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Kunskap saknas om hur funktions-
förmågan hos barn och ungdomar med
olika typer av cerebral pares (CP) ut-
vecklas över lång tid, liksom om vilken
effekt olika behandlingsinsatser under
uppväxtåren har för deras funktion och
välmående. En stor del av den barnorto-
pediska och sjukgymnastiska insatsen
vid CP går ut på att bromsa den kontrak-
turutveckling som orsakas av spasticitet
och muskulär obalans. Om behandling-
en sätts in tidigt i förloppet kan man er-
farenhetsmässigt nå goda resultat med
begränsade åtgärder, medan de mera
omfattande behandlingsinsatser som
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Sedan 1995 görs en systema-
tisk uppföljning av alla barn
med CP i Skåne och Blekinge.
Syftet är att utvärdera olika be-
handlingar, att med tidigt insat-
ta åtgärder minska förekomsten
av svår kontraktur och höftleds-
luxation och att öka kunskapen
om hur funktionsförmågan hos
barn med olika typer av CP ut-
vecklas över lång tid. Uppfölj-
ning med röntgen startade 1996
och har hittills resulterat i speci-
ella åtgärder för vart femte un-
dersökt barn.

Figur 1. Flicka med cerebral pares, tetraplegi. Röntgen vid 2 års
ålder (övre bilden) visade begynnande dysplasi av acetabulum och
lateralisering av caput femoris på höger sida. Patienten hade en
inskränkt abduktionsförmåga, både på grund av kontraktur och
spasticitet. Röntgenfyndet föranledde ingen åtgärd.
Vid 5 års ålder har caput luxerat (nedre bilden). Om patienten
behandlats då de prognostiskt ogynnsamma tecknen sågs vid två
års ålder hade sannolikt luxationen kunnat förhindras.



krävs i senare skede ofta ger ett sämre
resultat.

Tidig åtgärd kan
förebygga luxation
Ett exempel på detta är barnets höft-

led. Om man tidigt åtgärdar en ökande
kontraktur eller spasticitet kan ofta för-
loppet brytas. Om inte tillståndet upp-
märksammas och behandlas ökar kon-
trakturen. Efter hand kan caput laterali-
seras och slutligen luxeras (Figur 1). I
dessa fall krävs omfattande kirurgi, och
resultatet är ofta endast begränsad för-
bättring. Utan behandling anges risken
för höftluxation till mellan 7 procent
(för barn som är gående) och 60 procent
(för icke gående barn) [1].

Vid tilltagande spasticitet, till exem-
pel kring höften, finns idag ett stort an-
tal behandlingsalternativ; bland annat
olika sjukgymnastikmetoder, olika or-
topediska operationer, ortosbehand-
ling, Botulinumtoxin-injektion, baklo-
fen peroralt eller intratekalt och rizoto-
mi. Den stora behandlingsarsenalen gör
att vi har behov av utvärdering av olika
metoders tillämpbarhet och effektivitet.
I själva verket är den stora arsenalen
kanske delvis ett tecken på bristen på ut-
värdering.

Både behovet av tidigt insatta åtgär-
der och kravet på utvärdering kräver en
standardiserad uppföljning av dessa
barn. Ett patientmaterial tillräckligt för
adekvat utvärdering förutsätter en bred
uppslutning och ett flerårigt uppfölj-
ningsprogram. I Sverige finns unika
möjligheter att genomföra ett sådant
tack vare dels en väl utbyggd distrikts-
baserad barn-och ungdomshabilitering,
dels vårt folkbokföringsregister.

Vi har därför sedan 1995 med hjälp
av anslag från Socialstyrelsen drivit ett
samarbetsprojekt mellan barnortopedi
och barnhabilitering. Projektet omfattar
alla barn med CP födda efter 1 januari
1990 i Skåne och Blekinge.

Projektet har tre huvudsyften:
1. Att beskriva utvecklingen hos

barn med CP genom att systematiskt
kartlägga och följa deras status och
funktion under uppväxten.

2. Att utvärdera olika behandlings-
åtgärder, det vill säga olika sjukgym-
nastiska metoder, olika ortopedtekniska
hjälpmedel och ortoser samt olika ope-
rationsmetoder.

3. Att genom tidigt insatta åtgärder
minska förekomsten av svår kontraktur
och höftledsluxation hos barn med
spastisk CP

Spasticitetsmottagning
har inrätta ts
Ett formulär som kartlägger barnets

funktion, rörelsestatus, ortos- och
hjälpmedelsbehov samt aktuell sjuk-
gymnastisk behandling har arbetats

fram i samarbete mellan barnortopeder
och habiliteringssjukgymnaster i regio-
nen. Barnets sjukgymnast registrerar
och rapporterar via formuläret två
gånger per år tills barnet är sex år, där-
efter en gång per år. Uppgifterna gås
igenom av barnortoped och databearbe-
tas så att teamet kan se förändringar i
funktion och status. Om exempelvis för
höftleden illavarslande tecken ses (till-
tagande kontraktur, minskat stående,
ökad spasticitet) diskuteras åtgärd och
intensifierad observation.

Ett schema för systematisk kontroll
med röntgen av barnens höfter har tagits
fram som hjälpmedel för att förebygga
höftluxation. Enligt schemat kontrolle-
ras alla barn med höftröntgen från fyra
års ålder, de med hög risk från två års ål-
der. Status, riskfaktorer och röntgen-
fynd avgör därefter den fortsatta upp-
följningen och behandlingen.

För att kunna bedöma/utvärdera
barnen med cerebral pares ur ett funk-
tionellt perspektiv har ett par test för-
ankrats i regionen:

• »Gross motor function measure»
(GMFM) är ett standardiserat test som
mäter grovmotorisk förmåga [2, 3].

• »Pediatric evaluation of disability
inventory» (PEDI) är ett nytt mätinstru-
ment som kartlägger barns funktionella
förmåga, grad av hjälpbehov samt an-
passning av miljön [4]. Testet har över-
satts till svenska och introducerats [3].

Den systematiska uppföljning som
nu görs har uppdagat ett behov av en
multidisciplinär bedömning av patien-
ter med spasticitetsproblem. Detta har
lett till inrättande av en spasticitetsmot-
tagning med deltagande av barnneuro-
log, habiliteringsläkare, neurokirurg,
barnortoped och sjukgymnast. Detta
innebär att alla medicinska och opera-
tiva möjligheter att behandla spastici-
tetsproblem kan diskuteras vid ett till-
fälle.

Var femte röntgad har hittills
krävt speciella åtgärder
Samtliga habiliteringsdistrikt i Skå-

ne och Blekinge har sedan 1994 efter
hand involverats i projektet. Deltagande
sjukgymnaster och habiliteringsläkare
har visat stor samarbetsvilja och stort
intresse för projektet. Hittills har 180
barn med cerebral pares registrerats.
Antalet barn motsvarar i Malmöhus län,
där projektet inleddes, det epidemiolo-
giskt förväntade totalantalet barn. Inom
närmaste året beräknas även ifrån övri-
ga regionen totalantalet barn vara inrap-
porterat.

Den röntgenologiska uppföljningen
startade 1996. Av hittills följda patien-
ter har var femte visat förändringar (la-
teralisering eller dysplasi) som medfört
tidigt förebyggande åtgärd i form av
operation (adductor-psoastenotomi) el-

ler skärpt observans med täta kliniska
och röntgenologiska kontroller. Inget
av de i röntgenuppföljningen deltagan-
de barnen har luxerat någon höftled.

Projektet är av flera skäl långsiktigt.
Incidensen av cerebral pares är låg. Be-
handlingsinsatser är ofta långsiktiga
och utvärdering måste därför också gö-
ras på lång sikt. Vi kommer under de
närmaste åren att se patientunderlaget
successivt öka med 30–40 barn per år.
Genom den kontinuerliga inrapporte-
ringen och det oselekterade materialet
kommer vi om några år att ha ett unikt
material  för utvärdering av olika aspek-
ter på cerebral pares ur ett helhetsper-
spektiv. (Hur är barnets förflyttnings-
förmåga vid de olika subdiagnoserna i
olika åldrar? Hur påverkas den av orto-
ser och hjälpmedel? Hur många ut-
vecklar kontraktur? Hur många utveck-
lar skolios, och hur påverkar det bar-
nets sittande? Hur klarar barnen sig
i skola/eget boende?) Vi bör vidare
kunna utvärdera effekterna av åtmins-
tone de vanligaste behandlingsinsatser-
na vid CP. Detta gäller olika typer
av sjukgymnastik, olika typer av ortos-
behandling och olika operativa in-
grepp.

Förhoppning att pr ojektet
ska effektivisera behandlingen
Denna ökade kunskap är av stor be-

tydelse. Med den hoppas vi bättre kun-
na förutse och tidigt informera föräldrar
om barnets framtidsutsikter. Vi hoppas
kunna effektivisera behandlingen av
barnen genom att verkningslösa mo-
ment  sorteras ut, och genom att be-
handlingsmoment med god effekt ges
ökat utrymme. Vi kommer därför att
som huvudeffekt  kunna ge barnen med
cerebral pares en effektivare och mind-
re krävande behandling, som förhopp-
ningsvis resulterar i att de når vuxenli-
vet med en bättre funktionell förmåga,
med ett ökat oberoende och med ett
minskat hjälpmedelsbehov. Den effek-
tivare behandlingen och det förbättrade
resultatet borde även få ekonomiska
konsekvenser med minskade kostnader
för behandling och hjälpmedel. 
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