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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Constraint-induced movement therapy (CI-terapi) är en restriktionsinducerad rörelseterapi 

som syftar till att förbättra funktionen i affekterad arm och hand. Träningen består av repetitiva 

övningar och shaping. CI-terapi har visat sig vara effektiv för att minska motoriska brister och öka den 

funktionella självständigheten.  

Syfte/frågeställningar: Syftet var att studera effekt och träningsintensitet vid CI-terapi för barn med 

hemipares till följd av cerebral pares, förvärvad hjärnskada eller perinatal stroke. Vilka effekter av CI-

terapi kan ses hos barn med hemipares? Hur ofta och hur länge är det optimalt för barnet att träna för 

att uppnå effekt av CI-terapi?  

Studiedesign: Litteraturstudie.  

Metod/material: Studien inkluderar 15 studier publicerade mellan 2002-2009: två randomiserade 

kontrollerade studier (RCT), tre randomiserade kontrollerade överkorsningsstudier (RCO), två 

kontrollerade kliniska studier (CCT) och åtta prospektiva studier.  
Resultat: Ökad användning av affekterad arm och hand, förbättrad rörelsekvalité, handfunktion och 

förmåga i bimanuella aktiviteter efter CI-terapi. Föräldrar, lärare och vårdgivare rapporterade ökad 

användning av affekterad arm och hand, förbättrad rörelsekvalité och självförtroende. Inga 

förändringar sågs avseende sensibilitet, muskeltonus och muskelspasticitet. Träningsperioden varade 

mellan tio dagar till åtta veckor och ett träningspass varade mellan 30 minuter till all vaken tid.  

Slutsats: CI-terapi tycks kunna ge effekt för barn med hemipares. Studierna har använt olika grad av 

träningsintensitet men visar signifikanta förbättringar av ökad användning av affekterad arm och hand, 

förbättrad rörelsekvalité, handfunktion och förmåga i bimanuella aktiviteter. Optimal frekvens och 

duration var svårt att utläsa eftersom spridningen av träningsintensitet var stor. Resultatet påverkades 

av studiernas val av inklusion- och exklusionkriterier, utvärderingsinstrument, praktiska 

träningsuppgifter, ålder, restriktion samt föräldrar och terapeuters intresse och kompetens.  

 

Nyckelord: CI-terapi, behandling, hemipares, barn, cerebral pares, förvärvad hjärnskada, stroke 

 

ABSTRACT 
Background: Constraint-induced movement therapy (CI-therapy) is a movement therapy where a 

restriction on the non-affected arm is used. The training consists of repetitive practice and shaping 

exercises. CI-therapy has shown to be effective to reduce motor impairments and increase functional 

independence.  

Purpose: The aim was to evaluate effect and training intensity of CI-therapy for children with 

hemiparesis after cerebral palsy, acquired brain injury or perinatal stroke. Which effects of CI-therapy 

can be seen among children with hemiparesis? How often and how long is optimal for the child to 

train to benefit from CI-therapy?  

Design: Literature study.  

Methods: The study includes 15 studies published 2002-2009: two randomized controlled trials 

(RCT), three randomized controlled cross-over trials (RCO), two controlled clinical trials (CCT) and 

eight prospective studies.  
Results: Increased use of the affected arm and hand, improved movement quality, handfunction and 

ability to use the more affected arm in bimanual tasks after CI-therapy. Parents, teachers and 

caregivers reported increased use of the affected arm and hand, improved movement quality and self-

confidence. No effects in sensibility, muscle tone and spasticity were seen. The training period lasted 

between ten days to eight weeks and one training session lasted between 30 minutes to every waking 

hours. 

Conclusions: CI-therapy seems to be effective for children with hemiparesis to improve upper motor 

function. The studies used different training intensity but showed significant improvements. Optimal 

frequency and duration were difficult to establish since there were large differences. The result was 

influenced by the studies choice of inclusion- and exclusion criteria, outcome assessments, practice 

activities, age, restriction and the parents and therapist’s interest and competence.  

 

Key-words: CI- therapy, treatment, hemiparesis, children, cerebral palsy, acquired brain injury, 

stroke
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1. BAKGRUND 

 

 

Contraint-induced movement therapy (CI-terapi) står för en repetitiv, intensiv träningsmetod, 

en så kallad restriktionsinducerad rörelseterapi, vilket innebär att rörelser av den icke 

affekterade armen hindras. Tekniken utarbetades under 1950-talet av Edward Taub, en 

forskare inom neurologi och beteendevetenskap [1,2,3]. Taub baserade tekniken på 

neurofysiologisk forskning. Med hjälp av apor tog Taub det första steget i riktning mot dagens 

CI-terapi. Aporna fick genomgå en unilateral rhizotomi (rotavskärning) på ena kroppshalvans 

arm och hand. Den sensoriska informationen avlägsnades och därmed också den motoriska 

kontrollen. Resultatet var att apan slutade att använda den arm och hand som affekterats [1]. 

Taub fann en teknik för att få apan att använda den affekterade armen och handen igen. Under 

några på rad följande veckor hindrades apan från att använda sin fungerande arm och hand. 

Apan var tvungen att hitta strategier för att använda sin affekterade arm och hand. Taub 

kombinerade en restriktion av den fungerande armen och handen med samtidig träning av den 

affekterade armen och handen. Kombinationen av restriktion och träning gjorde att apan 

återfick motorisk förmåga i träningssituationer och i sin naturliga miljö [1]. Taub var en av de 

första som överförde tekniken på människor [1,4].  

 

Dagens CI-terapi syftar till att förbättra 

funktionen i den affekterade armen och handen 

hos deltagaren. Genom en restriktion av den 

fungerande armen och handen tillåts endast 

användning av den affekterade armen och handen 

[2,3]. Träningsupplägget förhindrar aktivitet i den 

fungerade armen och handen 90 procent av vaken 

tid. Restriktionen kan vara gips, vante eller 

mitella (se bild 1). Vissa studier kallar CI-terapi 

för forced-use therapy (FUT) när gips används. 

Deltagaren skall enligt Taub genomgå ett 

strukturerat träningsprogram på sex timmar varje 

dag under två till tre veckor [2,3]. För att delta 

måste man ha en viss handfunktion. Deltagaren 

ska ha minst 10 grader dorsalflexion i handleden, 

abduktion av tummen och extension i två av de 

övriga fingrarna [3].  

 

Barn som tränar CI-terapi är ofta barn med 

hemipares på grund av cerebral pares, förvärvad 

hjärnskada eller perinatal stroke. CI-terapin tränas 

i aktiviteter baserade på tid, snabbhet, precision 

och styrka [2,6,7,8]. Träningen består av 

repetitiva övningar och shaping. De repetitiva 
övningarna ingår i lek och genomförs i 15 till 20 

minuter. Det kan vara att rita, spela spel eller lägga pussel. Shaping innebär att utföra en 

specifik uppgift genom att träna liknande övningar [5,6,9]. Den specifika uppgiften delas upp 

i mindre delar som barnet tränar innan alla delar sätts samman igen. Uppgiftens 

svårighetsgrad ökas successivt och barnet får mycket feedback under träningen. Övningarna 

inkluderar tidsbestämda, rumsbestämda och precisionsbestämda restriktioner. De 
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tidsbestämda övningarna innebär att klara en uppgift inom en viss tid. De rumsbestämda 

övningarna innebär en ändrad plats där uppgiften utförs. Precisionsövningarna handlar om att 

utmana barnets precision i att fullborda en uppgift [5,6].  

 

Tidigare forskning diskuterar effekterna av CI-terapi för barn med hemipares och vilken 

träningsintensitet som är lämpligast. Träningsintensitet definieras som hur hårt ett 

träningspass är och i begreppet ingår frekvens och duration. Frekvens innebär förekomst av 

något under en viss tidsperiod, det vill säga hur ofta aktiviteten utförs. Duration är 

tidslängden, det vill säga hur länge aktiviteten pågår vid varje tillfälle eller över tid [10,11]. 

Studierna belyser att ny forskning bör göras för att etablera en evidensbaserad 

träningsintensitet [6, 8, 12]. Utifrån detta vill vi presentera den kunskap som finns tillgänglig 

för effekt, frekvens och duration vid träning med CI-terapi för barn med hemipares på grund 

av cerebral pares, förvärvad hjärnskada eller perinatal stroke.  

 

 

1.1 Diagnoser och symtom vid CI-terapi för barn 

 

Perinatal stroke definieras som heterogena förhållanden med ett stört cerebralt blodflöde, 

sekundärt till arteriell eller cerebral venös trombos. Perinatal stroke kan ge upphov till 

cerebral pares [13]. Prevalens för perinatal stroke var 17 per 100 000 födslar i en 

populationsbaserad studie gjord i Kalifornien 2004 [14].  

 

Cerebral pares (CP) är en diagnos som definieras som en statisk motorisk skada. Skadan sker 

under fosterstadiet och fram till två års ålder. Diagnos sätts ofta inte förrän vid fyra års ålder. 

Skadan karaktäriseras av motorisk funktionsnedsättning och ofta en nedsatt utvecklingsnivå. 

Skadan är stationär men symtomen kan förändras [15, 16]. Prevalens för CP har uppskattats 

till 2,2- 2,3 per 1000 födslar i Sverige [17].  

 

Förvärvad hjärnskada kan uppstå vid trafik- och fallolyckor, stroke eller hjärnblödning på 

grund av medfödda missbildningar [18]. Misshandel är ofta förklaringen till varför barn under 

två år får en hjärnskada [19, 20, 21]. Incidensen för förvärvad hjärnskada varierar beroende på 

var studien gjorts, ålder och kön. Incidenstalet låg mellan 12 till 489 per 100 000 barn i en 

studie av Stein et al. Två incidenstoppar var tidig barndom (ålder: ≥5år) och mellan 

puberteten till ung vuxen ålder (ålder: 15–20 år) [22].  

 

Hemipares är ett symtom som definieras som en partiell förlamning av ena kroppshalvan. Det 

kan röra sig om motorisk med/utan sensorisk påverkan i en del av en extremitet eller en större 

del av ena kroppshalvan. Hemipares kan bero på perinatal stroke, cerbral pares eller förvärvad 

hjärnskada [6, 23].  

 

 

2. SYFTE 

 

Syftet med studien var att studera effekter av constraint-induced movement therapy (CI-

terapi), samt om det finns någon optimal träningsintensitet (frekvens och duration) för barn 

med hemipares till följd av cerebral pares, förvärvad hjärnskada eller perinatal stroke.  

 



 

 

3 

 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

• Vilka effekter av CI-terapi har setts hos barn med hemipares? 

• Hur ofta och hur länge är det optimalt för barnet att träna för att uppnå effekt av CI-
terapi?  

 

4. METOD OCH MATERIAL  

 

För att få fram studier genomfördes sökningar i databaserna PubMed, Pedro, Cochrane och 

Cinahl. 

 

De sökord som använts är: ”constraint-induced movement therapy”, “modified constraint-

induced movement therapy” och “CI-therapy” i olika kombinationer med orden: “children”, 

“pediatric”, “cerebral palsy”, “acquired head injury”, “stroke” och “hemiparesis”. 

 

Inklusionkriterier för sökningarna var: 

• RCT, RCO, CCT och prospektiva studier. 

• Studierna skulle vara gjorda på barn mellan 0-18 år.  

• Studierna skulle vara på engelska, svenska, norska eller danska.  

• Studierna skulle ha abstract/full text.  

• Tidsperiod från 1999-12-31 och 2010-01-31.  
 

Exklusionskriterier för sökningarna var: 

• Single-case studier  

• Retrospektiva studier 

 

Randomiserade kontrollerade studier (RCT) innebär att deltagarna fördelas slumpmässigt till 

olika grupper. Gruppernas resultat jämförs efter att interventionen är slut. En randomisering är 

en förutsättning för att den statistiska analysen blir rättvisande [24].  

 

Randomiserade kontrollerade överkorsningsstudier (RCO) innebär att deltagarna får genomgå 

alla de interventioner som ingår i studien, men i olika perioder. Ordningsföljden är 

slumpmässig. Varje deltagare fungerar som sin egen kontrollperson, vilket ger statistiskt och 
kliniskt giltiga resultat trots färre deltagare [24].  

 

En kontrollerad klinisk studie (CCT) fungerar som en RCT studie men har inte någon 

randomisering och studerar mänskliga upplevelser i en specifik, klinisk miljö [25]. 

 

En prospektiv studie beskriver ett fenomen där man söker efter orsak - verkan och studerar 

förändringar i nuet eller över tid. Prospektiva studier finns som tvärsnittstudier och 

longitudinella studier. I en tvärsnittsstudie studeras fenomenet vid en specifik tidpunkt medan 

en longitudinell studie samlar in data under en längre tidsperiod [25].  

 

Vi delade upp sökningen i följande tre faser: 

Fas 1: Vi läste igenom title/abstract. 

Fas 2: Vi läste igenom hela studien. 

Fas 3: Vi granskade studien och använde den i vårt resultat. 
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De första sökningarna genomfördes tillsammans av författarna mellan den 3 september 2009 

och den 31 oktober 2009. Kompletterande sökningar för att hitta nypublicerade studier 

gjordes kontinuerligt mellan den 1 november 2009 och den 31 december 2009. Ytterliggare 

en sökning gjordes den 25 januari 2010.  

 

Sökningarna resulterade i totalt 124 träffar (fas 1) (se tabell 1). Efter att vi hade sorterat bort 

alla reviews och dubbletter återstod 50 studier. Av dessa föll 27 studier bort då deras 

title/abstract inte överensstämde med våra inklusionskriterier. Detta gjorde att 23 studier var 

aktuella (fas 2) (se tabell 1). Tre av studierna beställdes, fem av studierna erhölls från 

författarna via personlig korrespondens och 15 studier hämtades elektroniskt. Studierna 

fördelades och lästes igenom av författarna. För att ytterligare säkerställa att inga relevanta 

studier uteslutits granskades de 23 studiernas referenslistor. Inga ytterligare studier framkom 

efter sökningen på andra studiers referenslistor. Vid närmare granskning föll åtta studier bort: 

en studie handlande om vuxna över 18 år, en studie var en pågående studie som inte 

publicerat resultat, en studie var en case report som handlade om kortikal reorganisation, två 

studier var single-case studier och tre studier var reviewartiklar över CI-terapi för barn. Totalt 

gick 15 studier vidare för granskning (fas 3) (se tabell 2).  

 

De 15 inkluderade studierna delades upp mellan författarna, varav en författare fick sju 

studier och en författare fick åtta studier. När båda författarna läst igenom och granskat sina 

tilldelade studier bytte författarna studier med varandra och samma procedur upprepades. 

Tillsammans genomförde författarna sedan en ytterliggare granskning av studierna och förde 

en diskussion kring innehållet. En mall utarbetades för att underlätta granskningen och 

analysen av studierna. Mallens rubriker var studiedesign, inklusions- och exklusionskriterier, 

grupper, extremitet/restriktion, behandling/duration/frekvens, praktiska uppgifter, bortfall, 

utvärderingsmetoder, utvärderingstid samt resultat. Studierna presenteras i bilaga 1 [26-40].  

 

 

4.1 Etiskt Ställningstagande  

 

Litteraturstudien genomfördes med kritisk granskning av alla källor så att materialet svarade 

mot syftet.  
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Tabell 1. Litteratursökning (fas 1 och fas 2)        

Sökord Databaser       Exkluderade   

  Pubmed Pedro Cochrane Cinahl Dubbletter Review 

Constraint-induced movement therapy and children 7 12 1 5 4 13 

Constraint-induced movement therapy and children and hemiparesis 4 3 2 2 6 2 

Constraint-induced movement therapy and children and stroke 3 3 3 2 7 1 

Constraint-induced movement therapy and children and acquired head injury 0 0 0 0 0 0 

Constraint-induced movement therapy and children and cerebral palsy 5 9 1 3 3 11 

Constraint-induced movement therapy and pediatric 2 1 3 4 4 1 

Modified constraint-induced movement therapy and children 0 4 1 0 0 4 

Modified constraint-induced movement therapy and children and hemiparesis 0 0 0 0 0 0 

Modified constraint-induced movement therapy and children and stroke 0 1 1 0 1 0 

Modified constraint-induced movement therapy and children and acquired head 

injury 
0 0 0 0 0 0 

Modified constraint-induced movement therapy and children and cerebral palsy 3 4 1 0 0 4 

Modified constraint-induced movement therapy and pediatric 0 0 1 0 0 0 

CI-therapy and children 4 0 5 1 2 1 

CI-therapy and children and hemiparesis 1 0 2 1 2 0 

CI-therapy and children and stroke 2 0 2 1 2 1 

CI-therapy and children and acquired head injury 0 0 0 0 0 0 

CI-therapy and children and cerebral palsy 3 0 3 1 2 0 

CI-therapy and pediatric 2 0 3 2 3 0 

Totalt antal 36 37 29 22     

        

Totalt antal träffar     124   

Totalt antal träffar med dubbletter och reviews borträknade    50   

Totalt antal aktuella studier        23     
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Tabell 2. Inkluderade artiklar (fas 3)  

Studiedesign Författare Ref.nr 

RCT  Taub E et al (2004) [27] 

 Charles JR et al. (2006) [26] 

   

RCO Willis JK et al (2002) [29] 

 Deluca SC et al. (2006) [28] 

 Smania N et al (2009) [30] 

   

CCT Eliasson AC et al. (2005) [31] 

 Gordon AM et al. (2006) [32] 

   

Prospektiv studie Karman N et al. (2003) [40] 

 Sung IY et al (2005) [39] 

 Naylor CE et al (2005) [35] 

 Bonnier B et al. (2006) [37] 

 Gordon AM et al. (2007) [34] 

 Charles JR et al. (2007) [33] 

 Wallen M et al (2008) [36] 

 Stearns GE et al (2009) [38] 

RCT=Randomiserad kontrollerad studie    

RCO=Randomiserad kontrollerad överkorsningsstudie   

CCT=Kontrollerad klinisk studie    
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5. RESULTAT 

 
Femton studier uppfyllde inklusionskriterierna. Underlaget för granskning bestod av två 

randomiserade kontrollerade studier (RCT), tre randomiserade kontrollerade 

överkorsningsstudier (RCO), två kontrollerade kliniska studier (CCT) och åtta prospektiva 

studier [26-40]. Studierna använde sig av ett deltagarantal mellan sex till 41 barn och ett 

åldersintervall mellan sju månader och 18 år.  

 

5.1 Effekter  

 

Olika effektvariabler utvärderades i studierna med olika utvärderingsinstrument. I 14 av 15 

studier sågs positiva effekter av användning av den affekterade armen och handen, 

rörelsekvalité och handfunktion [26-33,35-40]. Positiva effekter sågs också vid bimanuella 

mål, som avsåg uppgifter där båda händerna användes [30-31,34,36]. Även vuxna i barnens 

omgivning upplevde och skattade positiva förändringar efter CI-terapin [26,29,32,34,36,38]. 

Tre studier utvärderade effekter på neurologisk status [26,34,36].  

 

 

5.1.1 Användning av affekterad arm  

Åtta studier rapporterade en förbättring av barnens användning av den affekterade armen [26-

28,30-31,33,36,40]. Två var RCT studier [26-27], där barnen i den ena studien utvärderades 

med ett motoriskt funktionstest (Toddler Arm Use Test) [27] och i den andra studien 

utvärderades barnen med tester för handfunktion så som Jebsen-Taylor test och 

handdynamometer [26]. I Deluca et als studie sågs också en ökad användning av den 

affekterade armen, som utvärderades med ett test för motorisk funktion (The Quality of Upper 

Extremity Skills Test) [28]. Smania et als studie såg också en ökad användningsfrekvens mätt 

med Use test [30].  

 

I en prospektiv studie av Charles et al från 2007, som byggde på en tidigare RCT studie från 

2006 [26], sågs ytterligare signifikanta förbättringar av användning av den affekterade armen. 

Studien utvärderade handfunktionen en vecka efter den nya interventionen med Jebsen-Taylor 

test [33]. Karman et al fann i sin prospektiva studie att tre av sju barn fick ett bättre nyttjande 

av den affekterade armen efter CI-terapi [40].  

 

 

5.1.2 Rörelsekvalité 

Sju studier utvärderade och såg en förbättrad rörelsekvalité i den affekterade armen efter CI-

terapi [26-28,33,35,36,40]. Av dessa var två RCT studier [26,27], där barnen i den ena studien 

utvärderades med ett motoriskt funktionstest (Toddler Arm Use Test) [27]. I den andra 

studien utvärderades barnens rörelsekvalité med Jebsen-Taylor test och med ett test för 

snabbhet och fingerfärdighet, Bruininks- Oseretskys Test of Motor Proficiency [26]. I Deluca 

et als RCO studie sågs förbättrad funktion och nya rörelsebeteende i barnens övre extremitet, 

mätt med ett test för motorisk funktion (The Quality of Upper Extremity Skills Test) och ett 

test för övre extremitetens motoriska mönster (Emerging Behaviour Scale). Utvärderingen 

gjordes efter en till tre dagar samt tre veckor efter interventionens slut [28].  

 

I en prospektiv studie av Charles et al, som byggde på en studie från 2006 [26], sågs en 

förbättrad rörelsekvalité av den affekterade armen vid utvärdering en vecka efter en ny 
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intervention med CI-terapi [33]. Även Karman et al rapporterade en förbättrad rörelsekvalité, 

fyra av sju barn visade en signifikant förbättring vid utförande av praktiska uppgifter [40]. En 

studie såg förbättrad funktion och nya rörelsebeteende i barnens övre extremitet efter en lätt 

restriktion (en vuxen som håller barnet i den icke affekterade armens hand) och CI-terapi en 

timme per dag, två dagar i veckan under fyra veckor [35].  

 

 

5.1.3 Handfunktion 

Då det gällde handfunktion och dess motorik sågs förbättringar i fem av 15 studier [26,32-

33,37,39]. Tre studier rapporterade förbättrad grov- och finmotorik och tre studier utvärderade 

fingerfärdighet [27-29,32,37,38]. I en RCT studie av Charles et al sågs en förbättrad 

handfunktion vid två av de tre utvärderingstillfällena. Nio av elva barn förbättrade sina 

resultat vid utvärdering efter en vecka, fick sämre resultat vid utvärdering efter en månad men 

höjde sina resultat vid utvärdering efter sex månader [26]. Willis et al såg en förbättrad grov- 

och finmotorik utifrån Peabody Developmental Motor Scale (PDMS). Vid utvärdering efter 

en månad hade barnen som fått CI-terapi förbättrats med 12,6 PDMS-poäng, medan barnen i 

kontrollgruppen förbättrats med 2,5 PDMS-poäng. Vid en utvärdering efter sex månader 

kvarstod förbättringarna. Efter sex månader bytte grupperna behandling. Vid utvärdering efter 

ytterligare en månad visade kontrollgruppen liknande resultat efter CI-terapi som den första 

gruppen som fått CI-terapi [29].  

 

I tre prospektiva studier rapporterades också en förbättrad handfunktion [33,37,39], där man i 

en studie också såg en förbättrad koordination och precision [37]. Med hjälp av 

elektromyografi (EMG) såg Stearns et al en minskad muskelaktivitet under uppgifter som 

testade fingerfärdighet samt grip- och nypförmåga vid utvärdering direkt efter interventionens 

slut. Tre månader senare sågs åter en ökad muskelaktivitet under samma uppgifter [38]. En 

studie såg förbättring vid skyddande handledsextension t ex vid fall och i viktbärande 

övningar. Fem av nio barn fick ett förbättrat grepp samt ett barn fick ett nytillkommet 

primitivt grepp [35]. Eliasson et al utvärderade äldre barn (13-18 år) med ”frisbeegolf” som 

avsåg att räkna de antal kast som behövdes för att få frisbeen i en korg. Antal kast som 

behövdes sjönk från 20 till 14 kast efter CI-terapi [37]. 

 

I en RCT studie och i en prospektiv studie sågs ingen förbättrad motorisk funktion då man 

utvärderade gripstyrka [26,37].  

 

 

5.1.4 Bimanuella mål 

Fyra studier utvärderade barnets individuella bimanuella mål som t ex att klä sig [30-

31,34,36]. I en RCO studie sågs förbättring i utförandet av barnens bimanuella uppgifter [30]. 

I Eliassons et als studie såg man att 21 barn som fick CI-terapi förbättrade sin förmåga att 

använda den affekterade armen vid bimanuella aktiviteter, jämfört med 20 barn i en 

kontrollgrupp. I kontrollgruppen sågs ingen skillnad. Utvärdering gjordes med ett test för 

effektivitet i bimanuell aktivitet (Assisting Hand Assessment) [31].  
 

Gordon et al visade i sin studie att barnen förbättrade minst ett bimanuellt mål [34]. I en 

annan studie såg man att åtta av nio barn uppnådde individuella mål men att ingen signifikant 

förändring sågs i effektiviteten i utförandet av bimanuella aktiviteter. Studien utvärderade 

med test för effektivitet i bimanuell aktivitet (Assisting Hand Assessment) och utifrån 

terapeutisk målsättning med hjälp av Goal Attainment Scaling (GAS) [36].  
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5.1.5 Effekter upplevda av vuxna i barnets omgivning 

I flera studier rapporterade vuxna i barnens omgivning (föräldrar, lärare och vårdgivare) en 

ökad spontan användning av den affekterade armen [26,29,34,36,38]. Av dessa rapporterade 

en RCT studie [26] och en RCO studie [29] att föräldrar och vårdgivare angav en ökad 

användning av den affekterade armen samt förbättrad rörelsekvalité hos barnen.  

 

Två prospektiva studier rapporterade att föräldrar, lärare och vårdgivare såg en ökad spontan 

användning av den affekterade armen [36,38]. Gordon et al rapporterade en ökad medvetenhet 

och ett ökat självförtroende hos barnen [34]. En annan prospektiv studie rapporterade dock att 

föräldrarna upplevde svårigheter i att utföra CI-terapin [36].  

 

 

5.1.6 Neurologisk status 

En RCT studie utvärderade barnens neurologiska status efter CI-terapi men såg ingen 

förändring i sensibilitet, muskeltonus eller spasticitet [26].  

 

En prospektiv studie av Gordon et al såg ingen förändring av muskeltonus eller 

muskelspasticitet [36]. I en annan prospektiv studie såg man att endast ett av sex barn fick 

förbättrad sensibilitet vid utvärdering fyra, åtta och tolv veckor efter CI-terapi [34].  

 

5.2 Träningsintensitet: frekvens och duration  

 

Barnen tränade CI-terapi mellan tio dagar till två månader. Några studier har preciserat hur 

många dagar av den totala perioden som barnen tränade CI-terapi, detta låg mellan två till sju 

dagar per vecka (se bilaga 1).  

 

I Charles et als RCT studie samt i Gordon et als CCT studie tränades CI-terapi under en 

period på tio dagar [26, 32]. I en annan RCT studie [27] och en RCO studie [28] tränades CI-

terapi 21 dagar. Barnen i Willis et als studie tränade CI-terapi under fyra veckor samtidigt 

som barnen bar restriktionen 24 timmar per dygn [29]. I studien av Smania et al tränade 

barnen CI-terapi under fem veckor, sju dagar per vecka [30]. Barnen i Eliasson et als studie 

tränade CI-terapi i två månader [31].  

 

I en prospektiv studie tränades CI-terapi under tio dagar [33], medan barnen i tre andra studier 

tränade CI-terapi under två veckor [37,38,40]. I två av dessa studier tränade barnen fem dagar 

per vecka [37,38] och i en studie tränade barnen sju dagar per vecka [40]. Barnen i Gordon et 

als samt Naylor et als studier tränade CI-terapi under fyra veckor men endast två respektive 

fem dagar per vecka [34,35]. Barnen i Sung et als studie tränade CI-terapi under sex veckor, 

två dagar per vecka [39], medan en annan prospektiv studie tränade CI-terapi under åtta 

veckor, sju dagar per vecka [36].  

 

Under varje träningspass tränade barnen CI-terapi mellan 30 minuter till åtta timmar per dag. 

Restriktionen bars upp till 24 timmar per dygn, varvid träningen utfördes all vaken tid (se 

bilaga 1).  

 

I två RCT studier, en RCO studie och en CCT studie tränades CI-terapi sex timmar per dag 

[26-28,32], där studierna av Charles et al och Gordon et al lagt till en timmes hemträning utan 
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restriktion [26,32]. Barnen i Willis et als studie använde restriktion 24 timmar per dygn och 

tränade under all vaken tid [29], medan barnen i Smania et als studie tränade CI-terapi åtta 

timmar per dag med en timmes sedvanlig sjukgymnastik två dagar i veckan [30]. I studien av 

Eliasson et al tränade barnen CI-terapi två timmar per dag med restriktion, där föräldrar/lärare 

fick välja under vilken tidpunkt träningen skulle ske [31].  

 

I två prospektiva studier tränades CI-terapi sex timmar per dag [33,40]. I Karman et als studie 

använde barnen restriktionen 24 timmar per dygn [40]. I Eliasson et als studie tränades CI-

terapi sju timmar per dag [37]. Barnen i Stearns et als studie tränade fyra timmar per dag i 

kombination med att restriktionen bars åtta till tolv timmar per dag [38]. I två studier tränades 

CI-terapi två timmar per dag [34,36], medan barnen i Naylor et als studie tränade CI-terapi en 

timme per dag i kombination med en timmes hemträning [35]. Sung et al tränade barnen i 30 

minuter per dag i kombination med att barnen bar restriktionen 24 timmar per dygn [39].  
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Metod- och materialdiskussion 

 

6.1.1 Metod 

Vi valde att använda databaserna PubMed, Pedro, Cochrane och Cinahl som vi ansåg täcka 

vetenskapliga studier av god kvalité. Vid en utökning av antalet databaser kunde vi eventuellt 

ha fått ett större grundutbud av studier. Eventuellt kunde andra sökord som exempelvis 

”forced use” och kombinationer av dessa gett fler träffar. Med tanke på antalet dubbletter 

ansåg vi att vi täckt alla idag publicerade studier. Vår uppdelning av litteratursökningen i tre 

faser tyckte vi var ett bra och systematiskt sätt att arbeta på.  

 

 

6.1.2 Material 

Vår förhoppning var att endast inkludera randomiserade kontrollerade studier (RCT), 

randomiserade kontrollerade överkorsningsstudier (RCO) och kontrollerade kliniska studier 

(CCT).  Grundutbudet av studier var begränsat och vi valde att inkludera även prospektiva 

studier. Vi inkluderade prospektiva studier som vi ansåg har betydelse vid en 

litteraturgenomgång.  Studierna använde sig av ett deltagarantal mellan sex till 41 barn. 

Spridningen på antal deltagare var mycket stort. Fler deltagare per studie skulle ha gett en 

högre statistisk styrka till resultatet samtidigt som det hade varit mer applicerbart på en större 

grupp [24]. Den äldsta studien var från 2002 och de nyaste studierna var från 2009. Detta 

visade att studier på CI-terapi för barn med hemipares var mycket nytt även om teorierna 

härstammar från 1950-talet.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

 

6.2.1 Effekter 

CI-terapi tycks kunna ge effekt och 14 av 15 studier finner positiva effekter som ökad 

användning av affekterad arm och hand, förbättrad rörelsekvalité och förbättrad handfunktion. 

I några studier ses även ett bättre utförande av bimanuella mål hos barnen. Också Eliasson 

och Gordons litteraturstudie visar på att CI-terapi som behandling kan ge positiva effekter och 

verkar vara en lovande behandlingsmetod för barn med hemipares. De konstaterar att 

metoden, trots positiva effekter, är något osäker då det är stor variation i behandlingsupplägg 

[41]. Ingen studie i vår granskning ser påverkan på neurologisk status som sensibilitet, 

muskeltonus eller muskelspasticitet. I en studie av Antilla et al ses liknande resultat vad gäller 

sensibilitet och spasticitet. Däremot konstateras även i denna studie att CI-terapi har positiva 

effekter på handfunktion [8].  

 

Endast en studie utvärderar eventuella långtidseffekter. I en studie av Charles et al får 11 barn 

CI-terapi. Åtta av dessa barn återvänder 12 månader efter interventionen för en ny 

intervention, varvid författarna ser förbättringar. Efter den andra omgången CI-terapi har 

barnen förbättrats ytterligare [26,33]. Således ställer vi oss frågan hur länge effekterna håller i 
sig och om flera interventionsomgångar kan ge ytterligare förbättrade resultat? I Brady et als 

studie diskuteras också om en andra intervention ger förbättrade resultat. Studien anser att en 

ökad användning av affekterad arm och hand samt nya färdigheter kan ses efter två 
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interventionsomgångar [42]. I vår litteraturstudie ser vi att en immobilisering av den 

fungerande handen ger vinster oavsett antalet interventionsomgångar. Men vem vet om den 

motoriska utvecklingen hämmas i barnets bästa hand? Även Eliasson och Gordons studie 

lyfter fram vilka effekter immobilisering av den icke affekterade handen kan ha på lång sikt 

och att det inte är tillräckligt utforskat [41].  

 

6.2.2 Faktorer som påverkar studiernas resultat  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Endast åtta av femton studier redovisar inklusion- och exklusionskriterier [26,30,32,34- 

36,38-39]. En studie beskriver enbart inklusionkriterier [40]. Inklusion- och 

exklusionskriterier gör det möjligt att få en homogen grupp av deltagare. Det ger också en 

möjlighet att jämföra effekter och träningsintensitet mellan deltagarna. Taub anser att 

patienter som får CI-terapi behöver en viss handfunktion. De ska ha minst tio grader 

dorsalflexion i handleden, abduktion av tummen samt extensionsförmåga i två av de övriga 

fingrarna [1]. I de studier som anger inklusion- och exklusionskriterier varierar kriterierna för 

handfunktion. Några kräver liten till ingen aktiv rörlighet i den affekterade handen och armen 

[30,40]. Andra studier kräver upp till 20 graders handledsextension och fingerrörlighet 

[26,32,36,38]. Det ger ett väldigt selekterat material att enbart inkludera deltagare som måste 

nå upp till en viss grad av handfunktion. Hur ska vi behandla alla de barn som inte når upp till 

kriterierna? Vår litteraturstudie ser stor variation i studiernas val av inklusion- och 

exklusionskriterier. I en studie av Brady et al diskuteras också varierande inklusionkriterier, 

men även att barn som haft en initial större motorisk funktionsnedsättning har visats få bättre 

resultat av CI-terapi som behandling [42].  

 

 

Barnens ålder 

Mycket talar för att små barn med stor plasticitet i hjärnan har större nytta av CI-terapi än 

äldre barn och ungdomar. Genom tidig stimulering av affekterad arm och hand skulle 

oskadade delar i hjärnan kunna utvecklas mer och på så sätt skulle de yngre barnen bli 

skickligare vid användning av den affekterade armen och handen [41]. Samtidigt kan en 

naturlig motorisk utveckling ske hos de mycket små barnen, vilket medför att förbättringarna 

kommer oavsett om CI-terapi används som behandling eller inte. Kan åldern avgöra hur stora 

effekterna kan bli? En studie visar att barn runt fyra år förbättras mer än barn runt ett och ett 

halvt år [31]. Kan det vara så att de mycket små barnen inte kan tillgodose sig träningen? 

Däremot påvisas inga skillnader mellan barn i åldrarna fyra till 13 år i en annan studie [32]. 

Åldersintervallet hos barnen i studierna ligger mellan sju månader och 18 år. Med andra ord 

föreligger ett gigantiskt åldersintervall, där vi kan utläsa resultat från riktigt små barn till 

tonåringar. Frågan är om vi överhuvudtaget kan jämföra dessa åldersgrupper med varandra? 

Resultaten visar att metoden ger effekt och att den kan användas på barn i alla åldrar men 

någon rekommendation för träningsintensitet går inte att etablera på ett sådant tunt underlag, 

där studierna inte använder en jämförbar åldersgrupp.  

 

 

Utvärdering 

Studierna täcker in barn i åldrarna från sju månader till 18 år och därför används en mängd 

olika utvärderingsmetoder. En studie av Eliasson och Gordon visar också på att studierna 

använder olika utvärderingsinstrument, men ändå redovisas positiva effekter. Studien 

beskriver också att det finns en brist på relevanta utvärderingsinstrument [41]. Denna tanke 
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diskuterar också Gordon et al i sin studie och menar på att det är svårt att hitta ett 

utvärderingsinstrument som utvärderar barn med ensidig funktionsnedsättning [5]. I vår 

litteraturstudie ses också svårigheter i att jämföra studiernas resultat när de inte använder 

samma utvärderingsmetoder. Vid CI-terapi utvärderas barnets bimanuella förmåga, 

användning av den affekterade armen och handen, handfunktion och rörelsekvalité. Även 

familjens upplevelse av behandlingsresultaten utvärderas eftersom barnen ofta genomgår 

interventionen tillsammans med familjen [41]. Sex av femton studier utvärderar 

omgivningens uppfattning [26-28,32,33,36]. Det är viktigt att komma ihåg att det är familjens 

subjektiva syn som utvärderas och att den ofta kan vara färgad av att de gärna vill se sitt barn 

göra framsteg. Detta gäller även behandlande terapeuter som är närvarande vid 

interventionen. Endast åtta studier använder sig av en oberoende utvärderingsperson, som inte 

medverkar under interventionens gång [26-28,32,33,35,37-38]. En oberoende 

utvärderingsperson är att rekommendera för att resultatet ska kunna ses som objektivt.  

 

Hur ofta studierna utvärderar deltagarna och hur långt efter interventionens slut den sista 

utvärderingen utförs har betydelse för att se om effekterna kvarstår över tid. Studierna 

utvärderar barnen en till två dagar efter och upp till sju månader efter interventionens slut. 

Önskvärt vore om barnen följs en längre tid efter interventionens slut för att eventuella 

långtidseffekter ska kunna påvisas. Det vore också önskvärt att studierna redovisar i vilken 

miljö utvärderingen gjorts. Ingen studie ger någon detaljerad information om detta.   

 

I två studier ses inte några kvarstående förbättringar vid de olika utvärderingstillfällena 

[26,38].  En studie rapporterar att barnen förbättrar sina resultat vid första utvärderingen, en 

vecka efter interventionen. Resultaten försämras vid andra utvärderingen, en månad efter 

interventionen. Resultaten förbättras därefter igen vid den tredje utvärderingen, dvs sex 

månader efter interventionens slut [26]. I den andra studien ses en försämring vid första 

utvärderingen som sker 2 veckor efter träningen och en förbättring tre månader efter 

interventionens slut [38]. Frågan är vad som händer under interventionens gång som gör att de 

plötsligt försämrar sina resultat vid en utvärdering? Båda studierna använder en frekvens på 

tio dagar där barnen tränar sex timmar respektive fyra timmar per dag. En av studierna lägger 

till hemträning på två timmar utöver CI-terapin [26]. Den andra studien använder restriktionen 

åtta till tolv timmar under all vaken tid [38]. Kan det vara så att barnet blir så pass trött i den 

affekterade armen och handen och helt enkelt inte orkar utföra en sådan intensiv träning, 

vilket gör att resultaten försämras?  

 

Restriktion 

Det finns ingen rekommenderad typ av restriktion i samband med CI-terapi. Granskade 

studierna har använt olika former av restriktion såsom mitella, gips, vante, handske, skena och 

att en vuxen håller barnet i handen. Det viktigaste i valet av restriktion är att barnet trivs och 

att det inte finns någon ökad skaderisk. En avtagbar restriktion skapar en situation där 

terapeuten måste påminna barnet att använda den affekterade armen och handen. Detta kan 

förlänga anpassningsperioden och resultera i mindre samarbete från barnet och i sin tur 

påverka eventuella effekter [41]. 

 

 

Övrigt 

CI-terapi är en tidskrävande behandlingsform för både terapeuter och familj. Några studier 

lägger till hemträningsprogram, utöver CI-terapin, som måste utövas av föräldrarna. 

Föräldrarna måste också kunna motivera barnet till fortsatt träning i hemmet [41], vilket gör 

att ett stort ansvar läggs på föräldrarna. I några studier bär barnet restriktion 24 timmar per 
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dygn. Föräldrarna måste få barnet att behålla restriktionen på och möta den frustration som 

kan uppstå hos barnet. Med restriktion kan barnen behöva mer assistans och tillsyn både 

under träning och i vardagliga aktiviteter. Det kan föreligga risk för fallolyckor med ena 

armen immobiliserad. Ingen studie utvärderar eventuella säkerhetsrisker. Detta gör också att 

fler terapeuter behövs under träning. De terapeuter som tränar CI-terapi med barnen måste 

också ha en adekvat utbildning och stor erfarenhet i att jobba med barn. I en studie av Brady 

et al beskrivs att terapeuterna ska kunna guida barnet i uppgifter som är barnvänliga och 

roliga [42]. Efter genomförandet av vår litteraturstudie ser vi att detta är mycket relevant, men 

också att terapeuterna ska kunna skapa motivation hos barnet och se till att svårighetsgraden 

är individanpassad. Denna tanke diskuterar också Brady et al i sin studie och menar att 

terapeuterna även ska handleda föräldrar i att kunna motivera barnet till hemträning och 

fortsatt användning av affekterad arm och hand [42]. Både föräldrar och terapeuter har en 

viktig roll i behandlingen. Frågan är hur mycket dessa påverkar de slutgiltiga effekterna hos 

barnet? 

 

 

6.2.3 Träningsintensitet: frekvens och duration  

Taub använder sig ursprungligen av en träningsperiod på två till tre veckor [1]. 

Träningsperioden i de granskade studierna i denna litteraturstudie ligger mellan tio dagar till 

två månader. Under denna period är två till sju dagar per vecka avsatta för träningspass. Såväl 

den totala interventionstiden samt hur många dagar av denna period som är avsatta för träning 

skiljer sig markant åt mellan studierna. Taubs metod innebär träning sex timmar per dag med 

restriktion 90 % av vaken tid [1]. Endast sex studier tränar CI-terapi sex timmar per dag [26-

28,32,33,40]. Två studier lägger dessutom till en timmes hemträning utan restriktion [26,32] 

och i tre studier sitter restriktionen på 24 timmar per dygn [29,39,40]. Frågan är om det är 

rimligt att träna barn under en lång tidsperiod, flera timmar om dagen och ibland med en 

restriktion 24 timmar per dygn? Även om effekterna blir stora i slutändan?  

 

Alla studier väljer att använda olika grad av träningsintensitet och visar signifikanta 

förbättringar. En optimal frekvens och duration är mycket svårt att utläsa eftersom 

spridningen av träningsintensitet är stor. Vi kan därför inte fastställa hur ofta barnet skall 

träna och hur länge barnet bör träna för att uppnå effekt av CI-terapi. Vi rekommenderar 

däremot en modifierad version av CI-terapi för att göra metoden barnvänlig. Barnen skulle 

kunna träna färre timmar per dag men under en längre period. I en studie av Eliasson och 

Gordon diskuteras också att en kortare träningstid och att detta skulle kunna göra det möjligt 

för terapeuten att fylla tiden med stimulerande aktiviteter för att upprätthålla barnets 

motivation [41]. Tre studier väljer att använda restriktionen 24 timmar per dygn [29,39,40], 

vilket kan leda till frustration hos barnet och att motivationen till träningen minskar. Långa 

träningspass leder också till att barnet inte orkar vara fokuserad vilket minskar 

träningsintensiteten. Även denna tanke framkommer i studien av Eliasson och Gordon, där 

framförallt motivation anses vara den viktigaste aspekten för att kunna upprätthålla 

intensiteten på träningen [41]. Det skall vara roligt att träna!  

 

6.3 Klinisk relevans 

 

Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv kan vår litteraturstudie ge viktig kunskap om CI-terapi för 

barn med hemipares. Vår litteratursökning ger en översikt över tillgängliga studierna samt 

granskar de RCT och RCO studier som finns idag. Vi lägger också fram de effekter vi kan se 

av CI-terapi och den träningsintensitet som används. Teorierna bakom metoden är gamla men 
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studierna presenterar resultat publicerade mellan 2002-2009. De ger därför ny och värdefull 

kunskap för kommande studier i ämnet och för kliniskt verksamma sjukgymnaster.  

Om vi genomför en studie med CI-terapi för barn väljer vi att genomföra en RCT studie med 

stort deltagarunderlag och väldefinierade inklusion- och exklusionskriterier. Om möjligt kan 

ett samarbete ske mellan olika vårdenheter i Sverige och/eller Norden för att ett större 

underlag ska fås. Vi använder en kontrollgrupp som får sjukgymnastik i motsvarande grad. Vi 

ger detaljerad information kring kontrollgruppens träningsintensitet och beskriver hur 

interventionen genomförs med val av träningsintensitet, restriktion, träningsmiljö och 

inklusion- och exklusionkriterier samt ålder. Vi använder en blindad utvärderingsperson som 

inte närvarar under interventionen. Vi gör också en utförlig beskrivning av både 

utvärderingsmiljö och utvärderingsinstrument. Utvärdering utförs direkt efter interventionens 

slut, efter sex månader, efter 12 månader och efter 24 månader. Vi använder oss av terapeuter 

som är vana att arbeta med barn och som har kunskap om CI-terapi. Alla deltagande 

terapeuter får också en gemensam utbildning inför interventionen så att alla kan utföra den 

likadant även om flera vårdenheter/länder deltar.  

 

6.4 Konklusion  

 

Denna litteraturstudie visar att CI-terapi tycks kunna ge positiva effekter för barn med 

hemipares då det gäller rörelsekvalité och användning av den affekterade armen och handen. 

Utvärderingsmetoderna är många vilket gör det svårt att jämföra resultaten mellan studierna. 

Alla studier använder olika grad av träningsintensitet men visar på förbättringar. Optimal 

frekvens och duration är svårt att utläsa eftersom spridningen av träningsintensitet är stor. Vi 

kan därmed inte fastställa hur ofta barnet skall träna och hur länge per träningspass barnet bör 

träna för att uppnå effekt av CI-terapi. Vi efterfrågar fler RCT studier med samma 

träningsintensitet, inklusion- och exklusionskriterier, utvärderingsinstrument samt ålder för att 

en högre evidensgrad ska kunna uppnås inom CI-terapi för barn med hemipares. Detta för att 

vi ska kunna hitta en träningsintensitet som går att applicera på barn med hemipares till följd 

av CP, perinatal stroke eller förvärvad hjärnskada i olika åldrar och med olika förutsättningar.
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Bilaga 1. Sammanställning av de inkluderade studierna   

RCT= Randomiserad kontrollerad studie 

Studie-

design 
Artikel 

Ref.nr: 26 
Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 

Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/frekvens 

RCT 

 

 

Efficacy of a 

child-

friendly form 

of 

constraint-

induced 

movement 

therapy in 

hemiplegic 

cerebral 

palsy: a 

randomized 

control trial. 

 

Charles J.R,  

Wolf  S.L, 

Schenider 

J.A,  

Gordon A.M 

 

Develop. 

Med. & 

Child 

Neurol. 

2006, 48: 

635-42 

Ålder: 4-8 år  

 

Diagnos: hemiplegisk 

cerebral pares. 

 

Inkl.krit: 

20 grader extension av 

handled, 10 grader 

extension av 

metacarpophalangeal-

leder från full flexion 

av handled, 50 % 

skillnad i Jebsen-

Taylor Test mellan 

frisk och affekterad 

arm samt viljan att 

delta. 

 

Exkl.krit: 

Hälsoproblem, epilepsi, 

visuella svårigheter, 

svår muskeltonus, 

ortopediska ingrepp, 

rhizotomi, 

balansproblem, 

injektion av 

baclofen/botox. 

n= 22 (14 

pojkar, 8 

flickor) 

 

Grupp 1:  

CI-terapi,  

n= 11 barn. 

 

Grupp 2:  

Kontrollgrupp,  

n= 11 barn 

som fick 

sjukgymnastik 

och 

arbetsterapi.  

Arm. 

 

Mitella på den icke 

affekterade armen. 

6 tim/dag i 10 dagar 

utav 12 på varandra 

följande dagar under 

sommaren eller skollov.  

 

Tid utan mitellan under 

6 timmar fick max vara 

30 minuter. 

 

Hemträningsprogram 1 

tim/dag (utan 

restriktion) under 

interventionstiden. 

Därefter utökas 

programmet till 2 

tim/dag i 6 mån efter 

interventionen 

Praktiska 

uppgifter 
Bort- 

fall 
Utvärdering 

Metoder 

Utvärderings- 

tid 

Resultat 

Shaping. 

 

Repetitiva 

uppgifter.  

 

Lek och 

funktionella 

uppgifter. 

- Handfunktion  

Handfunktion (Jebsen- 

Taylor Test of Hand 

function) 

 

Snabbhet och 

fingerfärdighet (Subtest 8 

av Bruininks- Oseretskys 

Test of Motor Proficiency) 

 

Handstyrka 

(Handdynamometer) 

 

Neurologisk påverkan 

Sensibilitet (TPD)  

 

Muskeltonus (Modified 

Ashworth scale) 

 

Föräldrars rapportering 

Omgivningens uppfattning 

av involvering och 

användning av affekterad 

övre extremitet (Caregiver 

Functional Use Survey: 

CFUS) 

Före  

 

Efter 1 vecka 

 

Efter 1 månad 

 

Efter 6 

månader 

Efter 1 vecka  

Båda grupperna visade signifikanta 

förbättringar avseende handfunktion enligt 

Jebsen-Taylor Test och Bruininks- Oseretskys 

Test.   

 

Efter 1 månad  

CI-terapigruppen visade viss försämring av 

handfunktion enligt Jebsen-Taylor Test.  

Kontrollgruppen visade tendens till förbättring 

av handfunktion på Jebsen-Taylor Test. 

 

Efter 6 månader  

CI-terapigruppen visade signifikanta 

förbättringar mellan utvärdering före och efter 6 

månader enligt Jebsen- Taylor Test. Men ingen 

signifikant skillnad visades mellan grupperna. 

 

Kontrollgruppen visade försämrad användning 

enligt CFUS och tendens till förbättring enligt 

Jebsen- Taylor Test. 

Vårdnadstagarna rapporterade ökad användning 

och rörelsekvalité i CI-terapigruppen enligt 

CFUS.  

Ingen förändring sågs i styrka, sensibilitet eller 

muskeltonus i någon av grupperna.   
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RCT= Randomiserad kontrollerad studie 

 

 

 

 

 

Studie-

design 
Artikel 

Ref.nr: 27 
Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 
Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/ 

frekvens 

RCT 

 

 

Efficacy of 

constraint-

induced 

movement 

therapy for 

children with 

cerebral palsy 

with asymmetric 

motor 

impairment. 

 

Taub E, 

Landesman 

Ramey S, 

DeLuca S,  

Echols K 

 

Pediatrics 2004: 

113; 305-12 

Ålder: 7 till 96 

månader  

 

Diagnos: hemipares 

associerad med 

cerebral pares.  

 

 

 

n= 18 (13 pojkar, 

5 flickor) 

 

Grupp 1:  

CI-terapi, n= 9 

barn (7 pojkar, 2 

flickor). 

 

Grupp 2:  

Kontrollgrupp,  

n= 9 barn (6 

pojkar, 3 flickor). 

 

Båda grupperna 

fick konventionell 

sjukgymnastik 

och/eller 

arbetsterapi  

i genomsnitt 2,2 

tim/vecka. 

Arm. 

 

Tvådelat 

lättviktsfiberglasgips  

från överarmen till 

fingertopparna på den  

icke affekterade  

armen. 

6 tim/dag i 21 

på varandra 

följande dagar. 

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderingstid Resultat 

Sträcka sig efter 

saker. 

 

Gripa. 

 

Hålla. 

 

Hantera ett 

föremål. 

 

Bärande av vikt 

på arm. 

 

Skapa 

handgester. 

 

Även dagliga 

uppgifter som 

påklädning, 

avklädning, att äta 

och badning lades 

in i behandlingen. 

 

Shaping. 

- Rörelsekvalité 

Övre 

extremitetens 

motoriska 

mönster och 

funktionella 

aktiviteter 

(Emerging 

Behaviour Scale: 

EBS) 

 

Motoriskt 

funktionstest 

(Toddler Arm 

Use Test: 

TAUT) 

 

Föräldrars 

rapportering 

Uppfattning om 

barnets 

användning av 

affekterad arm 

(The Pediatric 

Motor Activity 

Log: PMAL) 

Båda grupperna: 

Före  

 

Kontrollgruppen: 

Efter   

Efter 3 veckor   

 

CI-

terapigruppen:  

Efter 

Efter 3 veckor 

Efter 3 månader 

Efter 6 månader 

CI-terapigruppen: efter 

Signifikanta förbättringar enligt EBS, PMAL 

och TAUT.  

 

CI-terapigruppen: efter 3 veckor 

Signifikanta förbättringar enligt PMAL. 

 

CI-terapigruppen: efter 3 månader  

De signifikanta förbättringarna enligt EBS och 

TAUT bibehölls. Resultaten enligt PMAL 

sjönk jämfört med utvärdering efter 3 veckor 

men det var ingen signifikant skillnad. 

 

CI-terapigruppen: efter 6 månader  

De signifikanta förbättringarna enligt EBS och 

TAUT bibehölls.  Resultaten enligt PMAL 

sjönk jämfört med utvärderingen efter 3 veckor 

men det var ingen signifikant skillnad. 

 

Kontrollgruppen 

Visade signifikanta förbättringar efter 3 veckor 

enligt EBS, PMAL och TAUT.  
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Studie-

design 
Artikel 
Ref.nr: 28 

Inklusions-/ 

Exklusions-

kriterier 

Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
 

Behandling/ 

Duration/frekvens 

RCO 

 

 

Intensive 

pediatric 

constraint- 

induced 

therapy for 

children 

with 

cerebral 

palsy: 

randomized, 

controlled, 

crossover 

trial. 

 

Deluca S.C, 

Echols K, 

Law C.R, 

Ramey S.L 

 

J Child 

Neurol. 

2006; 21; 

931-8 

Ålder: 7 till 96 

månader  

 

Diagnos: 

cerebral pares 

med asymmetri i 

övre extremitet. 

 

 

n= 18 barn (13 pojkar, 

5 flickor) 

 

Fas 1: 

Grupp 1:  

CI-terapi, n= 9 barn. 

 

Grupp 2:  

Kontrollgrupp, n= 9 

barn fortsatte med 

arbetsterapi och/eller 

sjukgymnastik, i 

genomsnitt 2,2 tim/v. 

 

Fas 2: 

Barnen i 

kontrollgruppen fick 

CI-terapi.  

 

 

 Arm. 

 

Tvådelat 

lättviktsfiberglas- 

gips från armhålan  

till fingertopparna. 

Armbågen 

positionerades i  

90° flexion och 

handled, hand  

och fingrar i neutral 

position med tum-

abduktion. 

 

 

 

6 tim/dag i 21 på 

varandra följande 

dagar.  

 

Restriktionen bars 

dygnet runt under 

hela interventionen. 

 

 

  

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderings-

tid 
Resultat 

Bära vikt på 

armen. 

 

Sträcka sig 

efter saker. 

 

Gripa. 

 

Hålla. 

 

Hantering av 

ett objekt. 

 

Finmotorik för 

handen. 

 

Dagliga 

aktiviteter som 

var ålders- 

lämpliga t.ex. 

påklädning, 

avklädning 

och att äta. 

 

Shaping. 

Fas 2:  

n= 1 barn i 

kontroll-

gruppen p.g.a 

schema-

konflikt. 

Rörelsekvalité 

Motorisk funktion (The 

Quality of Upper 

Extremity Skills Test: 

QUEST) 

 

Övre extremitetens 

motoriska mönster och 

funktionella aktiviteter 

(Emerging Behaviour 

Scale: EBS) 

 

Föräldrars rapportering 

Uppfattning om barnets 

användning av 

affekterad arm (The 

Pediatric Motor 

Activity Log: PMAL) 

Fas 1: 

1-3 dagar före   

 

1-3 dagar efter  

 

3 veckor efter  

 

Fas 2: 

1-3 dagar före   

 

1-3 dagar efter  

 

3 veckor efter  

Fas 1: 1-3 dagar efter  

CI-terapigruppen visade signifikanta 

förbättringar enligt QUEST och EBS.  

Kontrollgruppen visade inga 

signifikanta skillnader enligt QUEST 

och EBS.  

 

Efter 3 veckor  

Resultaten bibehölls hos båda 

grupperna.  

 

Fas 2: 1-3 dagar efter  

Kontrollgruppen som fick CI-terapi 

visade signifikanta förbättringar enligt 

QUEST och EBS.  

 

Efter 3 veckor  

Resultaten bibehölls i kontrollgruppen 

som fick CI-terapi.   
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Studie-

design 
Artikel 
Ref.nr: 29 

Inklusions-/ 

Exklusions-

kriterier 

Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
 

Behandling/ 

Duration/frekvens 

RCO 

 

 

Forced use 

treatment of 

childhood 

hemiparesis. 

 

Willis J.K, 

Morello A, 

Davie A,  

Rice J.C, 

Bennett J.T 

 

Pediatrics 

2002: 110; 

94-6 

 

 

Ålder: 1 till 8 år  

 

Diagnos: kronisk 

hemipares.  

 

  

 

 

n= 25  

 

Fas 1:  

Grupp 1:  

CI-terapi, n= 12 barn  

 

Grupp 2:  

Kontrollgrupp, n= 13 

barn 

 

Fas 2:  

Efter 6 månader 

återvände 17 barn (7 från 

CI-terapigruppen och 10 

från kontrollgruppen) för 

att byta grupper. 

 

Båda grupperna fortsatte 

sina rutinbesök på 

arbetsterapi och 

sjukgymnastik.  

 

Barnen i CI-

terapigruppen hade i 

genomsnitt 1,4 

besök/vecka, barnen i 

kontrollgruppen hade i 

genomsnitt 2,1 

besök/vecka. 

Arm. 

 

Gips från armbågen 

till fingertopparna  

på den icke 

affekterade 

armen. 

 

Intervention under 

totalt 1 månad.  

Studien uppger ej 

antal veckor, dagar 

eller timmar 

avsedda för 

träning. 

 

Restriktionen bars 

dygnet runt under 

hela interventionen 

  

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderingstid Resultat 

Finmotoriska 

uppgifter. 

n=8 barn  

är inte 

registrerade 

som deltagare 

vid fas 2. 

Handfunktion 

Grov- och 

finmotorik 

(Peabody 

Developmental 

Motor Scales: 

PDMS) 

Fas 1:  

Före  

Efter 1 månad  

 

Fas 2: 

Efter 6 månader  

Efter 7 månader 

 

Fas 1: efter 1 månad  

CI-terapigruppen visade signifikant 

förbättring jämfört med kontrollgruppen 

avseende PDMS poäng.  

 

Fas 2: efter 6 månader  

De förbättrade PDMS poängen kvarstod för 

7 barn från CI-terapigruppen vid 

utvärdering.  

 

Efter 7 månader  

Liknande resultat sågs hos de 10 barn från 

kontrollgruppen som återvände för CI-terapi 

som visar under Fas 1 och Fas 2.  

 

Alla föräldrar till de 22 barn som fick CI-

terapi rapporterade att barnen förbättrade 

användningen av affekterad arm i dagliga 

aktiviteter efter CI-terapi. 
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RCO= Randomiserad kontrollerad överkorsningsstudie 

 

Studie-

design 
Artikel  
Ref.nr: 30 

Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 
Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/ 

frekvens 
RCO 

 

 

A modified constraint-

induced movement 

therapy (CIT) 

program improves 

paretic arm use and 

function in children 

with cerebral palsy. 

 

Smania N,  

Aglioti S.M,  

Cosentio A,  

Camin M,  

Gandolfi M,  

Tinazzi M,  

Fiaschi A,  

Faccioli S. 

 

Eur J Phys Rehabil 

Med. 2009, 45:493-

500 

Ålder: 1-9 år 

 

Diagnos: hemiplegisk 

cerebral pares (6 barn 

hade vänstersidig 

hemiplegi, 4 barn hade 

högersidig hemiplegi).  

 

Inkl.krit: 

Ålder 1-10 år, mild-

moderat pares, kunna 

sträcka sig och gripa en 

kula, aktivt deltagande, 

god fysisk hälsa och 

förälders samtycke. 

 

Exkl.krit: 

Svår beteendestörning, 

utvecklingsstörning 

eller intellektuell 

försening. 

n= 11 (7 

pojkar, 4 

flickor) 

 

Fas 1:  

Grupp 1:  

Modifierad CI-

terapi (mCIT), 

n= 5 barn.  

 

Grupp 2: 

Sjukgymnastik 

(SJG), n= 5 

barn. 

 

Fas 2:  

Barnen byter 

grupper.  

Arm. 

 

Bomullsvante på 

den icke 

affekterade handen 

som förhindrade 

barnen från att 

gripa.  

8 tim/dag i fem 

veckor.  

 

Under dessa 5 

veckor fick 

barnen 1 

timmes 

sjukgymnastik 2 

gånger/vecka.  

 

Sjukgymnasten 

gav föräldrarna 

råd om hur de 

skulle stimulera 

barnet till att 

använda den 

affekterade 

armen i hemmet 

genom 

hemövningar. 

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderings- 

tid 
Resultat 

Motoriska 

uppgifter. 

 

Självutvecklande 

uppgifter i lekfull 

och motiverande 

miljö. 

n= 1 barn 

uteslöts ur 

studien 

precis efter 

starten p.g.a. 

svårt 

aggressivt 

beteende. 

Armfunktion 

Användningsfrekvens 

av varje arm (Use Test) 

 

Armfunktion av 

affekterad arm samt 

bimanuellt (Function 

Test) 

 

Övrigt 

Utvecklings/intelligens 

test (Brunet-Lézine 

developmental quotient 

för barn ≤ 3 år,  

the Terman-Merril 

intelligence quotient 

test för barn mellan 3-6 

år och the WISC-R 

intelligence quotient för 

barn ≥ 6 år) 

Fas 1: 

1-2 dagar före 

 

1-2 dagar efter 

 

4 veckor efter 

 

Fas 2: 

1-2 dagar före 

 

1-2 dagar efter 

 

4 veckor efter 

 

 

 

 

Jämförelse inom mCIT och SJG 

grupperna före och 1-2 dagar efter  

mCIT visade signifikanta förbättringar 

på armfunktion av affekterad arm 

enligt Use Test och Function Test.  

mCIT visade en trend mot förbättring 

avseende bimanuell funktion enligt 

Function Test.  

SJG visade inga signifikanta 

förbättringar vid något test.  

 

Jämförelse mellan mCIT och SJG 

grupperna före och 1-2 dagar efter  

mCIT visade signifikanta förbättringar 

för ökad användning av affekterad arm 

jämfört med SJG.  

 

Jämförelse inom mCIT och SJG 

grupperna efter 4 veckor   

mCIT gruppen bibehöll signifikant 

förbättring av armfunktion enligt Use 

Test. SJG gruppen visade inga 

signifikanta skillnader. 

 

Jämförelse mellan mCIT och SJG 

grupperna efter 4 veckor   

mCIT gruppen bibehöll signifikant 

förbättring för ökad användning av 

affekterad arm jämfört med SJG 

gruppen.  
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CCT= Kontrollerad klinisk studie 

Studie-

design 
Artikel  
Ref.nr: 31 

Inklusions-/ 

Exklusions-

kriterier 

Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
 

Behandling/ 

Duration/frekvens 

CCT 

 

 

Effects of 

constraint-

induced 

movement 

therapy in 

young children 

with 

hemiplegic 

cerebral palsy: 

an adapted 

model. 

 

Eliasson A-C, 

Krumlinde-

Sundholm L, 

Shaw K,  

Wang C 

 

Develop. Med. 

& Child 

Neurol. 2005, 

47: 266-75 

Ålder: 1 ½ - 4 år 

 

Diagnos: 

hemiplegisk 

cerebral pares. 

 

  

 

 

n= 41 barn (20 pojkar, 

21 flickor)  

 

Grupp 1:  

CI-terapi, n= 21 barn 

(8 pojkar, 13 flickor). 

 

Grupp 2:  

Kontrollgrupp, n= 20 

barn (12 pojkar, 8 

flickor). 

 

Båda grupperna fick i 

genomsnitt 

sjukgymnastik 2 

ggr/mån och 

arbetsterapi 1 ggr/mån 

eller mindre sällan 

under testperioden.  

Arm. 

 

Handske med 

en styv 

handflatsskena 

på den icke 

affekterade 

handen.   

2 tim/dag i 2 mån. i 

hemmet och/eller 

på förskolan.  

 

Dessa 2 timmar 

kunde bli uppdelade 

i olika sessioner.  

 

En terapeut 

övervakade 

behandlingen  

1 gång/vecka.   

 

  

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderingstid Resultat 

Repetitiva 

uppgifter.   

 

Spel. 

 

Lek med en 

specifik leksak. 

- Bimanuella aktiviteter 

Effektivitet i bimanuella 

aktiviteter (4.0 research 

version av Assisting Hand 

Assessment: AHA) 

 

Övrigt 

Loggbok över 

träningstillfällena. 

Före  

 

Efter 2 månader  

 

Efter 6 månader  

 

CI-terapigruppen efter 2 mån 

Signifikanta förbättringar enligt 

AHA. 

 

Kontrollgruppen efter 2 mån 

Kontrollgruppen visade tendens till 

förbättring enligt AHA men 

skillnaden var inte signifikant 

jämfört med utvärdering före 

intervention. 

 

CI-terapigruppen efter 6 mån  

Signifikanta förbättringar kvarstod 

enligt AHA. 

 

Kontrollgruppen efter 6 mån  

Nu signifikant förbättring enligt 

AHA. 

 

Ytterligare resultat 

Barn med lågt initialt mått på 

användning av affekterad arm, som 

fick CI-terapi, visade en tendens 

till större förbättring än de arn med 

ett högre initialt mått. 

Även äldre barn visade på en 

tendens till större förbättring än de 

yngre barnen. 

Inget av resultaten var signifikant. 
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CCT: Kontrollerad klinisk studie 

 

 

 

 

 

Studie-

design 
Artikel 
Ref.nr: 32 

Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 

Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/frekvens 

CCT  

 

 

Efficacy of 

Constraint-

Induced 

Movement 

Therapy on 

involved 

upper-

extremity use 

in children 

with 

hemiplegic 

Cerebral 

Palsy is not 

age 

dependent. 

 

Gordon A.M, 

Charles J,  

Wolf S.L 

 

Pediatrics. 

2006, 3: 363-

73 

Ålder: 4-13 år  

 

Diagnos: hemiplegisk cerebral 

pares. 

 

Inkl.krit: 

20 grader extension av 

handled, 10 grader extension 

av metacarpophalangealleder 

från full flexion av handled, 

50 % skillnad i Jebsen-Taylor 

Test mellan frisk och 

affekterad arm samt vilja att 

delta.  

 

Exkl.krit: 

Hälsoproblem, epilepsi, 

visuella svårigheter, svår 

muskeltonus, ortopediska 

ingrepp, rhizotomi, injektioner 

av baclofen/botox, 

balansproblem pga 

restriktionen. 

n= 20 barn  

 

Grupp 1:  

n=12 barn i 

åldrarna 4-8 

år 

 

Grupp 2:  

n= 8 barn i 

åldrarna 8-

13 år 

 

Arm. 

 

Mitella på 

den icke 

involverade 

armen. 

6 tim/dag i 10 dagar utav 

12 på varandra följande 

dagar under sommaren 

eller skollov.  

 

Tid utan mitellan under 6 

timmar fick max vara 30 

minuter. 

 

Hemträningsprogram 1 

tim/dag (utan restriktion) 

under hela interventionen. 

Därefter utökades 

programmet till 2 tim/dag  

i 6 månader efter 

interventionen.   

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 
Utvärderingstid Resultat 

Repetitiva 

uppgifter.  

 

Kortspel 

Brädspel 

Pussel  

Måla/rita 

Pyssel   

 

n= 2 barn,  

ett barn ur 

varje indelad 

åldersgrupp, 

ingick inte i 

uppföljningen 

efter 6 mån. 

Handfunktion 

Handfunktion (Jebsen-Taylor 

Test of Hand function) 

 

Snabbhet och fingerfärdighet 

(Subtest 8 of Bruininks-

Oseretsky test of Motor 

Proficiency) 

 

Handgreppstyrka (Jamar 

Gripbar dynamometer)  

 

Neurologisk påverkan 

Muskeltonus vid skuldra, 

armbåge och handled.  

(Ashworth skala) 

 

Föräldrars rapportering 

Omgivningens uppfattning av 

involvering och användning 

av affekterad övre extremitet 

(Caregiver Functional Use 

Survey: CFUS) 

Före  

 

Efter 1 vecka  

 

Efter 1 månad  

 

Efter 6 månader 

Efter 1 vecka  

Signifikant förbättring i båda 

grupperna avseende handfunktion, 

snabbhet och fingerfärdighet.  

 

Efter 1 månad   

Signifikanta förbättringar avseende 

handfunktion, snabbhet och 

fingerfärdighet bibehölls i både grupp 

1 och grupp 2.  

 

Efter 6 månader  

Förbättringarna kvarstod i både grupp 

1 och 2 men ingen ytterliggare 

signifikant förbättring visades mellan 

utvärdering efter 1 vecka och efter 6 

månader. Ingen signifikant skillnad 

kunde ses mellan barnen i de olika 

grupperna. 

 

Föräldrar och vårdare såg förbättring 

av rörelsekvalité och att barnen 

använde armen mer i vardagen. 



 

 

 

Bilaga 1 forts. Sammanställning av de inkluderade studierna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie-

design 
Artikel 
Ref.nr: 33 

Inklusions-/ 

Exklusions-

kriterier 

Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
 

Behandling/ 

Duration/frekvens 

Prospektiv 

studie 

 

 

A repeated 

course of 

constraint-

induced 

movement 

therapy 

results in 

further 

improvement. 

 

Charles J.R, 

Gordon A.M 

 

Develop. 

Med. & 

Child 

Neurol. 

2007: 49; 

770-3  

Ålder: 5-11 år  

 

Diagnos: mild till 

måttlig 

hemiplegisk 

cerebral pares.  

 

 

 

n= 8 barn (6 pojkar, 

2 flickor)  

 

Dessa barn hade fått 

CI-terapi 12 

månader innan 

denna studie.  

De blev inbjudna att 

delta i en andra 

behandlingsomgång. 

 

Studien bygger på 

studien som 

redovisas i tabell 26. 

 

 

Arm. 

 

Mitella på 

den icke 

affekterade 

armen. 

6 tim/dag under 10 

dagar av 12 på 

varandra följande 

dagar. 

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderingstid Resultat 

Shaping. 

 

Repetitiva 

uppgifter. 

 

Lek och 

funktionella 

uppgifter. 

- Handfunktion 

Handfunktion (Jebsen- Taylor 

Test of Hand function) 

 

Snabbhet och fingerfärdighet 

(Subtest 8 av Bruininks- 

Oseretskys Test of Motor 

Proficiency) 

 

Föräldrars rapportering 

Omgivningens uppfattning av 

involvering och användning av 

affekterad övre extremitet 

(Caregiver Functional Use 

Survey: CFUS) 

12 månader efter 

den första 

interventionen   

(1 vecka före andra 

interventionen).  

 

1 vecka efter andra 

interventionen. 

12 månader efter den 

första interventionen   

Signifikanta 

förbättringar avseende 

handfunktion enligt 

Jebsen -Taylor, 

Bruininks- Oseretskys 

Test och CFUS.  

  

1 vecka efter andra 

interventionen. 

Ytterligare signifikanta 

förbättringar visades 

avseende handfunktion 

enligt Jebsen-Taylor, 

Bruininks- Oseretskys 

Test och CFUS jämfört 

med resultatet 12 

månader efter den första  

interventionen. 
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Studiedesign Artikel  
Ref.nr: 34 

Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 

Grupper Extremitet/ 

Restriktion 

Behandling 

Duration/frekvens 

Prospektiv 

studie 

 

 

Modified 

constraint-induced 

movement therapy 

after childhood 

stroke. 

 

Gordon A,  

Connelly A,  

Neville B,  

Vargha-Khadem F, 

Jessop N,  

Murphy T,  

Ganesan V.  

 

Develop. Med. & 

Child Neurol. 

2007, 49: 23-7 

Ålder: 6 år och 10 

månader till 15 år och 2 

månader  

 

Diagnos: hemipares 

efter arteriell ischemisk 

stroke (AIS). 

 
Inkl.krit: 

Hemipares av arteriell 

ischemisk stroke (AIS) 

minst 1 år tidigare, 

nedsatt funktion i övre 

extremitet.  

 

Exkl.krit: 

Neurologisk sjukdom. 

n= 8 barn 

(2 pojkar, 

6 flickor)  

Arm.  

 

Individuellt 

anpassad 

skena i 

termoplast på 

den icke 

affekterade 

armen.  

 

Tillåtelse av 

abduktion och 

adduktion av 

tummens 

grundled. 

2 tim/dag, 5 dagar i 

veckan under totalt 4 

veckor. 

Praktiska 

uppgifter 

Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderings-

tid 

Resultat 

Repetitiva 

uppgifter. 

 

Lekorienterade 

aktiviteter 

baserade på 

barnets 

intressen.  

 

Inga specifika 

bimanuella 

mål som 

övnings-

uppgifter 

under träning. 

n= 2 barn (1 pojke, 

1 flicka) 

 

1 barn (flicka) 

utvecklade anfall 

under 

interventionen och 

1 barn (pojke) 

önskade att inte få 

intensiv terapi. 

Rörelsekvalité 

Kvalité av rörelse i 

övre extremitet 

(Melbourne 

Assessment of 

Unilateral Upper Limb 

Function) 

 

Handfunktion 

Aktiv gripförmåga 

(Observation av radial- 

eller tre-fingergrepp, 

pincettgrepp, 

handgrepp och att gripa 

runt en kub)  

 

Greppstyrka (Kiddie 

Hand Dynamometer)  

 

Neurologisk påverkan 

Muskeltonus 

(Ashworth skala) 

 

Övrigt  

Terapeutiska 

målsättningar  (The 

Canadian Occupational 

Performance Measure 

och Attaintment 

Scaling principles: 

GAS) 

 

Intervjuer 

Efter 4 veckor 

 

Efter 8 veckor 

 

Efter 12 

veckor 

Efter 4 veckor 

Inga signifikanta förbättringar 

enligt Melbourne Assessment of 

Unilateral Upper Limb Function.  

 

Efter 8 veckor  

Fortsatt inga signifikanta 

skillnader.   

 

Efter 12 veckor 

Inga signifikanta förbättringar sågs 

hos något barn.  

1 barn visade signifikant förbättrad 

sensomotorik, från mycket svår till 

mild. Inga signifikanta förändring 

sågs hos övriga barn. 

 

Ytterligare resultat 

Alla barn förbättrade minst ett 

bimanuellt mål enligt GAS. 

Föräldrar såg ökad medvetenhet 

och självförtroende i användandet 

av affekterad arm enligt intervju. 

Inget av resultaten är signifikant.    
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Studie-

design 
Artikel  
Ref.nr: 35 

Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 
Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/frekvens 

Prospektiv 

pilotstudie 

 

 

Modified 

constraint-

induced 

movement 

therapy for 

young children 

with hemiplegic 

cerebral palsy: 

a pilot study.  

 

Naylor C E,  

Bower E  

 

Develop. Med. 

& Child 

Neurol. 2005, 

47: 365-9 

Ålder: 21 månader till 

5 år.  

 

Diagnos: spastisk 

hemipares.  

 
Inkl.krit: 

Spastisk hemipares, 18 

månader till 5 år. 

 

Exkl.krit: 

Unilaterala tecken utan 

konstaterad cerebral 

pares samt ålder yngre 

än 18 månader eller 

mer än 5 år.  

n= 9 barn (6 

pojkar, 3 

flickor) 

Arm.  

 

Lätt restriktion 

av en vuxen som 

håller barnet i 

den icke 

affekterade 

armens hand.  

 

Ingen restriktion 

mellan aktiviteter.   

1 tim/dag, 2 

ggr/veckan under 

totalt 4 veckor.  

 

På övrig tid ett 

hemprogram minst 

1 tim/dag under 

interventionen.   

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderingstid Resultat 

Finmotoriska 

övningar.  

 

Sång.  

Lekar med lera.  

Sorteringsövningar. 

Datorspel med 

pekskärm.  

Pussel.  

Fingerlekar. 

- Handfunktion 

Finmotorik avseende 

att gripa, skyddande 

handledsextension och 

viktbärande (Quality of 

Upper Extremity Skills 

Test: QUEST). 

 

4 veckor innan 

intervention (nr 1) 

 

Precis innan 

intervention (nr 2) 

 

Efter 8 veckor 

d.v.s. direkt efter 

avslutad 

intervention (nr 3) 

 

Efter 12 veckor 

d.v.s. 4 veckor 

efter avslutad 

intervention (nr 4) 

Efter 8 veckor d.v.s. direkt efter 

avslutad intervention (nr 3):  

Signifikanta förbättringar sågs 

avseende funktion i övre extremitet 

(ÖE) enligt QUEST i jämförelse med 

utvärdering nr 1 och 2. 

 

Efter 12 veckor d.v.s. 4 veckor efter 

avslutad intervention (nr 4):  

Ytterliggare signifikanta förbättringar 

avseende funktion i ÖE enligt 

QUEST i jämförelse med utvärdering 

nr 1, 2 och 3.  

 

Överlag sågs tendens till förbättring i 

affekterad arm vid gripgrepp, 

skyddande handledsextension och i 

viktbärande övningar hos alla barn.   

Specifikt gick 1 av 9 barn från att 

aldrig haft ett gripgrepp till att 

primitivt kunna gripa.  

5 av 9 barn förbättrade och förfinade 

sina grepp.  
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Studie-

design 

Artikel 
Ref.nr: 36 

Inklusions-/  

Exklusionskriterier 

Grupper Extremitet/ 

Restriktion 

Behandling  

Duration/frekvens 

Prospektiv 

studie 

 

 

Modified 

constraint-

induced 

therapy 

for 

children 

with 

hemiplegic 

cerebral 

palsy: A 

feasibility 

study 

 

Wallen M, 

Ziviani J, 

Herbert R, 

Evans R, 

Novak I  

 

Develop. 

Neurohab. 

2008, 11: 

124-33 

Ålder: 10 månader till 8 år  

 

Diagnos: hemiplegisk cerebral 

pares  

 

Inkl.krit:  

Aktiv vrist- eller fingerextension, 

ROM i hela övre extremiteten för 

funktionell aktivitet och förmåga att 

genomföra uppgifterna.  

 

Exkl.krit:  

Nya eller förändrade 

behandlingsmetoder för spasticitet 

och/eller funktion, gips, operation, 

botoxinjektioner. 

n= 10 barn  

(8 pojkar, 2 

flickor)  

Arm.  

 

Individuellt 

anpassad  

vante  

som ej tillåter  

att gripa och 

släppa.   

2 tim/dag, 7 dagar i veckan 

i totalt 8 på varandra 

följande veckor.  

 

De 2 tim/dag behöver ej 

vara sammanhängande, 

dock minst 30 min.  

 

Träning under dessa 2 

timmar med fokus på 

specifikt valda mål 

tillsammans med förälder 

och assistent.  

 

Ett veckovis, individuellt 

utformat 

hemträningsprogram. 

Praktiska 

uppgifter 

Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderings-

tid 

Resultat 

Repetitiva 

uppgifter 

med 

leksaker 

och spel. 

n= 1 barn 

(pojke)  

deltog ej 

vid 

uppfölj-

ning efter 

6 mån.  

 

n= 1 

familj 

fullföljde 

ej 

loggboken 

Rörelsekvalité 

Kvalité av rörelse i övre extremitet 

(Melbourne Assessment of 

Unilateral Upper Limb Function). 

 

Neurologisk påverkan  

Muskeltonus (Modified Ashworth 

scale) 

 

Muskelspasticitet (The Tardieu 

Scale) 

 

Bimanuella aktiviteter 

Effektivitet i bimanuella aktiviteter 

(Assisting Hand Assessment: AHA)  

 

Föräldrars rapportering   

Uppfattning om barnets användning 

av affekterad arm (Pediatric Motor 

Activity Log: PMAL). 

 

Frågeformulär för föräldrarna om 

barnets reaktion till behandlingen. 

 

Övrigt 

Terapeutiska mål (Goal Attainment 

Scaling: GAS).  

 

Delaktighet (Canadian 

Occupational Performance 

Measure: COPM).  

Före  

 

Efter 8 veckor 

 

Efter 6 månader  

Efter 8 veckor:  

Signifikanta förbättringar sågs hos 5 utav 9 

barn enligt COPM. 

Enligt PMAL förbättrade alla deltagare hur 

bra och hur ofta de använde affekterad 

arm, men ingen signifikans redovisas. 

8 utav 9 barn uppnådde mål enligt GAS. 

Framförallt uppnåddes målet att klä sig, 

men ingen signifikans redovisas. 

Inga signifikanta förbättringar enligt 

frågeformulär för föräldrar, AHA och the 

Tardieu Scale.   

 

Efter 6 månader:  

Signifikanta förbättringar sågs hos 6 utav 9 

barn jämfört med utvärdering före och 

efter 8 veckor enligt COPM. 

8 utav 9 barn uppnådde fortfarande sina 

mål utifrån GAS jämfört med utvärdering 

före och efter 8 veckor, men ingen 

signifikans redovisas. 

Inga signifikanta förbättringar enligt 

frågeformulär för föräldrar, AHA och the 

Tardieu Scale jämfört med utvärdering 

före och efter 8 veckor.  

 

Ytterligare resultat 

Familjerna såg svårigheter med att utföra 

terapin.  



 

 

 

Bilaga 1 forts. Sammanställning av de inkluderade studierna 

 

 

 

 
 

 

 

Studie-

design 
Artikel  
Ref.nr: 37 

Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 
Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/frekvens 

Prospektiv 

studie  

 

 

Effects of 

constraint-

induced 

movement 

therapy in 

adolescents with 

hemiplegic 

cerebral palsy: 

A day camp 

model. 

 

Bonnier B, 

Eliasson A-C, 

Krumlinde- 

Sundholm L 

 

Scand J Occup 

ther. 2006: 13; 

13-22 

Ålder: 13-18 år  

 

Diagnos: mild till 

moderat hemiplegisk 

cerebral pares. 

n= 9 (4 pojkar, 

5 flickor)  

 

Arm. 

 

Skena på den icke 

affekterade handen  

som förhindrade  

flexion av handled 

och inhiberade 

fingrarnas 

gripförmåga. 

Tummen fixerades 

mot pekfingret. 

7 tim/dag, 5 

dagar/vecka under 

en 2 veckors period 

över sommaren. 

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderingstid Resultat 

Dagliga aktiviteter 

som t.ex. frisbee 

golf, basket, boule, 

bergsklättring, 

baseboll, kanot, 

volleyboll, 

vattenlekar och 

olika finmotoriska 

brädspel, kortspel 

och tärningsspel 

och kortspel. 

 

Deltagarna fick 

även delta i 

förberedelserna av 

maten, diskning 

samt att äta själv.  

 

Handgreppsövning 

varje morgon. 

- Handfunktion 

Handfunktion (The Jebsen-

Taylor Hand Function Test) 

 

Grov- och finmotorisk 

funktion (Subtest 5 av 

Bruininks-Oseretsky test of 

Motor Proficiency) 

 

Handstyrka och uthållighet 

under 10 sekunder (Grippit) 

 

Handgreppsuppgift (Exner´s 

classification of in-hand 

manipulation) 

 

Övrigt 

Utförande av två specifika 

dagliga aktiviteter (The 

Assessment of Motor and 

Process Skills: AMPS) 

 

Frisbee-golf: totalt antal kast 

som behövdes för att få 

frisbeen i frisbeekorgen 

första och sista dagen på 

lägret.  

Före  

 

Efter 

 

Efter 5 månader  

Efter  

Signifikanta förbättringar sågs 

enligt the Jebsen-Taylor test, 

Bruininks-Oseretsky test of 

Motor Proficiency, AMPS och 

frisbee-golf.  

Ingen signifikant förbättring 

enligt Grippit.   

 

Efter 5 månader  

De signifikanta förbättringarna 

enligt the Jebsen-Taylor test, 

Bruininks-Oseretsky test of 

Motor Proficiency och frisbee-

golf bibehölls. 

Inga signifikanta förbättringar 

kunde ses enligt AMPS. 

 

Ytterligare resultat 

Barnens upplevelser 

överensstämde med 

förbättringarna.   
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Studie-

design 
Artikel  

Ref.nr: 38 

Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 
Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/frekvens 

Pros-

pektiv 

studie 

 

 

Effects of 

constraint-

induced 

movement 

therapy on 

hand skills 

and muscle 

recruitment 

of children 

with spastic 

hemiplegic 

cerebral 

palsy. 

 

Stearns GE,  

Burtner P,  

Keenan KM,  

Qualls C,  

Phillips J 

 

NeuroRehab

2009; 24; 

95-108 

Ålder: 5 till 8 år  

 

Diagnos: spastisk 

hemiplegisk cerebral 

pares  

 

Inkl.krit:  

Viss funktion att gripa 

och släppa i den 

spastiska handen, 20° 

aktiv handleds-

extension, 10° finger-

extension, tolerera 

restriktion 4 tim/dag 

och andra aktiviteter 

(90 % av vaken tid), 

motivation till att leka 

och upptäcka 

omgivningen.    

 

Exkl.krit:  

Sensorisk nedsättning, 

neglekt, svår mental 

retardation, neurologisk 

försämring, 

farmakologisk 

intervention 6 mån före 

studien eller ortopedisk 

kirurgi inom 6 mån.  

n= 6 barn (2 

pojkar, 4 

flickor) 

 

Arm. 

 

Löstagbart, tvåskaligt gips på 

den icke affekterade armen. 

 

4 tim/dag 5 dagar i veckan 

under 2 veckor.  

 

Gipset bars 8-12 tim/dag 

under de 2 veckorna (90 % 

av vaken tid). 

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderings-

tid 
Resultat 

Shaping 

 

Repetitiva 

övningar. 

 

Rita, måla, 

klippa, hitta 

gömda objekt, 

Play Doh-

lera, kram- 

och 

kastaktivitet 

samt 

brädspel.  

 

Självvårdande 

aktiviteter: 

äta, bada, 

borsta 

tänderna och 

håret samt 

påklädning. 

- Handfunktion 

Greppstyrka (Jamar 

Hydraulisk Hand 

Dynamometer) 

 

Fingergreppstyrka 

(Baseline Pinch Gauge) 

 

Gripa, släppa och 

fingerfärdighet 

(Modifierad Nine-Hole 

Peg Test) 

 

Gripa, släppa och 

fingerfärdighet (Box 

and Blocks test) 

 

Övrigt 

Muskelaktivitet 

(Elektromyografi: 

EMG) 

 

Före  

 

Efter 2 veckor  

 

Efter 3 

månader  

Efter 2 veckor:  

Signifikanta förbättringar enligt Jamar Dynamometer, 

Baseline Pinch Gauge, Nine-Hole Peg Test och Box and 

Block Test.   

 

EMG visade på en trend mot signifikanta förbättringar. 

EMG-analys visade sänkning av muskelaktivitet vid mått på 

klämförmåga och visuell inspektion. EMG-data tydde på 

minskad muskelaktivitet under gripövningar och minskad 

muskelaktivitet under fingerfärdighet.  

 

Föräldrar och lärare rapporterade mer spontan användning 

av affekterad arm.  

 

Efter 3 månader:  

De signifikanta förbättringarna bibehölls enligt Jamar 

Dynamometer, Baseline Pinch Gauge, Nine-Hole Peg Test 

och Box and Block Test jämfört med utvärdering före och 

efter 2 veckor. 

 

EMG visade på en trend mot signifikanta förbättringar. 

EMG-analys visade en ökning av muskelaktivitet vid 

klämförmåga och visuell inspektion. EMG-data tydde på 

ökad muskelaktivitet under gripövningar och ökad 

muskelaktivitet under fingerfärdighet. 
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Studie-

design 
Artikel 
Ref.nr: 39 

Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 
Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/frekvens 

Prospektiv 

studie med 

kontroll-

grupp 

 

 

Efficacy of 

Forced-Use 

Therapy in 

hemiplegic 

cerebral palsy. 

 

Sung I-Y,  

Ryu J-S,  

Pyun S-B,  

Yoo S-D 

 

Arch Phys 

Med Rehabil. 

2005: 86; 

2195-8 

 

 

Diagnos: hemiplegisk 

cerebral pares. 

 

Inkl.krit:  

God hälsa, 8 år eller 

yngre och 

självständigt gående. 

 

Exkl.krit:  

Barn med svår 

paralys av en övre 

extremitet, kognitiv 

dysfunktion som 

gjorde att de inte 

kunde samarbeta 

under testerna och 

barn som var osäkra 

med flyttbart 

gånghjälpmedel.  

n= 31 (15 pojkar, 16 

flickor) 

 

Grupp 1: 

Forced-use therapy 

(FUT), n= 18 barn 

(10 pojkar, 8 flickor), 

medelålder 33 

månader. 

 

Grupp 2: 

Kontrollgrupp, n= 13 

barn (5 pojkar, 8 

flickor), medelålder 

43 månader. 

 

Båda grupperna fick 

konventionell 

arbetsterapi 30 min 2 

gånger/vecka. 

Arm. 

 

Ett Scotchgips 

under 

armbågen till 

fingertopparna 

på den icke 

affekterade 

armen. 

6 veckor med gips på den 

icke affekterade armen. 

 

Grupp 1 (FUT-gruppen) 

fick arbetsterapi 2 gånger 

i veckan under 6 veckor. 

 

Varje arbetsterapisession 

varade i 30 minuter och 

bestod av individuell 

arbetsterapi för den 

affekterade handen. Före 

sessionen gjordes 

stretchövningar i 5-10 

minuter.  

 

Föräldrarna uppmanades 

till att uppmuntra barnen 

att använda den 

affekterade armen i 

dagliga rutinaktiviteter.   

Praktiska uppgifter Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderingstid Resultat 

Sträcka sig 

Gripa  

Hålla 

Manipulera ett objekt 

Bära vikt på armen 

Göra handgester 

 

Dagliga aktiviteter som att 

äta, att sköta sin hygien, 

påklädning, använda 

toaletten. 

- Handfunktion 

Handfunktion (The box and 

block test: BBT) 

 

Handfunktion (The Erhardt 

Developmental Prehension 

Assessment: EDPA) 

 

Övrigt 

Grad av beroende/oberoende 

i 18 olika uppgifter 

avseende motorik, 

självomvårdande, 

kommunikation och 

kognitiv förmåga. 

(WeeFIM) 

Före intervention 

 

Efter 6 veckor 

Före intervention 

Ingen signifikant skillnad 

mellan FUT-grupp och 

kontrollgrupp påvisas enligt 

BBT, EDPA samt WeeFIM. 

 

Efter 6 veckor  

FUT-gruppen visade 

signifikanta förbättringar 

enligt BBT, EDPA och på 

självomvårdande förmåga 

enligt WeeFIM jämfört med 

kontrollgruppen.  

FUT-gruppen visade högre 

poäng på kognitiv förmåga 

enligt WeeFIM än 

kontrollgruppen, men det var 

inte signifikant. 
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Studie-

design 
Artikel  
Ref.nr: 40 

Inklusions-/ 

Exklusionskriterier 
Grupper Extremitet/ 

Restriktion 
Behandling/ 

Duration/frekvens 

Prospektiv 

Multiple 

Case Studie 

 

 

Constraint-

induced 

Movement 

Therapy for 

Hemiplegic 

Children with 

Acquired Brain 

Injuries.  

 

Karman N,  

Maryles J,  

Baker R. W,  

Simpser E,  

Berger-Gross P.  

 

J Head Trauma 

Rehabil. 2003, 

18: 259-67.  

 

 

Ålder: 7 -17 år  

 

Diagnos: hemiplegi 

som följd av 

huvudtrauma, stroke 

samt arteriovenös 

missbildning.  

 

Inkl.krit:  

Diagnostiserad med 

hemiplegi, viss aktivitet 

i den affekterade 

handen, initiativ till 

funktion, viljemässiga 

rörelser för att gripa 

och släppa, förmåga att 

följa instruktioner och 

genomföra en uppgift i 

minst 3 minuter samt 

intresse av att delta i 

studien. 

n= 7 barn 

 

4 barn var 

självständiga i 

förflyttning varav   

1 barn använde 

hjälpmedel.  

3 barn använde 

rullstol och utförde 

träningen sittande i 

denna. Barnen med 

hjälpmedel tog av 

restriktionen vid 

gång men satte åter 

på den vid sittande 

aktivitet.  

 

Barnens tid sedan 

inträffad skada var 

25 dagar, 4 veckor, 

15 veckor, 6 

månader respektive 

2 år.  

Arm/hand.  

 
Vante på den icke 

affekterade 

armen/handen.  

Användning av 

vanten under alla 

vakna timmar med 6 

timmars övervakad 

träning alla 

veckodagar under 2 

på varandra följande 

veckor. Under 

helger uppmanas 

föräldrar att barnen 

skulle bibehålla 

vanten på under alla 

vakna timmar.   

 

Vanten fick tas av i 

5 minuter om barnet 

upplevde obehag. 

 

Svåra uppgifter 

(individuellt för 

varje barn) 

anpassades för att 

kunna utföras.  

Praktiska 

uppgifter 
Bortfall Utvärdering 

Metoder 

Utvärderingstid Resultat 

Shaping.  

 

Arbeta med 

pärlor, skriva, 

rita, brädspel, 

kortspel, kasta 

boll, lek med 

klistermärken, 

spela keyboard, 

sporter. 

 

Övningar som 

ingick under 

videoinspelning 

ingick ej.  

n= 2 barn 

avvek 10-20 

% från 

träning då 

den inte var 

övervakad.  

Armfunktion 

Användning av 

affekterad arm (The 

actual amount of use 

test med en 3 poängs-

skala: AAUT/AOU)  

 

Rörelsekvalité 

Kvalité på rörelsen 

(Quality of Movement 

med en 6 poängs-

skala: QOM) 

 

Övrigt 

Videoinspelning av 

uppgifter för över 

extremiteten såsom 

vika papper, öppna en 

låda, lyfta fotoalbum, 

skriva samt placera 

foto i ett album. 

Före interventionen 

 

Efter 2 veckor 

 

Efter 2 veckor:  

Signifikanta förbättringar sågs enligt 

AOU och QOM.   

Signifikanta förbättringar sågs hos 3 av 7 

barn enligt AOU. 1 barn visade på en 

trend mot signifikanta förbättringar 

enligt AOU. Signifikanta förbättringar 

visades hos 4 av 7 barn enligt QOM.  

 


