författarna till studien en diskussion kring ovan presenterat resultat. 

Studiens syfte var att sammanfatta arbetsterapeutiska interventioner inom CI-terapi samt dess 

effekter på aktivitetsförmåga, för målgruppen barn med unilateral CP (2- 18 år). Studien påvisar 

att det insamlade materialet ger någon form av positiv effekt efter avslutad CI-terapi. Studierna 
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använder sig av flera olika typer av begränsningar för den dominanta handen, olika intensitet för 

hur träningen skall läggas upp samt ett flertal olika bedömningsinstrument för hur effekterna 

utläses. De granskade studierna värderas i enlighet med Britton (2000) och bevisvärdet 

resulterar i en studie med lågt bevisvärde, fem med medelhögt bevisvärde och två med högt 

bevisvärde utifrån dess metod, inklusions- /exklusionskriterier, utläsning av resultat samt hur de 

belyser den genomförda studiens svagheter bland annat. Författarna beslutar att inkludera 

pilotstudien med lågt bevisvärde då den uppnådde syftet för den aktuella studien och bidrog med 

ytterligare information kring tydligt beskrivna interventioner och en tydlig arbetsterapeutisk 

inriktning med målsättning. 

 

Den fysiska och sociala miljön beskrivs i det granskade materialet som kompensatoriska för 

barnet där den individuella anpassningen uppmärksammas, dess sammankoppling med 

motivation och engagemangets fokus bildar en klientcentrerad helhet. Vilket även Kielhofner 

(2012) uttrycker när han menar att en trygg och välbekant miljö främjar barnets 

aktivitetsutförande och att en bristande funktion kan kompenseras av en för klienten välkänd 

miljö. Fisher och Nyman (2007) förtydligar att miljö även berör kroppsfunktion, aktivitetens 

karaktär och personliga egenskaper. En välkänd miljö för barn med unilateral CP kan vara att i 

lek med likasinnade barn genomföra roliga aktiviteter som motiverar barnet att fullfölja 

aktiviteter kopplat till CI-terapi som intervention. Det påtalas i samtliga granskade studier att 

aktiviteterna ska vara roliga för att bidra till ökad motivation. Lägermiljöer som beskrivs i de 

granskade studierna ska verka för en ökad motivation hos deltagarna och därmed även ge effekt i 

behandlingen. Detta påtalas av Miller et al. (2016) som menar att miljön kan ha en 

kompenserande effekt för bristande motivation. Med andra ord kan detta tolkas som att barnets 

motivation och engagemang är viktiga komponenter för att med framgång behandla med CI-

terapi i koppling till aktiviteter som upplevs roliga av barnet. Vilket även beskrivs av Eliasson 

(2009) som beskriver hur deltagarna framfört att den stödjande miljön och det faktum att de varit 

tillsammans med jämnåriga uppskattats. I utformningen av de teman som förekommer i det 

analyserade och granskade materialet har utgångspunkten varit en motivationshöjande miljö 

(Aarts et al., 2011; Boyd et al., 2010; Geerdink et al., 2013; Sakzewski et al., 2011). 

 

Utförandesammanhanget enligt Fisher och Nyman (2007) bör vara, en för klienten, naturligt 

förekommande aktivitet i en naturligt förekommande miljö. Författarna till aktuell studie anser 



17  

det naturligt förekommande att vara pirat och att en iscensatt miljö som kan ses som att lekens 

skeden/teman är obegränsad och ge fantasin fritt spelrum. Något som inte är naturligt 

förekommande för en vuxen kan mycket väl vara det för ett barn, då lek anses högst naturligt i 

de vardagliga aktiviteterna för barn. Vikten av aktivitet betonas av Fisher (2009) i fyra 

kontinuum som påtalar hur aktiviteten, och därmed målet, som utförs ska vara en naturlig del av 

vardagen och relevant för klienten. Genom att använda COPM säkerställs att målet är relevant 

för klienten (Law et al., 2006). Det sammanställda resultatet från det granskade materialet visar 

att gällande aktivitetsträning förekommer tre granskade studier med fokus på att deltagarna 

själva sätter mål. Användandet av COPM går att diskutera vidare då deltagarna i flera fall varit 

för unga för att formulera egna mål. Målen har formats med vårdnadshavares önskemål och det 

är även vårdnadshavaren som senare har skattat den upplevda nöjdheten (de Brito et al., 2012; 

Sakzewski et al., 2011). Av vikt är att nämna att den spontana handanvändningen enbart mäts 

genom vårdnadshavares uppfattning vilket gör att resultatet kan vara missvisande. 

Vårdnadshavare kan även ses som en klient att ta hänsyn till och kan benämnas 

klientkonstellation i enlighet med Fisher (2009). 

 

Under modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner ligger stort fokus på 

att isolera rörelser som är kopplade till greppförmåga, interventioner som beskrivs vara av 

liknande karaktär som de interventioner beskrivna under rubriken modell för aktivitetsträning. 

Detta tolkas som att samma typ av intervention kan ge flera resultat beroende på vad som mäts 

och fokuseras på i aktuell undersökning. 

 

AHA är exempelvis ett av mätinstrumenten som återkommer i de aktuella studierna, dock är det 

svårt att dra några slutsatser kring dess resultat pga. de arbetsterapeutsika interventionernas stora 

variation och varierande intensitet som troligtvis påverkar dess resultat. AHA- mätning 

förekommer med en påvisad god effekt på spontan handanvändning enligt Geerdink et al. 

(2013), vilket Eliasson et al. (2009) hävdar i sin studie inte bidrar till en överförbarhet till ökad 

handanvändning i bimanuella aktiviteter, dvs aktiviteter med tvåhandsfattning. Vilket studien 

belyser med en trolig påverkan av en kortare intervall av CI-terapi som metod, instrumentet 

förespråkas i annat fall av Eliasson (2012) för att mäta handfunktionen. Samtliga granskade 

studier innefattade termer som berör mätningar av handfunktion, dock mer eller mindre 

framträdande. Gällande förbättrade effekter på aktivitetsförmåga påvisar de granskade studierna 
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positiva effekter, av intresse är dock att flertalet av studierna väljer att använda olika 

mätningsinstrument pga. variationer i syfte. Studiernas mätningar av aktivitetsförmåga, dvs 

handfunktion av olika slag påverkas sannolikt av vald intensitet i interventionerna, vilket medför 

att resultatet blir svårt att utläsa trots att tillförlitliga och beprövade instrument används i 

studierna. Flertalet av de aktuella studierna urskiljer kvarstående förbättringar efter 3-6 

månaders CI-terapi behandling som arbetsterapeutisk intervention med en variation av 

bedömningsinstrument som påvisar detta. Detta tyder på att ett förtydligande kring intensitet, 

repetitiva inslag samt valet av aktivitet som är bäst lämpad för CI-terapi som arbetsterapeutisk 

intervention behöver förtydligas i vidare forskning. Detta för att klargöra om dessa faktorer 

påverkar resultatet i handfunktionsmätningar med AHA, samt övriga bedömningsinstrument 

som mäter handfunktionen. 

 

Enligt Eliasson (2012) introducerades CI-terapi som intervention mot barn först runt 

millennieskiftet och påvisade resultat, dock diskuterades det om utvecklingen av den dominanta 

handen avstannade av att ej användas aktivt. I flera av de granskade studierna används CI-terapi 

som en av de valda interventionerna i en randomiserad kontrollerad studie och kontrollgrupperna 

erhåller andra typer av behandlingsmetoder. 

Författarna kan utläsa att behandlingsmetoderna i många fall uppvisar liknande positiva 

effekter efter avslutad behandling och att forskningen förmedlar att CI-terapi och de andra 

behandlingsmetoderna kan användas med likvärdigt resultat eller i en kombination. 

 
Metoddiskussion 

 
Litteraturöversikt som metod är enligt Friberg (2017) lämpligt när nuvarande kunskapsläge 

undersöks inom ett specifikt område. Deduktiv ansats fungerar enligt Forsberg och Wengström 

(2013) bra för att undersöka kvantitativ data. Då författarna till aktuell studie ville undersöka 

effekter fungerade deduktiv ansats bra, dock kunde materialet i studien ibland kännas kvalitativt 

och beskrivande då interventioner beskrevs så i efterhand hade författarna valt ett tydligare 

kvantitativt syfte. 

 

Efter genomförd helikoptersökning inser författarna att valt åldersspann 6-12 år inte resulterar i 

förväntat utfall, dvs. studiernas antal och kvalitet uppnår ej dess förväntningar. För att fortgående 
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arbeta utifrån formulerat syfte väljs åldersspannet 0-18 år för att övergripande samla in aktuell 

forskning inom området CI-terapi för barn. Artiklarna är lästa av båda författarna och gemensamt 

diskuterats för att minska risken för eventuella feltolkningar. Gallring av artiklar är utförd på 

samma sätt, med syftet som en tydlig grund för inklusions- och exklusionskriterier. Dock bör 

nämnas att någon artikel som tjänar syftet kan ha missats på grund av det stora urval som 

framkom i första litteratursökningen. Artiklar där effekten av CI- terapi är svår att utläsa pga 

bland annat konflikterande behandlingsmetoder väljs aktivt bort av författarna till aktuell studie. 

 

Författarna till aktuell studie kvalitetsgranskade artiklarna i enlighet med Friberg (2017) samt 

granskade bevisvärdet enligt Britton (2000). En nackdel med att kvalitetsgranska enligt Friberg 

(2017) är att formen är relativt fri vilket medförde att materialet vissa fall var svårbedömt. 

Bevisvärdet i de granskade artiklarna varierade och kan ha påverkat studiens resultat. Det menas 

att en studies reliabilitet kan speglas av hur högt upp i evidenshierarkin den befinner sig (Britton, 

2000). Då syftet med studien var att sammanställa de arbetsterapeutiska interventioner som finns 

beskrivna i de granskade artiklarna finner författarna till studien det lämpligt att i vissa fall även 

ta med artiklar med låg evidensstyrka för att på ett tydligt sätt få en överblick över beskrivna 

interventioner och dess effekter. De granskade studierna med medelhögt till högt bevisvärde 

innefattar ett flertal randomiserade kontrollerade studier [RCT] som rankas högst bland studier i 

enlighet med Britton (2000). Det faktum att aktuell studie enbart innefattar en artikel med lågt 

bevisvärde och sju med medelhögt till högt bevisvärde gör att författarna anser att resultatet inte 

påverkats nämnvärt av detta. 

 

Gällande urval valde författarna att skapa inklusionskriterier och exklusionskriterier i enlighet 

med hur Forsberg och Wengström (2013) beskriver detta. De artiklar som granskades hade ett 

relativt lågt antal deltagare vilket medför att urvalet ej representerar en population och 

författarna till aktuell studie inser att detta kan ha påverkat resultatet. Dock hade de granskade 

artiklarna likvärdiga inklusionskriterier och små bortfall vilket minskar risken att det låga urvalet 

ska ha påverkat resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Vid skapandet av raster kan författarna identifiera en svårighet med att placera in åtgärder under 

modell för kompensation då åtgärden i sig inte är rent kompenserande men den omkringgivande 

fysiska och sociala miljön där åtgärden utförs är klart kompenserande. Författarna till aktuell 
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studie uppmärksammar under bearbetning och analys av framtagna artiklar, att CI-terapi som 

helhet infaller under modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner. 

Författarna anser att rasterindelningen är en av studiens svagheter i den bemärkelsen att 

resultatet blev svårt att utläsa och därmed också att redovisa på ett tydligt och strukturerat sätt. 

 

Slutsats 

 

Studien påvisar att det föreligger forskning inom den arbetsterapeutiska interventionen CI-terapi 

för barn med unilateral CP som en behandlingsform med god effekt. Dock med ett vitt spann av 

olika bedömningsmetoder och ett varierat fokus av interventioner. Studien resulterar i att 

motivation och engagemang hos barnet med unilateral CP vid mottagande av CI-terapi är 

betydande. Positiv effekt påvisas gällande handfunktion, vilket har en fortsatt märkbar effekt i 

tre till sex månader. Vidare forskning krävs för att underlätta implementeringen av CI-terapi i 

praxis, med specifika riktlinjer i valet av lämpliga aktiviteter samt intensitet för att säkerställa 

dess positiva effekter i framtida forskning. Detta tyder på att ett förtydligande kring intensitet, 

repetitiva inslag samt valet av vilken aktivitet som är bäst lämpad för CI-terapi behöver 

förtydligas i vidare forskning, för att få ett mätbart och jämförbart resultat. 

 
Tillkännagivande 
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BILAGA 1 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017). Översikt över analyserade artiklar/studier. 

Artikel/Studie Syfte Metod Intervention Slutsats/Diskussion Bevisvärde enligt 

Britton 

Artikelnr: 1 

 

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 

 

Tidskrift: Archives of 

Physical Medicine and 

Rehabilitation 

 

Årtal: 2011 

Syftet med studien är att 

fastställa om CI-terapi 

ger större effekt än 

bimanuell träning (BIT) 

för att förbättra 

aktivitetsutförande samt 

delaktighet för barn med 

medfödd unilateral CP. 

Randomiserad 

jämförelsestudie 

[RCT], single-blind. 

 

Utvärdering vid 

baslinjen, efter 3 

veckor och 26 veckor. 

 

Deltagare: 63 barn, 5- 

16 år med medfödd 

unilateral CP. 

 

Instrument: COPM 

används vid individuell 

målsättning och 

identifierade mål inom 

egenvård, fritid och 

skolaktiviteter. 

 

Life-H mäter 

förändringar i 

livsvanor. 

 

SFA utvärderar 

utförande i skolan. 

 

CAPE instrumentet 

mäter delaktighet i 

fritidsaktiviteter. 

Dagsläger med 

cirkustema med störst 

fokus på målinriktad 

träning. 

Totalt 60 h fördelat 

över 10 dagar. 

 

Barn som deltog i CI- 

terapi-behandlingen 

bar en skräddarsydd 

handske på den 

dominanta handen. 

 

Interventionen bestod 

av bland annat ADL- 

aktiviteter såsom 

knäppa knappar, 

fritidsaktiviteter 

såsom att spela boll 

samt skolaktiviteter 

såsom att använda 

sax. 

Signifikanta vinster 

påvisades i personlig 

vård. Studien visade 

minimala skillnader 

mellan de två 

metoderna. 

 

Målinriktad CI-terapi 

och BIT leder ej till 

några stora förändringar 

i deltagande hemma, i 

skolan eller i samhället. 

Små förändringar i 

delaktighet 

uppmärksammas 

(CAPE) och resultatet 

indikerar förändringar i 

specifika kategorier 

enligt LIFE-H. 

 

66% från vardera grupp 

uppnådde en signifikant 

förbättring för COPM 

utförandet mellan 

baslinje och efter 3 

veckors intervention. 

Högt bevisvärde 

Artikelnr: 2 Syftet är att utvärdera RCT. Viloskena används i Baslinjerna var liknande Högt bevisvärde 
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Titel: 'Remind-to-move' 

treatment 

versus constraint- 

induced movement 

therapy for children with 

hemiplegic cerebral 

palsy: a randomized 

controlled trial. 

Författare: Dong VA, 

Fong KN, Chen YF, 

Tseng SS, Wong LM. 

 

Tidsskrift: 

Developmental 

Medicine & child 

Neurology 

 

Årtal: 2016 

“Remind-to-move” 

[RTM]- behandlingen 

genom att jämföra denna 

med CI-terapi och 

traditionell 

rehabilitering för övre 

extremiteter hos barn 

med unilateral CP. 

73 barn, 5-16 år, delas 

in i 3 grupper som är 

CI-terapi, “Remind to 

move” och traditionell 

handrehabilitering. 

 

Fyra mättillfällen - 

utgångsläge, direkt 

efter intervention, 1 

månad efter samt 3 

månader efter. 

 

Instrument: 

- JTHFT för att mäta 

den unimauella 

handkapaciteteten 

- Subtest 3 BOTMP-II 

för att mäta 

rörelseeffektiviteten 

-CFUS, intervju med 

vårdnadshavare för att 

mäta den spontana 

användningen av 

handen. 

CI-terapi. 

Interventionen utförs 

5h/dag, 5 dagar i 

veckan i 3 veckor i 

skolmiljö. 

 

Interventioner: 

Aktiviteter som är 

rimliga och 

stimulerande i 

förhållande till 

barnens ålder. 

Exempelvis pussel, 

lego, påklädning, 

knyta skorna. 

för alla grupper. 

 

JTHFT visade på ett 

förbättrat resultat för 

både RTM och CI- 

terapi, CI-terapi hade 

dessutom ett bättre utfall 

på uppföljning efter 

interventionen. 

 

BOTMP-II visade 

förbättrat resultat för 

RTM och CI-terapi i 

jämförelse med den 

konventionella terapin. 

 

CFUS visade på en 

förbättring hos RTM 

och CI-terapi. 

 

Artikelnr: 3 

 

Titel: Motor learning 

curve and long-term 

effectiveness 

of modified constraint- 

induced movement 

therapy in children with 

unilateral 

cerebral palsy: a 

randomized controlled 

trial. 

Syftet är att undersöka 

utvecklingen av manuell 

uthållighet hos barn med 

CP, genom en 6 veckors 

behandling med CI- 

terapi följt av 2 veckor 

med BIT, för att 

fastställa när maximal 

träningsdos är nådd och 

vilka faktorer som 

påverkar detta. 

RCT. 50 barn i åldern 

2,5-8 år delas in i två 

grupper. Grupp 1 är en 

kombinerad CI- 

terapi+BIT grupp och 

grupp 2 erhåller 

traditionell 

handrehabilitering. 

 

Mätningar: Baslinje, 1 

vecka in i 

interventionen, 2 

månader efter samt 6 

månader efter. 

Intervention: 

Lägret utspelade sig i 

“piratmiljö” och 

barnen fick leka lekar, 

öva på ADL osv i en 

stimulerande miljö. 

Programmet bestod av 

6 veckor CI-terapi och 

2 veckor BIT, där 

barnen fick tillfälle att 

applicera nya 

kunskaper på 

meningsfulla 

aktiviteter. 

Baslinjen var liknande 

för båda grupper. Efter 

att CI-terapi 

behandlingen avslutats 

märks att vissa barn 

redan nått maximal 

inlärning. Detta märks 

genom att Box and 

Block resultatet sjunker 

efter att BIT genomförts. 

Tydligt är att äldre barn 

gynnades mest av CI- 

terapi. 

Medelhögt bevisvärde 
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Författare: Geerdink Y, 

Aarts P, Geurts AC. 

 

Tidsskrift: Research in 

Developmental 

Disabilities. 

 

Årtal: 2013 

  
Instrument: 

Box and Block- mäter 

förmåga att greppa, 

hålla, släppa. 

AHA- mäter spontan 

handanvädning 

ABILHAND-Kids- 

utvärderar manuella 

färdigheter. 

COPM- användes för 

att sätta mål. 

Melbourne- mäter 

rörelsekvalitet. 

   

Artikelnr: 4 

 

Titel: Effects 

of modified constraint- 

induced movement 

therapy in virtual 

environment on 

upper-limb function in 

children with spastic 

hemiparetic cerebral 

palsy: a 

randomised controlled 

trial. 

 

Författare: Rostami HR, 

Arastoo AA, Nejad SJ, 

Mahany MK, Malamiri 

RA, Goharpey S. 

 

Tidskrift: Neuro 

rehabilitation 

 

Årtal: 2012 

Syftet är att klargöra 

effekter, på övre 

extremiteter, av att 

implementera CI-terapi i 

en Virtual Reality-miljö 

för barn med unilateral 

CP. 

RCT single-blind. 32 

barn i åldern 6-12 år. 

3 grupper: 

CI-terapi 

VR 
CI-terapi i VR-miljö 

 

Mätningar: 

2 baslinjer med 2 

veckors mellanrum 

varav den sista skedde 

en dag innan 

intervention, 

1 dag efter intervention 

samt 3 månader efter. 

 

Instrument: 

PMAL- för att 

utvärdera de övre 

extremiteternas 

utförande gällande 

kvalitet i rörelse och 

hur ofta den 

Intervention: 

Träningen skedde 

1,5h/dag, 3 gånger i 

veckan i 4 veckor. 

Detta var lika för alla 

grupper. 

 

VR-gruppen utförde 

sina sessioner där 

barnen valde sina 

favoritspel och 

terapeuten väljer vad 

som bör tränas på i 

dessa spel för att få 

med styrka, 

rörelsevidd osv. 

Barnen uppmuntrades 

att använda enbart den 

involverade handen. 

 

CI-gruppen hade 

skena och 

rehabiliteringen 

bestod av aktiviteter 

Deltagarnas baslinje var 

likvärdig. Det visade sig 

att den gruppen som 

kombinerade VR och 

CI-terapi fick de bästa 

resultaten både gällande 

PMAL och subtest 8. 

Dock fick alla gruppen 

bättre värden än de hade 

som utgångsläge. 

 

Det kan gynna 

deltagarna att ha en 

kombinerad träning då 

CI-terapins restriktioner 

sannolikt påverkade 

utförandet i VR-miljö. 

MedelHögt bevisvärde 
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involverade handen 

användes. 

Subtest 8 BOTMP-II- 

för att mäta 

handfunktion 

som var lämpliga för 

deltagarnas ålder, bla 

sällskapsspel, 

påklädning. 

  

 VR+CI-gruppen, hade 

samma regler som 

VR-gruppen, enda 

skillnaden var att 

dessa barn hade en 

skena på den starka 

armen. 

Artikelnr: 5 

 

Titel: Functional impact 

of constraint 

therapy and bimanual 

training in children with 

cerebral palsy: a 

randomized 
controlled trial. 

Syftet är att jämföra 

barns utförande och 

vårdnadshavares 

uppfattning om 

utförande av 

individuella mål för barn 

med CP efter behandling 

med CI-terapi eller 

HABIT. 

RCT, 16 barn i åldern 

3-8 år. 

Barnen delas in i två 

grupper där den ena 

gruppen får CI-terapi 

och den andra HABIT 

(bimanuell träning). 

 

Mätningar: 

Baslinje precis innan 

intervention samt 

ytterligare mätning 

efter intervention 

 

Instrument: 

PEDI - mäter, genom 

intervju, hur barnens 

förmåga är i det 

dagliga livet, förmåga 

att utföra. 

COPM - för att 

identifiera 

aktivitetsproblem och 

sätta mål. 

Intervention: 

6h/dag i 15 dagar. 

Aktiviteterna beskrivs 

som åldersanpassade 

och exempel är 

bowling, spel och 

pärlor. 

Deltagarna bär en 

mitella i bomull. 

Båda grupper förbättras 

under interventionstiden. 

Detta både gällande 

PEDI och COPM. Dock 

är det föräldrarna som är 

intervjuade och detta 

kan påverka resultatet. 

De båda metoderna ger 

likvärdiga resultat och 

författarna menar att det 

är terapeuten och 

individen som bör 

avgöra vilken metod 

som passar bäst i varje 

enskilt fall. 

Medelhögt bevisvärde 

Författare: de Brito 

Brandão M, Gordon 

AM, Mancini MC. 

   

Tidskrift: American 

Journal of Occupational 

Therapy 

   

Årtal: 2012 
   

Artikelnr: 6 Syftet är att fastställa RCT Single-blind. Intervention: De båda grupperna Medelhögt bevisvärde 
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Titel: Effect of treatment 

environment on 

modified 

constraint-induced 

movement therapy 

results in children with 

spastic hemiplegic 

cerebral 

palsy: a randomized 

controlled trial. 

 

Författare: Rostami 

HR, Malamiri RA. 

 

Tidskrift: Disability and 

Rehabilitation 

 

Årtal: 2012 

effekter av 

behandlingsmiljö och 

hur det påverkar 

resultatet av CI-terapi 

hos barn med CP: 

14 barn, delas in i 2 

grupper. Den ena 

gruppen genomgår CI- 

terapi på klinik och den 

andra gruppen får CI- 

terapi hemma. 

 
Mätningar: 

8 dagar innan 

intervention, 1 dag 

innan intervention, 

dagen efter 

intervention och 3 

månader efter 

intervention. 

 

Instrument: 

PMAL- för att 

utvärdera de övre 

extremiteternas 

utförande gällande 

kvalitet i rörelse och 

hur ofta den 

involverade handen 

användes. 

Subtest 5 och 8 

BOTMP-II - mäter 

koordination av 

rörelser, 

fingerfärdighet. 

1,5h/dag 3 gånger i 

veckan i 10 veckor. 

Skena användes. 

Aktiviteterna som 

genomfördes var 

exempelvis äta, 

påklädning, leka osv. 

Den enda skillnaden 

mellan grupperna var 

miljön. 

testade likvärdigt vid 

utgångsläget. Därefter 

visade det sig att trots att 

båda grupperna gjorde 

framsteg både gällande 

BOTMP-II och PMAL 

så hade den grupp som 

fick interventionen i 

hemmiljö de bättre 

resultaten i övre 

extremiteter. 

 

Dessa förändringar 

kvarstod vid 3-månaders 

uppföljningen med 

större effekt av 

hemgruppen. 

 

Föräldrar uttrycker ett 

ökat intresse hos barnet i 

användandet av den 

påverkade handen. 

 

Förbättringar i 

fingerfärdighet och 

effektivitet (snabbhet) 
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Artikelnr: 7 

 

Titel: Feasibility of a 

day-camp model of 

modified constraint- 

induced movement 

therapy with and without 

botulinum toxin A 

injection for children 

with hemiplegia. 

 

Författare: Eliasson AC, 

Shaw K, Pontén E, Boyd 

R, Krumlinde-Sundholm 

L. 

 

Tidskrift: Physical & 

Occupational Therapy in 

Pediatrics 

 

Årtal: 2009 

Syftet är att undersöka 

hur genomförbart CI- 

terapi är under en period 

av 2 veckor på läger för 

barn med CP, med eller 

utan botox injektioner. 

RCT. 16 barn i 

åldrarna 8-17 år deltog, 

av dessa 16 erhöll 5 

barn botox och CI- 

terapi och resterande 

enbart CI-terapi. 

 
Mätningar: 2 baslinjer 

med 4 månaders 

mellanrum, direkt efter 

intervention samt 6 

månader efter 

intervention. 

 

Instrument: 

JTHFT- fingerfärdighet 

Melbourne - 

rörelsekvalitet, 

AHA- effektivitet i 

användning, 

ett antal specifika 

aktiviteter såsom 

frisbeegolf 

7h/dag i 9 dagar. 

Handske användes. 

Aktiviteterna var 

främst av 

fritidskaraktär för att 

hålla intresset uppe. 

 

Exempelvis 

frisbeegolf, basket, 

spela kort, förbereda 

måltider, diska. 

De båda grupperna 

uppvisade ingen skillnad 

i motivation, och alla 

barn uttryckte att lägret 

var roligt och viktigt. 

 

Gruppen som fick botox 

visade alla bättre resultat 

i Melbourne och två av 

dessa barn hade även 

förbättrade resultat i 

JTHFT. 

 

Den andra gruppen hade 

en signifikant förbättring 

i JTHFT men visade 

ingen förbättring i 

Melbourne och AHA. 

Dock visade alla övade 

aktiviteter (frisbeegolf 

bla) en signifikant 

förbättring. 

Medelhögt 
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Artikelnr: 8 

 

Titel: Group constraint- 

induced movement 

therapy 

for children with 

hemiplegic cerebral 

palsy: a pilot study. 

 

Författare: Wu WC, 

Hung JW, Tseng CY, 

Huang YC. 

 

Tidskrift: The American 

Journal of Occupational 

Therapy 

 

Årtal: 2013 

Syftet är att undersöka 

genomförbarheten och 

effektiviteten av 

gruppbaserad CI-terapi i 

en klinisk miljö, för barn 

med unilateral CP. 

Pilot-studie. 7 

deltagare i åldern 2-14 

år. Deltagarna erhåller 

CI-terapi i grupp, 

deltagarna bär 

handskena. 

 

Mätningar: 

4 mätningar 

genomfördes; 

baslinjen, direkt efter 

intervention samt 

uppföljning efter en 

månad och tre 

månader. 

 

Instrument: 

PEDI - för att mäta 

funktion i dagliga livet, 

här användes både 

vårdnadshavarens 

uppfattning om behov 

av assistans samt 

barnets förmåga att 

utföra specifika 

färdigheter. 

 

PDMS- för att mäta de 

finmotoriska 

funktionerna hos den 

involverade 

extremiteten, 

2,5h/dag, 5 

dagar/vecka i totalt 4 

veckor. 

 

Träningen inleddes 

med 15 min 

stretching, 40 min 

handfunktion, 

aktiviteter 

involverande mat och 

dryck 40 min samt lek 

i 55 min. 

 

Exempel på äta/dricka 

aktiviteter är duka 

bord, ha tebjudning. 

Exempel på 

lekövningar är spela 

kort, brädspel, pussel. 

Diskussionen påtalar att 

barn som genomgår CI- 

terapi i grupp erhöll 

signifikanta förbättringar 

gällande 

utförandekapacitet med 

den involverade 

extremiteten samt att 

den spontana 

handanvändningen 

ökade. 

Lågt bevisvärde 

PILOT-studie 

 




