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Sammanfattning  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda sig av              
CI-terapi som intervention för barn med hemiplegisk cerebral pares. Metod: En kvalitativ            
ansats valdes för att beskriva arbetsterapeuternas subjektiva upplevelser. Åtta         
semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetsterapeuter som arbetade på barn- och          
ungdomshabiliteringar i landet och analyserades därefter utifrån kvalitativ innehållsanalys.         
Resultat: Den insamlade datan resulterade i fyra kategorier: Arbetsterapeutens stöd;          
Nätverkets betydelse; Anpassning av interventionen samt Organisatoriska strukturer.        
Resultatet visade att interventionen bör utgå från barnets motivation och lek i samverkan med              
barnets nätverk samt att interventionen mestadels bidrog till att barnet fick en utökad             
aktivitetsrepertoar. Vidare beskrevs att interventionen utfördes endast av några         
arbetsterapeuter runt om i landet då den är tidskrävande, kräver resurser och en tydlig              
struktur. Det framkom även att kollegialt stöd bland arbetsterapeuterna främjar          
genomförandet av CI-terapi. Slutsats: I studien framkommer att barnets aktivitetsrepertoar          
mestadels förbättrades med CI-terapi men kunde inte påvisas med nuvarande          
bedömningsinstrument. 
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Abstract  
Purpose: The aim of this study was to describe occupational therapists’ experience of using              
Constraint Induced Movement Therapy for children with hemiplegic cerebral palsy.          
Methods: A qualitative method was chosen to describe the subjective experiences of the             
occupational therapists. Eight semi structured interviews were conducted with occupational          
therapists that were working at different centres for child and adolescent rehabilitation in this              
country, thereafter the collected data was analysed using qualitative content analysis. Result:            
The results were divided into four categories: The occupational therapist’s support, The            
importance of the network, Adaptation of the intervention and The organisational structures.            
The result indicate that the intervention should be centred on the child’s motivation and play               
in collaboration with the child’s social network and the intervention usually leads to an              
extended activity repertoire for the child. Furthermore, the result indicates the intervention to             
be time consuming, demanding extensive structure and resources, which led to the            
intervention was performed by only a few occupational therapists. It also appeared that             
collegial support among occupational therapists promotes the implementation of Constraint          
Induced Movement Therapy. Conclusion: The study show that the child’s range of activities             
often were improved when using Constraint Induced Movement Therapy, but this could not             
be proven with today’s assessment instrument.  
 

Keywords: occupational therapy, children, Constraint Induced Movement Therapy, 
hemiplegic cerebral palsy  
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1. INLEDNING   

I Sverige föds varje år drygt 200 barn med cerebral pares [CP] och diagnosen medför alltid en 

motorisk påverkan för barnet (Hjärnfonden, 2015). Interventionen Constraint Induced 

Movement Therapy [CI-terapi] används för att förbättra aktivitetsförmågan i den arm och 

hand som är motoriskt påverkad för barn med hemiplegisk CP (Shaw & Eliasson, 2013). 

Författarnas nyfikenhet kring ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen 

[VFU] som genomfördes på barn- och ungdomshabiliteringen, där författarna kom i kontakt 

med interventionen. Studier som gjorts visar att det finns en kunskapslucka kring 

arbetsterapeuters erfarenheter av CI-terapi (Hoare, Wallen, Thorley, Jackman, Carey & Imms, 

2019; Huang, Fetters, Hale & McBride, 2009). Detta bidrog till att författarna ville veta mer 

om interventionen samt hur CI-terapi utförs ur ett bredare nationellt perspektiv och 

därigenom bidra med en ökad kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av CI-terapi för barn 

med hemiplegisk CP.  

 

2. BAKGRUND  

2.1 Cerebral Pares  

CP är en av de vanligaste orsakerna till en funktionsnedsättning med motoriska svårigheter 

hos barn och ungdomar (Aarts, Jongerius, Geerdink, Van Limbeek & Geurts, 2010; 

Sakzewski, Ziviani & Boyd, 2014). För att funktionsnedsättningen ska klassas som en 

CP-skada ska barnet innan två års ålder ha fått permanenta hjärnskador som bidrar till 

aktivitetshinder enligt Lagerkvist och Lindgren (2012). Oftast så sker skadan eller 

utvecklingsrubbningen i fostrets hjärna i en tidig fas av graviditeten eller vid förlossningen. 

CP är ett samlingsnamn för olika tillstånd och diagnosen delas in i olika typer (Eliasson, 

2016a). När den ena kroppshalvan är motoriskt påverkad kallas denna typ av CP för en 

hemiplegisk CP (Ahlin, 2014). Sakzewski et al. (2014) beskriver att vid hemiplegisk CP är 

oftast den övre kroppshalvan mer motoriskt drabbad än den nedre.  

 

Barn med en CP-skada har varierande grad av spasticitet, tonus och muskelspänningar vilket 

gör att alla är unika i sin skada (Hemachithra, Meena, Ramanantha & Felix, 2019). Barnets 

fysiska utveckling, till exempel att förmå sig att använda sina händer, sker vanligtvis genom 
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att barnet lär sig hantera föremål genom att anpassa koordinationen och samspelet mellan 

händerna. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att klä på sig, knyta skorna eller leka. Ett 

barn med en hemiplegisk CP behöver ofta öva mer än ett barn utan en motorisk 

funktionsnedsättning för att bli duktig på att använda sina händer och därigenom utvecklas i 

aktiviteter (Eliasson, 2016b; Lidman, Himmelmann, Gosman-Hedström & Peny-Dahlstrand, 

2018). 

 

2.2 Arbetsterapi  

Aktivitet är ett ledord inom arbetsterapi där arbetsterapeutens arbete utgår från att möjliggöra 

för personer att kunna vara delaktiga och självständiga i dagliga aktiviteter. För att kunna 

samverka och nå personens aktivitetsmål krävs att arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat 

(Fisher, 2009; Taylor, 2017). Att arbeta klientcentrerat innebär att utveckla en terapeutisk 

relation, samarbeta och att möta personen där den är, vilket arbetsterapeuten gör genom att ta 

hänsyn till personens motivation och behov samt anpassa interventionen utifrån personens 

perspektiv och förutsättningar i aktivitetsutförandet (Fisher, 2009).  

 

Model of Human Occupation [MOHO] (Taylor, 2017) är en arbetsterapeutisk modell som 

förklarar hur delarna aktivitet, miljö och person kan påverka möjligheterna till att utföra 

aktiviteter. De personliga faktorerna i form av vanebildning, viljekraft och utförandekapacitet 

påverkar även aktivitetsutförandet. Vanebildning beskriver personens beteendemönster, vilket 

skapar rutiner och aktivitetsrepertoarer. Vanor styr handlingar vilket gör att personen agerar 

utifrån ett förutbestämt mönster där utförandet nästintill blir automatiskt. Vidare så innefattar 

viljekraft personens intressen, motivation och uppfattning om sin egen förmåga samt att det 

påverkar hur personen upplever sin egen utförandekapacitet. Följaktligen innefattar 

utförandekapaciteten personens fysiska förmågor som ger en grund för utförandet av 

aktiviteter. De personliga faktorerna och den omgivande miljön samspelar med varandra vid 

ett aktivitetsutförande och påverkar således aktiviteten (Taylor, 2017). Hammell (2004), 

Taylor (2017) och Wilcock (1999) understryker att personens identitet utvecklas genom att 

delta i meningsfulla aktiviteter som huvudsakligen bygger på de egna intressena och 

motivationen. 
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2.2.1 Aktiviteter i det dagliga livet och lek 

Aktiviteter i det dagliga livet [ADL] avser aktiviteter som utförs dagligen i vardagen, såsom 

att äta, på- och avklädning eller sköta sin hygien och dessa aktiviteter syftar till att göra ett 

barn mer självständigt (Taylor, 2017). Ett flertal forskare har påpekat att ett barn lär sig att 

genomföra nya aktivitetsutföranden genom att delta i ADL och lek (Lidman et al., 2018).  

 

Lek är den aktivitet som barnet utför för egen vinnings skull och leken grundar sig i intressen, 

den egna motivationen och känslan av att inneha kontroll (Moore & Lynch, 2018). I 

synnerhet i barndomen är leken en viktig aktivitet eftersom den bidrar till utveckling, hälsa 

och välbefinnande för barnet (Lynch, Prellwitz, Schulze & Moore, 2018; Moore & Lynch, 

2018). Lek är en grundläggande aktivitet och det är viktigt att arbetsterapeuten använder sig 

av leken vid interventioner som är ämnade för barn (Lynch et al., 2018). För ett barn ingår 

leken i flertalet av de aktiviteter som sker under en dag (Moore & Lynch, 2018). Om ett barn 

ska vilja utföra samt fortsätta utföra en lek är det av vikt att barnet tycker att leken är rolig 

vilket kan åstadkommas genom att leken utgår från barnets intressen samt motivation och 

därmed kan leken upplevas som meningsfull vilket benämns i aktivitetsmodeller och i 

empirisk forskning (Peny-Dahlstrand, 2016; Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001; 

Taylor, 2017; Winnberg Lindqvist, Kroksmark, Andersson & Wallerius, 2016).  

 

2.2.2 Fysisk och social miljö 

Aktivitet och motivation är något som kan påverkas av den omgivande miljön och enligt 

MOHO kan miljön vara både stödjande och hindrande vid ett aktivitetsutförande. Den fysiska 

miljön utgör en tillgång när den skapar möjligheter och tillfällen till aktivitet men kan vara 

hindrande genom att ställa krav och skapa begränsningar på aktivitetsutförandet. Vilket visar 

att miljön är en central faktor för om, och hur, en aktivitetsförändring kan äga rum (Taylor, 

2017). För barn med fysiska funktionsnedsättningar har den fysiska och sociala miljön en stor 

betydelse för motivationen och miljön bör därför anpassas efter barnets förutsättningar 

(Waldman-Levi & Erez, 2015). Aktiviteter som bidrar till sociala sammanhang kan även 

skapa en upplevelse av delaktighet (Hammell, 2004; Taylor, 2017; Wilcock, 1999). Således 

är barnets egna deltagande i aktiviteter viktigt men det är även av betydelse att barnet får 
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bekräftelse eftersom det påverkar och ökar dennes drivkraft och motivation i aktiviteten 

(Taylor, 2017). De som vanligtvis ger barnet bekräftelse utgörs av ett nätverk med personer 

som finns i barnets dagliga miljö och är viktiga för barnets utveckling och välmående. 

Föräldrarna har det övergripliga ansvaret för barnet och är därmed de som beslutar vilka 

andra personer som deltar i barnets nätverk (Jacobsson, 2016). Vid en intervention med 

CI-terapi har nätverket en central del i genomförandet av interventionen (Eliasson, 2016b). 

 

2.3 CI-terapi  

Constraint Induced Movement Therapy kallas i Sverige för CI-terapi. Det är en specifik 

handträning som används för att förbättra aktivitetsförmågan i armen och handen för ett barn 

med hemiplegisk CP (Eliasson, Krumlinde Sundholm, Shaw & Wang, 2005; Shaw & 

Eliasson, 2013). CI-terapi genomförs under en tidsbegränsad period och består av intensiv 

aktivitetsträning där barnet får en modifierad handske på den välfungerande handen 

(Eliasson, et al., 2005). Handskens utformning förhindrar att barnet använder sig av den 

välfungerande armen och handen samt hindrar barnet från att böja fingrarna eller använda 

tummen och gör att barnet istället väljer sin hemiplegiska arm och hand vid 

aktivitetsutförandet (Shaw & Eliasson, 2013). Eliasson (2016b) beskriver att barn som har 

hemiplegisk CP framförallt vill utföra aktiviteter med endast en hand, oftast den 

välfungerande handen, trots att många aktiviteter kräver två händer. Vilket beaktas i 

interventionen då den utgår från att utföra enhandsaktiviteter med den hemiplegiska armen 

och handen för att öka medvetenheten och de motoriska färdigheterna i denna hand. Det leder 

till att barnet efter interventionen i större utsträckning kan utföra tvåhandsaktiviteter (Eliasson 

et al., 2005). Interventionen ska även vara upplagd som en leksituation och det är av vikt att 

den känns motiverande för barnet (Lagerkvist & Lindgren, 2012; Shaw & Eliasson, 2013). 

Vilket kan uppmuntras genom att barnet är aktivt vid interventionen och får utföra olika 

utmanande aktiviteter (Eliasson, 2016b). CI-terapin ska även vara anpassad och utformad 

efter barnets förmåga och intressen (Eliasson et al., 2005).  
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2.4 Arbetsterapeutiska interventioner med CI-terapi  
Vid genomförandet av CI-terapi följer arbetsterapeuten tre steg som är presenterade av 

Eliasson et al. (2005). Första steget är förberedelser där arbetsterapeuten ger information till 

barnets nätverk om vad CI-terapi är samt vad interventionen kommer innebära och fordra för 

barnet och nätverket. Arbetsterapeuten har därefter ett möte med barnet samt tillverkar eller 

beställer en modifierad handske till den välfungerande handen (Shaw & Eliasson, 2013). En 

första bedömning genomförs och analyseras av arbetsterapeuten, därefter anpassas CI-terapin 

utifrån barnets intressen och den omgivande miljön (Eliasson et al., 2005; Taub, Ramey, 

DeLuca & Echols, 2004). 

 
Enligt Krumlinde Sundholm och Eliasson (2009) används i det första steget Assisting Hand 

Assessment [AHA] som bedömningsinstrument vid CI-terapi. AHA hjälper arbetsterapeuten 

att observera motoriska färdigheter genom enhandsaktiviteter samt samverkan mellan båda 

händerna i aktivitet. Bedömningen görs med stöd av AHA samt en filmupptagning på 

aktivitetsutförandet (Krumlinde Sundholm & Eliasson, 2009; Louwers, Beelen, Holmefur & 

Krumlinde Sundholm, 2016).   

 

Det andra steget är genomförandet av interventionen. Barnet utför CI-terapin i åtta veckor och 

under två timmar per dag, dessa timmar kan vara uppdelade på flera kortare pass under dagen. 

Vid detta steg ska arbetsterapeuten vara närvarande vid ett av de pass med aktivitetsträning 

som barnet ska utföra under en vecka. Veckans resterande pass av aktivitetsträning genomförs 

av barnets nätverk (Shaw & Eliasson, 2013). Arbetsterapeuten finns tillgänglig i hela 

processen som stöd för familj och förskolepersonal vid frågor kring upplägg, material och 

anpassningar utifrån barnets behov (Eliasson, 2016b; Shaw & Eliasson, 2013).  

 

Det tredje steget är avslutning av interventionen där en andra filmupptagning utförs samt en 

andra AHA bedömning för att kunna jämföra med den första filmupptagningen och AHA 

bedömningen som gjordes i början av interventionen. Vidare ges information till barnet om 

att detta är en sista träff och att arbetsterapeuten sedan kommer tillbaka för en utvärdering och 

en sammanfattning av interventionen. Resultatet av interventionen ska i och med detta bli 

mätbart och tydligt för såväl nätverket som för barnet (Eliasson, 2016b; Shaw & Eliasson, 

2013). Slutligen belyser Shaw och Eliasson (2013) vikten av att arbeta systematiskt med de 
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olika stegen samt att interventionen kräver en utförlig och noggrann planering som utformas 

av arbetsterapeuten, då CI-terapi är en tidskrävande intervention. 

 

2.5 Problemformulering  

Forskning inom ämnet belyser att CI-terapi används för att förbättra aktivitetsförmågan hos 

ett barn med hemiplegisk CP samt att leken är en viktig del och att anpassning utifrån lek kan 

leda till att barnets aktivitetsrepertoar utvidgas (Lagerkvist & Lindgren, 2012; Shaw & 

Eliasson, 2013). Studier beskriver även att det finns kunskapsluckor kring just 

arbetsterapeuters erfarenheter om CI-terapi (Hoare et al., 2019; Huang et al., 2009). Utifrån 

ovanstående sammanställning vill författarna med denna studie belysa arbetsterapeuters 

erfarenheter av att använda CI-terapi som intervention för barn med hemiplegisk CP.  

 

2.6 Syfte  

Syftet är att få kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av att använda sig av CI-terapi som 

intervention för barn med hemiplegisk CP.  

 

3. METOD  

3.1 Design  

Undersökningsmetoden i denna uppsats utgörs av en kvalitativ intervjustudie enligt en modell 

av Olsson och Sörensen (2011) för att framhäva arbetsterapeuternas egna ord om deras 

erfarenheter av CI-terapi som intervention för barn med hemiplegisk CP. Datan analyserades 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2017) 

beskrivning av metoden. Denna metod bygger på insamling och tolkning av respondenternas 

egna ord och erfarenheter av ett ämne.  

 

3.2 Urval och procedur  

Inklusionskriterierna för studien var att personerna arbetade som arbetsterapeuter på barn- och 

ungdomshabiliteringar samt att de utförde, eller hade utfört, CI-terapi som intervention minst 
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en gång för barn med hemiplegisk CP. Första fasen av urvalsprocessen utgår från ett så kallat 

snöbollsurval vilket Bryman (2018) förklarar grundar sig på att en utvald person 

rekommenderar nya personer till studien. En redan etablerad kontakt, som skapades under 

VFU:n med en arbetsterapeut på en barn- och ungdomshabilitering, kontaktades via e-post 

och som därefter vidarebefordrade ett informationsbrev (se bilaga 1) till andra 

arbetsterapeuter som passade in på urvalskriterierna för studien. Informationsbrevet 

klargjorde studiens syfte, utlovade konfidentialitet och förklarade att deltagandet var frivilligt. 

I detta steg fick författarna svar från sju arbetsterapeuter men av okända anledningar för 

författarna valde fyra av dessa arbetsterapeuter att inte delta. De tre arbetsterapeuterna som 

ville delta i studien fick e-post med intervjufrågorna (se bilaga 2) skickade till sig, för att de 

skulle ha möjlighet till förberedelse. En dialog fördes med varje enskild arbetsterapeut via 

e-post där de gav samtycke till deltagande i studien och tid för intervju bokades.  

 

I första fasen av urvalsprocessen var rekryteringen således tunn, och därför utfördes ännu ett 

rekryteringsförsök. I den andra fasen användes följande fyra facebookgrupper: 

Arbetsterapeuter på facebook; Arbetsterapeuter i skolan; Egenföretagande arbetsterapeuter 

och Arbetsterapeuter på habiliteringen. De arbetsterapeuter som svarade i den andra fasen av 

rekryteringen tog kontakt med författarna via e-post eller direktmeddelande på facebook. I 

denna fas skedde även ytterligare rekrytering genom att ett e-postmeddelande skickades till 

barn- och ungdomshabiliteringar runt om i landet med information om studien och en 

förfrågan om rekrytering av deltagare (se bilaga 3). Sökningar gjordes på regionernas 

hemsidor vilket resulterade i e-postadresser till 12 barn- och ungdomshabiliteringar. En 

påminnelse via e-post skickades ut två veckor senare. Vid svar från arbetsterapeuter som var 

intresserade av att delta i studien utfördes samma procedur som i första fasen, där samtliga 

fick informationsbrevet och intervjufrågorna skickade till sig via e-post och därefter fastslogs 

tid för intervjun. Denna procedur resulterade i att två arbetsterapeuter rekryterades via 

facebook och tre via e-post.  

  

3.3 Undersökningsgrupp  

I studien intervjuades åtta verksamma arbetsterapeuter som alla var kvinnor och uppfyllde 

urvalskriteriet. Arbetsterapeuterna hade arbetat inom barn- och ungdomshabiliteringen i 
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mellan 6 till 32 år och hade följaktligen ett genomsnitt på 18 år. Samtliga arbetsterapeuter 

hade erfarenhet av att genomföra CI-terapi med förskolebarn (0-5 år) och några av 

arbetsterapeuterna har även utfört interventionen med skolbarn eller ungdomar (6-18 år). 

Antalet barn som respondenterna hade utfört CI-terapi med skilde sig från 1 barn till 20 barn. 

  

3.4  Datainsamling  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes under februari och mars år 2020, med stöd av 

en intervjuguide (se bilaga 2) utformad i enlighet med Olsson och Sörensens modell (2011) 

för kvalitativa intervjuer. Bryman (2018) belyser att semistrukturerade intervjuer sker med 

viss flexibilitet utifrån den information som intervjuguiden ger och därav finns möjlighet att 

ställa följdfrågor. För att kunna ge respondenterna i urvalsgruppen möjlighet att beskriva sina 

egna erfarenheter av CI-terapi valde författarna att använda sig av öppna frågor för att 

respondenterna skulle kunna beskriva detta med egna ord.   

 

Åtta intervjuer genomfördes av författarna, där respondenterna fick välja intervjuform, varav 

två intervjuer genomfördes via personliga möten och resterande sex intervjuer skedde via 

telefon. Författarna genomförde fyra intervjuer var, tre via telefon och en vid personligt möte. 

Samtliga intervjuer spelades in på författarnas mobiltelefoner. Intervjuerna varade mellan 20 

till 50 minuter och fördelningen av intervjuerna som skedde via personligt möte genomfördes 

på det sätt som geografiskt sett var bäst lämpat för författarna och respondenterna i 

urvalsgruppen.  

  

3.5 Analys av data  

Intervjuerna transkriberades ordagrant på dator och förvarades samt avidentifierades på 

författarnas lösenordsskyddade datorer och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, 

i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2017) beskrivning av metoden. Avsikten 

med analysmetoden var att fånga helheten i texten och utifrån denna tolka texten utifrån 

studiens syfte.  
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Under hela analysarbetet har dialog mellan författarna kontinuerligt skett via telefon och 

internetbaserad kommunikation för att kunna diskutera bearbetningen av datan utifrån 

studiens syfte. Till att börja med lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger av båda 

författarna för att en känsla för helheten skulle skapas. I nästa skede delade författarna enskilt 

in texten till meningsenheter. Resterande delar av analysen gjordes gemensamt i enlighet med 

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) beskrivning av analysarbete. Det pågående arbetet 

diskuterades kontinuerligt under tiden som meningsenheterna kodades och dessa fördes 

därefter samman i kategorier (se tabell 1). Utifrån diskussion med handledaren bildades 

kategorier med gemensamt innehåll, i relation till syftet. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) är fokus vid kvalitativ innehållsanalys att beskriva likheter och skillnader i 

innehållet och presentera dessa i kategorier där det uppenbara textinnehållet framgår. Ett 

exempel på denna metod visas i tabell 1.  

 

Tabell 1: Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsbärande enhet, kod och kategori  

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Det beror på föräldrarna 
och det är olika. En del 
är fantastiska och har 
hittat på hur mycket bra 
saker som helst när man 
kommer och en del 
tycker inte att det 
fungerar alls, att det bara 
blir för jobbigt.  

Föräldrarnas motivation 
till CI-terapi varierar 
men är viktig  

Motivation hos föräldrar  Nätverkets betydelse 

  

 

4. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Utifrån forskningsetiska aspekter samt de etiska principer som beskrivs av Olsson och 

Sörensen (2011) fick respondenterna i studien skriftlig information om studiens syfte, att det 

var frivilligt att delta samt att de kunde välja att avbryta sin medverkan när som helst under 

studiens gång. Respondenterna har fått möjlighet till betänketid samt tillgång till 

intervjuguiden (se bilaga 2) före intervjuns genomförande. Respondenterna garanterades att 

deras namn skulle anonymiseras och att informationen skulle behandlas konfidentiellt och 
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enbart hanteras av författarna och handledaren, samt förvaras på författarnas 

lösenordsskyddade datorer. Svaren avidentifierades och materialet var varsamt hanterat vid 

analysen och resultatredovisningen för att respondenternas svar inte skulle förändras eller 

feltolkas. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är samtalsklimatet viktigt för att krav på 

trovärdighet, begriplighet och information ska uppfyllas. Detta gjordes genom att författarna 

ställde öppna frågor, gav respondenterna betänketid och lät dem prata utan att avbryta vilket 

bidrog till ett tryggt samtalsklimat.  

 

Författarna till den här studien var tvungna att bemöta ett antal risker i kontakten med 

respondenterna. Eftersom den här studien grundar sig på intervjuer med verksamma 

arbetsterapeuter fanns det under hela intervjun en risk att respondenterna skulle uppleva 

obehag i samband med att intervjuas och att intervjuerna spelades in, trots att de givit sitt 

godkännande till detta. En annan risk med studien var respondenternas varierande erfarenhet 

av att använda sig av CI-terapi, vilket kan ha gett en variation i utfallet. Dessa risker 

betraktades ändå som rimliga i förhållande till studien och nyttan med studien ansågs 

överväga de eventuella riskerna, det vill säga att denna studie om CI-terapi kan bidra till en 

ökad kunskap för arbetsterapeuter vid val av interventioner för barn med hemiplegisk CP.  

 

5. RESULTAT  
Resultatet av det analyserade datamaterialet presenteras i fyra kategorier som beskriver 

arbetsterapeuters erfarenheter av att använda sig av CI-terapi som intervention för barn med 

hemiplegisk CP. Resultatet av analysen resulterade i följande fyra kategorier som svarar på 

studiens syfte: Arbetsterapeutens stöd; Nätverkets betydelse; Anpassning av interventionen 

samt Organisatoriska strukturer.  

  

5.1 Arbetsterapeutens stöd  

I denna kategori påtalades betydelsen av stödet arbetsterapeuten ger vid CI-terapi. Detta 

belystes utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda leken som ett stöd vid 

genomförandet av interventionen för att skapa en god relation till barnet och även stärka 
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barnets motivation till aktivitetsförändring. Arbetsterapeuterna beskrev olika sätt för att 

involvera och stödja barnet i interventionen och för att skapa motivation och engagemang, 

vilket kunde vara att leken valdes utifrån barnets intressen, ålder och utförandekapacitet. I 

intervjuerna nämndes det att arbetsterapeuterna använde leksaker som stöd genom att en 

väska med leksaker förbereddes och togs med vid varje träff med barnet och några leksaker 

ersattes vid varje tillfälle. Arbetsterapeuternas erfarenheter var att när de träffade barnet och 

hade med sig nya leksaker så utgjorde det ett stöd till att upprätthålla motivationen hos barnet. 

Arbetsterapeuterna beskrev även vikten av att byta leksak när barnet tröttnade på en lek för att 

bevara dennes motivation för utförandet av interventionen. En arbetsterapeut beskriver vikten 

av att ha med sig varierande och roliga leksaker på följande sätt: 

“Det är bra att ha några leksaker som man vet att barnen gillar /.../ mest populärt är en 
tennisboll som jag har skurit ett hål i, som en mun, och målat ögon på. Sen har jag små 
bomullsbollar som barnet får plocka upp och mata tennisbollen med. Då håller jag i 
bollen och gapar med den. Dom tycker det är jätteroligt.” 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att gruppintervention kunde vara ett annat stöd vid 

genomförandet av CI-terapi. Arbetsterapeuternas erfarenheter var att gruppen kunde påverka 

det sociala klimatet och några arbetsterapeuter beskrev att gruppinterventionen bidrog till en 

social miljö som inbjöd till delaktighet och gemenskap. Några arbetsterapeuter menade att 

utförandet av interventionen i grupp kunde bidra till att barnet hade svårare att fokusera på 

uppgiften, då flera saker hände samtidigt. En arbetsterapeut tog upp aspekten att det fanns en 

risk att barnen i gruppen hjälptes åt i leken genom att räcka fram leksaker eller hålla i 

leksaker åt varandra vilket medförde att aktivitetsutförandet förändrades och på detta sätt 

kunde CI-terapin mista sin avsikt och sin intensitet för några av barnen. Några 

arbetsterapeuters erfarenheter var därmed att det var viktigt att de fanns tillgängliga vid 

gruppträffar och kunde ge bekräftelse, stöd och förmedla kunskap till barnen hur de skulle 

agera, vilket arbetsterapeuterna uttryckte kunde leda till en ökad gemenskap bland barnen.  

 

Vidare så konstaterade flera arbetsterapeuter att barn med en CP-skada ofta känner ett 

utanförskap på grund av deras funktionsnedsättning. För att interventionen ska bli lyckad var 

arbetsterapeuternas erfarenheter att handsken som används vid CI-terapin måste bli 

accepterad både av barnet och av personerna i dennes omgivning. Detta bemötte en 
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arbetsterapeut genom att alla använde handskar under CI-terapin, både barn och nätverket. 

Situationen beskrivs i följande citat:  

“Jag uppmuntrade förskolan att köpa vantar till alla barn, alltså vanlig tumvante /.../ 
dom hade använt vantarna i början men sen behövdes inte det men jag kände att det var 
viktigt så att barnet inte kände sig utanför eller uttittad.”.. 

 

Arbetsterapeuterna beskrev vidare att de gav stöd till barnets nätverk genom att skapa en 

trygg relation där det fanns en tydlig kommunikation och att de beaktade nätverkets 

engagemang och motivation. Arbetsterapeuternas roll innebar således att ge stöd och 

information samt vägleda nätverket under interventionen. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

var att genom att genomföra CI-terapin i grupp så erbjöds även föräldrarna ett stöd som 

kunde ge föräldrarna en positiv upplevelse i och med att de fick träffa andra föräldrar, det 

skapades gemenskap med andra i samma situation och nya kontakter knöts. . 

 

5.2 Nätverkets betydelse  

Den här kategorin belyser vikten av nätverkets betydelse. I den sociala miljön runt barnet var 

arbetsterapeuternas erfarenheter att nätverket var grundförutsättningen till genomförandet av 

interventionen. Arbetsterapeuterna menade att det var av största vikt att nätverket var 

inkluderade för att interventionen skulle fungera samt att föräldrarnas inställning och 

förutsättningar spelade en stor roll för hur utfallet blev. Genom att arbetsterapeuterna 

förmedlade sitt tankesätt till nätverket blev nätverket mer medvetna om att aktivera barnets 

hemiplegiska arm och hand i vardagliga situationer. Nätverket förändrade därmed sitt 

tankesätt kring vad barnet klarade av att utföra på egen hand vilket medförde att barnet fick 

en utökad aktivitetsrepertoar. En arbetsterapeut beskrev det på följande vis:  

“Det är många verktyg som vi ger nätverket och det är det som jag tror är en av de 
jättestora fördelarna med CI-terapi att alla runt omkring börjar tänka på ett helt annat 
sätt. Man förstår vad olika aktiviteter ger för träning utan att behöva säga att barnen 
tränar.” 

 

Arbetsterapeuterna beskrev ett antal svårigheter för föräldrarna och barnen med att 

genomföra CI-terapin då interventionen genomfördes två timmar per dag och mestadels 

delades tiden upp med en timme på förskolan och en timme i hemmet. För det första kunde 
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det vara svårt att hinna med och orka utföra CI-terapi en timme i hemmet efter en dag med 

arbete och förskola. För det andra framkom det även i intervjuerna att kombinationen av att 

utföra flera parallella aktiviteter samtidigt, så som matlagning eller sköta hushållet, påverkade 

utförandet av interventionen. En tredje svårighet kunde vara om det även fanns syskon i 

familjen som också behöver stöd och tid av föräldrarna samtidigt som CI-terapin skall 

utföras. Arbetsterapeuterna beskrev dock även att vissa föräldrar genomförde interventionen 

utan att uttrycka några svårigheter.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att följande aspekter underlättade genomförandet av 

CI-terapin. Till att börja med så visade resultatet att engagemanget och motivationen hos 

föräldrarna var av största vikt för att de vardagliga rutinerna skulle kunna omfördelas så att 

CI-terapin ingick i de nya rutinerna i hemmet. Fortsättningsvis beskrev arbetsterapeuterna att 

det oftast var lättare att utföra CI-terapi på förskolan eftersom där utgjorde lek en del av den 

dagliga rutinen. Arbetsterapeuternas erfarenheter var att anledningen till att det var bra att 

utföra CI-terapi på förskolan var för att barnet spenderar många timmar per dag på den 

platsen samt att leken redan var en inlärd vana för barnet och del av de vardagliga rutinerna. 

Slutligen beskrev arbetsterapeuterna att det underlättade om det fanns en personal på 

förskolan, som var en del av nätverket, som hade mer ansvar kring CI-terapin för att 

interventionen skulle fungera på bästa sätt för barnet. En arbetsterapeut beskrev att personen 

som var ansvarig oftast valdes ut för att den hade en hög motivation till genomförandet av 

interventionen, vilket gjorde att förutsättningarna till en väl utförd intervention ökade. Om 

förskolan inte hade resurserna eller tiden för att utföra CI-terapin så var arbetsterapeuternas 

erfarenheter att utfallet mestadels inte blev så lyckat.  

 

5.3 Anpassning av interventionen  

Denna kategori tar upp arbetsterapeutens arbete när det gäller anpassning av interventionen. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att den fysiska miljön och barnets funktionsnedsättning 

med motoriska svårigheter spelade en viktig roll vid val av aktiviteter och dess anpassning. 

Att anpassa CI-terapin efter den fysiska miljön nämnde arbetsterapeuterna var viktigt för att 

barnet skulle få rätt förutsättningar till att använda sin hemiplegiska arm och hand på bästa 

sätt. Det här beskrevs i olika situationer, en situation var att arbetsterapeuten observerade att 
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en stol var anpassad till en lagom höjd så att barnet kunde nå upp och lägga handen på bordet 

och att det fanns leksaker som bidrog till lek och medförde att en aktivitetrepertoar skapades 

genom aktivitetsanpassning. Dessutom såg arbetsterapeuterna till att de placerade sig på 

lämpligt sätt i förhållande till barnet för att optimera aktivitetsutförandet för den hemiplegiska 

armen och handen.  

 

Några arbetsterapeuter rapporterade att ju högre motorisk funktion i armen och handen hos 

barnet som fanns från start desto bättre förutsättningar gav det för interventionen. En 

arbetsterapeut beskrev att en arm och hand som endast hade en liten påverkan av motoriska 

svårigheter vid interventionens start utgjorde en större möjlighet till att aktivera flera rörelser 

eller grepp och därmed få en högre motorisk funktion som slutresultat. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter var att anpassning av inteventinoen var viktigt för alla barn, oavsett grad av 

funktionsnedsättning, samt att börja med enkla lekar som innehöll rörelser som barnet klarade 

av för att sedan stegvis försvåra lekarna och rörelserna. Arbetsterapeuterna uttryckte att 

barnen kunde bli trötta av att utföra interventionen under en längre tid, därav kunde 

CI-terapin delas upp i kortare pass under dagen. Genom att anpassa längden eller svårigheten 

på CI-terapin byggdes motivationen upp hos barnet och en känsla av att inneha kontroll 

infann sig. En arbetsterapeut uttryckte det så här:  

“Barnen accepterar att träna sin sämre hand och dom upptäcker då att dom även kan 
använda sin hand. Ett barn sa om sin sämre hand: titta den kan.”  

 

Arbetsterapeuterna nämner att den stora vinsten med interventionen var att barnet genom 

anpassningen av interventionen förändrade sitt tankesätt och blev mer medveten om sin 

hemiplegiska arm och hand genom att stärka den med enhandsaktiviteter. Vilket bidrog till att 

båda händerna förhoppningsvis kunde användas vid tvåhandsaktiviteter när interventionen 

var slut samt att barnet blev mer självständig i vardagen med att exempelvis klä på sig jackan, 

tvätta håret eller bygga med klossar.  

 

5.4 Organisatoriska strukturer  

I den här kategorin belyser arbetsterapeuterna likheter och skillnader i den organisatoriska 

strukturen i olika regioner. Flera arbetsterapeuter nämner likheter i den organisatoriska 
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strukturen och anledningar till att de valde att utföra CI-terapi var för att den var anpassad för 

barn via lek samt att det finns ett bedömningsinstrument, AHA, för att utvärdera 

aktivitetsförändringen. Något som framkom i intervjuerna var att arbetsterapeuternas 

erfarenheter var att det fanns svårigheter med att enbart en eller några arbetsterapeuter på 

arbetsplatsen hade utbildning i AHA, vilket kunde bero på att det var svårt att få en plats på 

kursen då den sällan anordnas. Det framkom av arbetsterapeuterna att det krävdes mer 

planering och samarbete mellan kollegor om bara en arbetsterapeut på arbetsplatsen kunde 

utföra AHA bedömningen, vilket utgjorde en större resursåtgärd och tidsåtgång. En 

arbetsterapeut uttryckte att fördelen med AHA med sin filmupptagning var att 

arbetsterapeuten kunde visa för barnet och dennes nätverk de skillnader som barnet hade 

utvecklat i sin utförandekapacitet under genomförandet av interventionen. En utmaning som 

arbetsterapeuterna beskrev var att AHA inte alltid visade stora skillnader i poängen, trots att 

nätverket och barnet upplevde skillnader i ADL. Detta beskrivs av en arbetsterapeut i 

följande citat:  

 “Man ser i vardagen att barnen använder sin dåliga hand mycket mer och det är också 
något som både föräldrar och förskolan brukar säga. Dom blir nästan besvikna när 
man inte får så många fler poäng på AHA. Men dom ser ju i funktionen att barnet 
klarar mera i aktivitet, att barnen kanske kan hålla i saker och låta handen vara stöd åt 
saker.” 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att en organisatorisk skillnad var vilken åldersgrupp som 

interventionen erbjöds till. Några arbetsterapeuter utförde CI-terapi på barn i skolåldern men 

den vanligaste åldersgruppen som fick CI-terapi var barn i förskoleåldern. Vidare nämnde 

arbetsterapeuterna att deras erfarenheter var att det var svårare att utföra interventionen på 

barn i skolåldern. Detta för att de barnen hade levt längre med funktionsnedsättningen och 

hade lärt sig hitta andra strategier som redan var befästa för att klara av aktivitetsutföranden. 

Några arbetsterapeuter beskriver även att det var svårt att få tid till CI-terapin i skolan då 

skolan hade en förutbestämd tidsplan över dagen som var svår att ändra på. En arbetsterapeut 

nämnde dock att fördelen med att göra CI-terapi på barn i skolåldern kunde vara att dessa 

barn var mer medvetna om skillnaden på hur de utförde sin aktivitetsrepertoar, till skillnad 

från barn i förskoleåldern.  
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Ytterligare en organisatorisk skillnad som beskrevs av arbetsterapeuterna är att CI-terapi har 

olika användning i ett nationellt perspektiv och utförs i varierande utsträckning på olika 

platser runt om i landet. Arbetsterapeuterna beskrev skillnader i hur ofta och i vilken form 

interventionen erbjöds på olika barn- och ungdomshabiliteringar. Arbetsterapeuterna beskrev 

att på några platser i landet fanns regionala träffar där alla barn med hemiplegisk CP blev 

erbjudna att delta medan andra regioner enbart utförde CI-terapi individuellt. Det framkom i 

intervjuerna med arbetsterapeuterna att där det fanns tydliga rutiner så erbjöds barnen oftare 

upprepningar av interventionen än där det inte fanns samma struktur. Några arbetsterapeuters 

erfarenheter var att de hade ett tydligt arbetssätt som var befäst på arbetsplatsen samt att det 

fanns kollegialt stöd att få om och när det behövdes. Arbetsterapeuterna nämnde också att de 

ansåg att det fanns en risk med att interventionen inte erbjöds till barn som var i behov av 

CI-terapi om struktur eller kollegialt stöd saknades, då tiden och resurserna inte räckte till för 

arbetsterapeuterna. Vidare berättade arbetsterapeuterna att de hade valt att organisera 

CI-terapin på olika sätt runt om i landet, beroende på om interventionen erbjöds i grupper 

eller individuellt. En arbetsterapeut uttryckte det på följande sätt: 

“Vi arbetar efter ett strukturerat arbetssätt där alla förskolebarn får en inbjudan på 
hösten. Vi träffas och kör intensivträning på barnhabiliteringen /.../ Vi är så inkörda 
med det. Vi vet att barnen ska bli erbjudna så vi glömmer inte bort någon, det sitter i 
ryggmärgen.” 

 

Det samtliga arbetsterapeuter nämnde var att det finns en metodbok i CI-terapi som används 

som en riktlinje vid själva genomförandet av interventionen och tydliggör de steg som 

interventionen innehåller. Arbetsterapeuternas erfarenheter var att alla använde sig av 

metodboken i CI-terapi samt att interventionen oftast genomfördes i åtta veckor. 

Avslutningsvis beskrev några arbetsterapeuter att de utför upprepning av interventionen med 

något eller några års mellanrum och de upplevde att upprepningen bidrog till en ytterligare 

förbättring av aktivitetsutförandet. Andra arbetsterapeuter beskrev att de upprepade 

interventionen med längre tidsintervall, eller inte alls. Arbetsterapeuterna beskrev även att de 

vill erbjuda barn med hemiplegisk CP att genomföra CI-terapi då intervention grundas på 

evidens. 
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6.  DISKUSSION  
6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien var att få kännedom om arbetsterapeuters erfarenheter av att 

använda sig av CI-terapi som intervention för barn med hemiplegisk CP. I resultatet av 

studien framkommer det att leken utgör kärnan i interventionen vilket även Lynch et al. 

(2018) betonar genom att beskriva att leken är en betydande del vid interventioner som utförs 

för barn. Arbetsterapeuterna främjade leken och barnens motivation genom att ha med sig en 

väska med olika leksaker vid varje tillfälle vilket bidrog till att barnens förväntan till 

CI-terapin upprätthölls. Att anpassa tiden och svårigheten samt ge barnen bekräftelse 

medförde att arbetsterapeuterna upplevde att barnen lyckades med aktiviteter som de inte 

kunnat utföra tidigare, vilket ledde till att de blev mer självständiga i vardagen och det bidrog 

till att barnen upplevdes ha motivation och viljekraft till att fortsätta med interventionen. 

MOHO (Taylor, 2017) beskriver att viljekraft är en viktig aspekt för aktivitetsutförandet och 

för att barnet ska vilja fortsätta utföra en aktivitet.  

 

Studiens resultat visar att genom att anpassa och utgå från lek och barnens motivation så 

arbetar arbetsterapeuterna klientcentrerat utifrån barnens behov, vilket stämmer överens med 

det som Fisher (2009) och Taylor (2017) skriver om att klientcentrering ska utgå från 

personens motivation till aktivitetsförändring. Enligt arbetsterapeuterna i studien är det även 

viktigt att barnets nätverk är delaktigt i interventionen vilket medför att även de inkluderas i 

klientcentreringen då nätverkets medverkan vid CI-terapin är en förutsättning för att 

interventionen ska kunna genomföras. Vikten av att arbetsterapeuten utgår från 

klientcentrering genom att inkludera nätverket beskrivs även av Jacobsson (2016) betonar att 

det är viktigt att information ges på ett begripligt sätt till nätverket så att deras förståelse runt 

aktivitetsutförandet ökar. Studiens resultat visar på klara fördelar med att nätverket är 

involverade i klientcentreringen. Det gör att nätverket med stöd från arbetsterapeuten får ny 

kunskap, ökar sin medvetenhet om sin egen betydelse och om hur den påverkar barnets 

aktivitetsförmåga samt barnets självständighet i aktivitetsutföranden.  

 

Resultatet visade att CI-terapin anpassades efter barnets funktionsnedsättning och utifrån 

varje barns unika aktivitetsförmåga. Vilket medförde att barnen fick en ökad medvetenhet om 
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sin hemiplegiska arm och hand och började använda den i större utsträckning med 

tvåhandsaktiviteter i ADL situationer och att kraven på aktivitetsutförandet matchades med 

barnets utförandekapacitet för att bibehålla motivationen. Även MOHO (Taylor, 2017) 

beskriver att när aktiviteters krav är jämställda med den fysiska kapaciteten så påverkar det 

känslan av aktivitetskompetens hos barnet. Arbetsterapeuterna i studien betonar att de 

anpassar interventionen med till exempel förkortad tid eller anpassad svårighet i lekarna och 

materialet vilket gjorde att barnen bevarade motivationen och känslan av att inneha kontroll. 

Detta beskrivs likaså Shaw och Eliasson (2013) genom att belysa att anpassning kring 

interventionen är betydande för att undvika att CI-terapin för med sig en känsla av 

misslyckande. Arbetsterapeuterna i studien betonar dock att även om anpassning görs så kan 

vanor och invanda rutiner spela en stor roll för utförandet. Barnen anpassar sitt 

aktivitetsutförande efter de invanda rutinerna och vanorna som redan finns och som grundar 

sig på hur mycket motorisk funktion den hemiplegiska armen och handen innehar. Barnen 

anpassar därmed sin aktivitetsrepertoar efter sin förmåga och använder framförallt den 

välfungerande handen. Detta beskriver Eliasson (2016b) som påpekar att barn använder den 

hand som går lättast att använda och därmed undviker att utföra aktiviteter med handen som 

har en motorisk påverkan.  

 

Vidare så visar resultaten från studien att både den sociala och den fysiska miljön är viktiga 

aspekter vid utförandet av interventionen. I likhet med det Taylor (2017) beskriver om den 

sociala miljön så uttryckte arbetsterapeuterna att den kan vara både hindrande och stöttande. 

Det är en fin balansgång mellan dessa aspekter och det är något som arbetsterapeuterna i 

studien lyfter fram. De uttrycker en medvetenhet om risken med att den sociala miljön kan 

bidra till en känsla av utanförskap. Fördelarna med den sociala miljön är att den kan skapa en 

känsla av delaktighet och gemenskap, som i exemplet när interventionen utförs i grupp, något 

som även Aarts, Hartingsveldt, Anderson, Tillaar, Burg och Geurts (2012) påtalar. 

Arbetsterapeuterna betonar att för genomförandet av CI-terapi är det även av vikt att 

individanpassa interventionen genom att anpassa den fysiska miljön. Även Taylor (2017) 

poängterar att miljön kan påverka ett aktivitetsutförande, vilket författarnas resultat visar 

genom att föremålens höjd och placering kan ha betydelse för interventionen.  
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Det framkom i studiens resultat att utförandet av CI-terapi påverkas av engagemanget och de 

vardagliga rutinerna hos barnets nätverk samt att CI-terapi oftast fungerar bättre på förskolan 

jämfört med hemma. Enligt Shaw (2005) beror detta på att miljön, strukturen och rutinerna är 

annorlunda på förskolan än de som finns i hemmet. Resultatet visade även att i hemmet pågår 

det många aktiviteter samtidigt eller att det finns syskon som också behöver tid och stöd från 

föräldrarna, vilket påverkar interventionen och hur mycket tid och resurser som finns att 

avvara då interventionen kombineras med de vardagliga rutinerna under flera veckor. Den här 

studiens resultat visar att interventionen oftast utförs i åtta veckor. Detta styrks av Huang et 

al. (2009) som rekommenderar att barn i förskoleålder ska använda den anpassade handsken i 

två timmar varje dag i åtta veckor. Eliasson (2016b) beskriver att tidsintervallerna kan variera 

beroende på barnets ålder. Arbetsterapeuterna i studien säger att de kan se ytterligare 

förbättring i barnens aktivitetsrepertoar efter upprepning av interventionen. Att en upprepning 

efter 12 månader ger ytterligare förbättringar av barnens aktivitetsutföranden är något som 

även beskrivs i en studie av Charles och Gordon (2007). 

  

I denna studie framgår det att arbetsterapeuterna använder sig av bedömningsinstrumentet 

AHA, som är ett bedömningsinstrument med hög validitet och reliabilitet (Krumlinde 

Sundholm & Eliasson, 2009; Louwers et al., 2016). Det framkommer i resultatet att 

arbetsterapeuterna ser en förbättring i aktivitetsutförandet, framförallt i ADL och detta styrks 

även av Shaws forskning (2005) som belyser att interventionen ger förbättring i barnets 

aktivitetsutförande och då speciellt inom ADL. Resultatet visade att detta inte alltid 

framkommer i sammanställningen av poängen vid en AHA bedömning. Inte heller visar 

sammanställningen av poängen om barnets självförtroende och medvetenheten om den 

hemiplegiska armen och handen har blivit större samt att deras självständighet i aktiviteter 

ökade, något som arbetsterapeuterna i studien upplevde behövde påvisas som en positiv effekt 

av interventionen. Utifrån detta resultat anser författarna att det behövs ett kompletterande 

bedömningsinstrument vid CI-terapi som tar hänsyn även till dessa aspekter.  

 

En studie visar att barn med hemiplegisk CP kan få en ökad motorisk funktion med stöd av 

CI-terapi (Eliasson, 2016b). I barnkonventionen beskrivs det att alla barn ska ha rätt att 

erbjudas, och få tillgång till, bästa möjliga rehabilitering och hälsa (UNICEF Sverige, 2009). 

Detta speglas inte i den här studien då det framkom i resultaten att det finns skillnader kring 
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den organisatoriska strukturen runt om i landet vid CI-terapi, det vill säga om interventionen 

utförs kontinuerligt, sporadiskt, eller inte alls. Detta medför att det blir en variation i 

tillgängligheten för de barn som är i behov av interventionen och de regionala skillnaderna 

blir framförallt i kontinuiteten. Resultatet i studien visade att rutiner, struktur och kollegialt 

stöd spelade en central roll för hur arbetsterapeuterna upplever genomförandet av 

interventionen samt upplevelsen av hur tidskrävande den är. Vid brister i rutiner eller 

avsaknad av kollegialt stöd upplevde arbetsterapeuterna att de inte har de rätta resurserna för 

att genomföra interventionen. Vidare så framkom det att arbetsterapeuterna ansåg det viktigt 

att arbeta utifrån evidens vilket Bennett och Bennett (2000) styrker genom att belysa att 

arbetsterapeuter bör arbeta evidensbaserat för att vara säkra på att interventioner som används 

har evidens och är beprövade. CI-terapi är en evidensbaserad intervention som ger resultat för 

denna målgrupp, vilket styrks av Bonnier, Eliasson & Krumlinde Sundholm (2006), Charles 

& Gordon (2007), Christmas (2019), Eliasson (2016b), Hoare et al. (2019) samt 

Simon-Martinez, Mailleux, Hoskens, Ortibus, Jaspers, Wenderoth, Sgandurra, Cioni, 

Molenaers, Klingels & Feys (2020). Eliasson (2016b) tar även upp aspekten att 

arbetsterapeuter bör använda CI-terapi då den ger goda effekter om arbetsterapeuten följer de 

riktlinjer samt manualer som finns inom ämnet. Med detta som utgångspunkt så funderar 

författarna på varför CI-terapi inte utförs på alla barn- och ungdomshabiliteringar i landet.  

 

6.2 Metoddiskussion  

För att svara mot studiens syfte valdes en kvalitativ ansats vilket passar bra när personers 

subjektiva erfarenheter ska beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Studien 

använde sig av snöbollsurval där en etablerad kontakt rekommenderade andra personer som 

var lämpliga enligt inklusionskriterierna att ingå i studien (Bryman, 2018). Detta är 

författarna medvetna om kan ha lett till en ojämn geografisk spridning på respondenterna och 

därmed påverkat resultatet. Alla respondenter är dessutom kvinnor vilket Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) menar kan påverka giltigheten för resultatet då kvalitativ 

innehållsanalys strävar efter att beskriva variationer av upplevelser och erfarenheter. De flesta 

yrkesverksamma arbetsterapeuter är dock kvinnor vilket gör att studien utgör en representativ 

bild av yrkesgruppen. Ytterligare kan respondenternas varierande erfarenheter av att använda 

sig av CI-terapi ha gett en variation i utfallet i studien. 
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Studiens datainsamling genomfördes med semistrukturerade intervjuer där författarna hade en 

intervjuguide till stöd. Detta medförde en större möjlighet att fokusera på frågorna samtidigt 

som uppmärksamhet gavs till att lyssna aktivt på respondentens svar. Den här metoden 

replikerade Lundman och Hällgren Graneheims (2017) metod och genom att ha formulerat 

frågorna i förväg gavs författarna en större möjlighet till att hålla fokus på studiens syfte. En 

svaghet i metoden var att fokuseringen på de färdiga frågorna bidrog till att följdfrågor inte 

alltid ställdes, trots att följdfrågor hade kunnat bidra till utförligare svar och på så vis gett 

studien ett större djup. Frågorna som fanns i intervjuguiden diskuterades med författarnas 

handledare före genomförandet av intervjuerna för att verifiera att frågorna kunde ge svar på 

forskningsfrågan i studiens syfte. Intervjuguiden möjliggjorde att likartade frågor ställdes till 

alla respondenter och ökade trovärdigheten samt överförbarheten av studien enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017).  

 

Intervjuerna har ägt rum både via telefonsamtal och vid fysiska möten, beroende på vad 

respondenterna föredrog och vilket som lämpade sig bäst geografiskt. En fördel med att 

använda sig av telefonintervjuer är att det tar mindre tid i beaktning för arbetsterapeuten och 

att större geografisk spridning på respondenterna möjliggörs. En nackdel med att genomföra 

intervjuerna via telefon är att kroppsspråk och mimik går förlorad vilket påpekas av Bryman 

(2018). Utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2017) beskrivning av vikten att skapa en 

trygg samtalsmiljö med respondenten valde författarna tidigt att meddela både i skrift och 

muntligt att arbetsterapeuterna skulle avidentifieras från namn, platser och andra saker som 

kan beskriva en person och de informerades om att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst under arbetets gång.  

 

I den kvalitativa innehållsanalys som författarna genomfört ligger fokus på att beskriva det 

insamlade datamaterialet för att under analysproceduren kunna diskutera författarnas 

individuella uppfattningar av materialet. Under analysproceduren har båda författarna enskilt 

tagit ut meningsenheter och det konstaterades att det inte fanns någon större skillnad mellan 

författarnas material. Därefter kunde koder brytas ut för att enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) finna en större tillförlitlighet i materialet. Vid starten av analysproceduren 

och i delen där koder och kategorier skulle väljas ut valde författarna att inkludera 
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handledaren i diskussionen. Att en person som är insatt i forskning är med vid diskussion om 

koder och kategorier ökar studiens trovärdighet enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017).   

 

Författarna har försökt genomföra den här studien utan att påverkas för mycket av sina 

förförståelser. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att detta dock kan vara 

positivt då det kan medföra att förståelsen blir djupare och styrker de tolkningar och analyser 

som författarna gjort utifrån det arbetsterapeuterna berättade. Citat valdes att ha med i varje 

kategori då dessa bidrar till att resultaten blir mer levande. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

kan citat tillföra en originalitet och bidra med något extra till texten.  

 

7.  SLUTSATSER 

Slutsatsen av studien visar på att barnets aktivitetsrepertoar mestadels förbättrades med 

CI-terapi och att de blev mer självständiga i vardagen men att detta inte kunde påvisas med 

det nuvarande bedömningsinstrument, AHA. I studien framkommer vikten av att 

arbetsterapeuten vid CI-terapi utgår från barnets motivation och anpassar interventionen 

utifrån barnets individuella förutsättningar, vilket kunde medföra att barnet fick en utökad 

aktivitetsrepertoar.  

 

Studien visade även att rutiner, struktur och kollegialt stöd spelade en central roll för hurvida 

arbetsterapeuterna kunde genomföra interventionen, då det är en tidskrävande intervention. 

Resultatet i studien visar att dessa faktorer är av vikt för att utöka möjligheterna att utföra 

CI-terapi på barn-och ungdomshabiliteringar i landet. Slutligen visar studiens resultat på 

nätverkets betydelse vid interventionen och att föräldrarnas engagemang och motivation var 

viktiga faktorer för att möjliggöra att CI-terapi kan ingå som en ny vana och rutin i hemmet.  

 

7.1 Vidare forskning  

Författarna anser att ytterligare forskning inom området bör genomföras för att kunna samla 

in barns och föräldrars erfarenheter av CI-terapi, dessutom fordras forskning kring ett 

kompletterande bedömningsinstrument som inte enbart mäter de motoriska färdigheterna. 
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Slutligen behövs vidare forskning som undersöker de organisatoriska skillnaderna som finns 

och därigenom på sikt minska dessa vid utförandet av CI-terapi. Det är författarnas 

förhoppning att framtida forskning tar vid där denna studie slutar. 

 

8. TILLKÄNNAGIVANDE  
Författarna vill ge ett varm och stort tack till handledaren Birgitta Frohm, för vägledning och 

goda råd under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till arbetsterapeuterna som deltagit i 

denna studie. Författarna vill även tacka sina familjer för stöd och uppmuntran.  
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BILAGA 1    

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt  
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser vår sista termin vid Luleå tekniska universitet. 
Under vår andra VFU period väcktes ett intresse för hur verksamma arbetsterapeuter arbetar 
med Constraint induced movement therapy (CI-terapi) med barn som har diagnosen 
hemiplegisk CP. Detta skapade intresse av att få se hur CI-terapi som intervention kan göra 
att barnet blir mer självständig i sin vardag och i utförande av aktiviteter. Studiens syfte är att 
beskriva verksamma arbetsterapeuters erfarenhet av interventionen CI-terapi för barn med 
diagnos hemiplegisk CP. För att studien ska vara genomförbar är dina erfarenheter viktiga.  
 
Förfrågan om medverkan i denna studie går ut till dig som arbetar inom barn och 
ungdomshabiliteringen samt har använt dig av CI-terapi som en intervention minst en gång 
för barn med hemiplegisk CP. Det är frivilligt att delta i studien och du har rätt att avbryta 
samarbetet utan att behöva uppge någon orsak.  
 
Intervjun kommer att genomföras utifrån ditt val av kommunikationsalternativ, tid och plats. 
Intervjuerna kan genomföras via telefonsamtal, personliga möten eller skype och beräknas ta 
mellan 45-60 minuter. Intervjuerna kommer spelas in för att sedan kunna skrivas ner i 
textform. Det är endast de berörda parterna som kommer få tillgång till de inspelade 
materialet och de kommer förvaras på ett säkert sätt. Det inspelade materialet samt skriften 
kommer att avidentifieras, och de resultat som framkommer i studien kommer inte kunna 
kopplas till dig som deltagare.  
 
Efter studiens slut kommer all insamlad data att raderas och studien kommer publiceras under 
2020 via Luleå Tekniska Universitets databas hemsida DiVA ( http://epubl.ltu.se )  
 
Vid intresse av att delta i den kommande studien eller vid ytterligare frågor var vänlig och 
kontakta en av studenternas mail eller telefon som ni finner nedan. Vid frågor kan du även 
kontakta handledaren av studien.  
 

Medverkande studenter:  
 

Amanda Andersson Linnea Kalliomäki  
Telefon: 070-2748245 Telefon: 073-9750546 
E-post: amnand-7@student.ltu.se E-post:linkal-7@student.ltu.se  

 

Handledare:  
Birgitta Frohm 

E-post: birgitta.frohm@norrbotten.se  

28 

http://epubl.ltu.se/
mailto:amnand-7@studnet.ltu.se
mailto:linkal-7@student.ltu.se
mailto:birgitta.frohm@norrbotten.se


 

BILAGA 2 

Intervjufrågor 
Bakgrundsfrågor:  

Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?  

Hur länge har du jobbat på barnhabiliteringen  

Har du gått någon kurs/ utbildning för att kunna använda CI-terapi som intervention? 

● När var det  
● Vad var det för utbildning/kurs  

Hur många CI-terapi behandlingar på barn har du ungefär gjort? 

 

Intervjuguide:  

Kan du berätta om hur en behandling med CI-terapi brukar gå till?  

● Hur många träffar 
● Ålder på barn  
● Hur lång är behandlingsperioden  
● Har ni riktlinjer som du följer?  

Hur resonerar du när du väljer ut barn som får interventionen/ vilka får behandlingen/ vad är 
kriteriet för att ett barn ska få vara med?  

Hur följs terapin upp?  

● Använder du standardiserade bedömningsinstrument?  

 

Kan du beskriva vilka erfarenheter du har av att använda CI-terapi?  

● Vad har du för positiva erfarenheter?  
● Vad har du för negativa erfarenheter?  

 
Varför tycker du att CI-terapi är bra att använda  
Varför väljer du att inte använda CI-terapi  
Kan du beskriva vilka erfarenheter du har av respektive målgrupps upplevelser av 
interventionen 
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BILAGA 3 

Förfrågan om deltagande till intervju av arbetsterapeuter för C-uppsats om CI-terapi  

 

Hej!  

Vi är två arbetsterapeutstudenter som studerar på Luleå Tekniska Universitet  
och ska under våren 2020 skriva vår C-uppsats. Vi har valt att skriva om CI-terapi  
som en arbetsterapeutisk intervention för barn och ungdomar med CP skada.  
 
För att delta i studien är kriterierna att du arbetar på barn- och ungdomshabiliteringen  
samt använder, eller har använt dig av, CI-terapi som intervention minst en gång för barn med 
en CP-skada.  
 
Stämmer denna förklaringen in på dig så vill vi gärna boka en intervju.  
För mer information läs det bifogade informationsbrevet.  
 
Hör av dig så snart som möjligt, intervjuerna kommer ske löpande.  
 
Med Vänliga Hälsningar  
Amanda Andersson & Linnea Kalliomäki.  
 
 
 

30 


