
Håndfunksjon hos voksne med CP

Nettverkssamling for ergo- og fysioterapeuter i 
habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

7. november 2019

Susanne Følstad, ergoterapispesialist MSc



Håndfunksjon 
Aktivitetsutførelse
Deltagelse

Hvorfor er fokus på håndfunksjon viktig?
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Å engasjere seg i en livssituasjon
Fra WHOs ICF, www.helsedirektoratet.no

Nært knyttet til aktivitetsutførelse

• Engasjement og tilhørighet

• Opplevelse av å delta

• Samhandling med mennesker og omgivelser

Deltagelse Livskvalitet

Deltagelse

3Følstad 2019



Internasjonal klassifikasjon av funksjon, 
funksjonshemming og helse - ICF
www.helsedirektoratet.no
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Har det skjedd endringer i personens funksjonsnivå?
– Få en status

– Vurdere faktorer som forverrer spastisitet eller ufrivillige bevegelser

– Endring i aktivitetsnivå?

– Hvordan er sittestilling og posisjon av overkropp?

Vurdere om tiltak er nødvendig
– Igangsette tiltak basert på funn

Måle om tiltak har gitt effekt

Hensikt med kartleggingen
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• Samtale
– Klientsentret tilnærming
– Personens livsfase og interesser

• Observasjon
– Funksjon i praksis (spastisitet – dyskinesi)
– Grepsfunksjon og bruk av støttehånd
– Kapasitet over tid/trettbarhet
– Evne til problemløsning – sammenheng med persepsjon og kognisjon
– Film – bruk gjerne pasientens egen mobil (dette er også en bevisstgjøring)

• Testing
– Anvende tester med gode psykometriske egenskaper

Kartleggingsmetoder
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Jahnsen 2019

MACS I   - Håndterer gjenstander lett og med godt resultat  (42 %)

MACS II  - Håndterer de fleste gjenstander med begrenset kvalitet/tempo ((24 %)

MACS III - Håndterer gjenstander, men trenger hjelp/tilpasning (12 %)

MACS IV - Håndterer begrenset utvalg letthåndterlige gjenstander (9 %)

MACS V  - Håndterer ikke gjenstander (11 %)

Manual Ability Classification System  CPOP 2017 n= 1415



Ved CP sees ofte:

o Lammelse/svak muskulatur

o Kontrakturer

o Muskeloveraktivitet (spastisitet, dyskinesi (ufrivillige bevegelser), ataksi)

Forebygging av kontrakturer som hemmer bruk av arm/hånd er viktig!

• Kartlegg leddbevegelighet og muskellengde

– Aktuelle ledd

– Anbefaler manualen for CPOP-barn eller www.cpup.se (vuxen)

Kroppsfunksjoner og strukturer
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http://www.cpup.se/


Passive leddutslag – Alarmverdier!
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• Tommelens stilling

– Viktig for grepsfunksjon

– Ofte innslått tommel

– IZAs tommelklassifikasjon

– ww.cpup.se

• Håndleddets stilling

– Viktig for bruk av grepsfunksjon

– Ofte bøyd håndledd og pronert
underarm

– Zancolli (4 delt skala)

Kroppsfunksjoner og strukturer
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• Sensibilitet og stereognose
– Viktig for å gjenkjenne objekter uten bruk av synet

– Semmes –Weinstein Minikit (trykk)

– STI (Shape Texture Identification Test)

• Smerter
– Samtale

– Observasjon

– NRS (Nummeric Rating Scale) 0 - 10-skala

• Kognisjon & psykisk helse

Kroppsfunksjoner og strukturer
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• Spastisitet/muskeltonus
– Modifisert Ashworth scale (MAS) 

• Manuell måling av muskelttonus
• 5 punktsskala fra 0-4, hvor 0 er normal muskeltonus og 4 så uttalt muskeltonus at leddet ikke er bevegelig. 

– Tardieu – Catch
• Langsom gjennombevegelse av leddet for å undersøke leddutslag
• Deretter utfører en rask bevegelse for å se om man kan utløse såkalt ”catch” .

– Aktuelle ledd

• Muskelstyrke 
– Manuell muskeltesting ( MRC 0-5)
– Aktuelle ledd

• Grepsstyrke
– Biometrics E-Link (dynamometer)
– Koffertgrep (også pinsett- og nøkkelgrep hvis aktuelt)

Kroppsfunksjoner og strukturer 
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• Finmotorisk tempo 
– Jebsen-Taylor håndfunksjonstest
– Box & blocks

• Grep og grovmotorikk
– ARAT (Action Research Arm Test)

• Tohåndsfunksjon
– Ad AHA (Adult Assistive Hand Assessment)
– Perdue Pegboard
– Minnesota Manual Dexterity Test

• Observasjon av praktisk aktivitet 
– spastisitet, dyskinesi

Aktivitetsfunksjon
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• Alder

• Omsorg/ansvarsoppgaver

• Bosted

• Transport/mobilitet

• Utdanning/arbeid

• Interesser & motivasjon

• Sosial støtte & sosialt nettverk

Miljøfaktorer & deltagelse
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Målsetting for behandling
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1. Forebygging av funksjonsfall

• Forebygge kontrakturer

• Forebygge svekket muskelstyrke

2. Funksjons Bedring 

• Bedre grepsfunksjon

• Støttehånd – få til grunnleggende hverdagsaktiviteter (tohåndsaktiviteter)

3. Symptomlindring 

• Smerte

• Nattesøvn

• Hygiene 15



Iona Novak – Oversiktsartikkel barn 2013 

• Oppgaveorientert og målrettet trening

• Aktivitet i hverdagen

• Meningsfulle aktiviteter

• Gjennomførbarhet

Fokus på nevroplastisitet!

Tiltak håndfunksjon 
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1. Use it or lose it - Ferdigheter som ikke brukes reduseres

2. Use it and improve it - Trening gir økte ferdigheter

3. Spesifisitet - Trene på det du skal bli god på

4. Gjentagelser – Endring krever at du trener ofte

5. Intensitet - Endring krever intensiv trening

6. Tidspunkt etter skade har en betydning - Endring skjer på ulike stadier

7. Personlig relevans - Meningsfull trening skaper endring

8. Alder har betydning – Yngre hjerner er mer plastiske, endres raskere

9. Overførbarhet - Ferdigheter lært i en sammenheng kan lette innlæring av lignende
ferdigheter

10. Negativ innlæring kan hemme positiv læring

10 prinsipper for å fremme nevroplastisitet

17

Kleim, JA, Jones, TA. (2008). Principles of experience-dependent neural plasticity: Implications for rehabilitation after brain damage. 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51, S225-S239.



• Styrketrening
• Gir ikke økt spastisitet!

• Tren aktuelle muskler

• Dynamiske treningsortoser
• Trening av grep

– Saebo Glove

– Saebo Flex

» Stabiliserer handled i nøytral posisjon

» Passiv åpning av grepet (fingerekstensjon)

• Trening av skulder
– Saebo MAS (slynge)

• Elektrostimulering

Trening – Aktive øvelser!  
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Intensiv håndtrening

CIMT –

Constraint Induced Movement Therapy

– Utviklet for personer med hjerneslag

– Hindre bruk av ikke-affisert hand

– Intensiv trening over to uker

– Brukt med effekt hos barn (oftest
modifisert)

– Lovende pilotstudie

Trening – Motorisk læring - Oppgaveorientert
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• Virtuell rehabilitering (VR) & spillteknologi

• Komersielle spill

• Spesialutviklede spill

• Robotikk

• Robotikklab Sunnaas sykehus

• www.spilldegbedre.no

• Intensitet

• Antall repetisjoner

• Motivasjon

Trening – VR - Robotikk
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• Lindre smerter og ubehag
– Beskytte

• Forebygging av kontrakturer
– I kombinasjon med medisinering 

– Aktuelle ledd

– Hvileortose (natt)

– Klikkortose albue

• Bedre grep
– Posisjonerer håndledd

– Tommel

– Underarm

Ortoser
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Profylaktisk ortosebehandling
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Passiv gjennombevegelse/tøyning av terapeut er ikke tilstrekkelig i seg selv for å 
forbygge kontrakturer, men kan benyttes for symptomlindring 

Katalinic 2010, Prabhu 2013

Behandling med ortoser har vist å ha effekt når det gjøres i tillegg til 
injeksjonsbehandling. 

Evt. kan medisinering i tablettform eller med Botulinumtoxin A-injeksjoner 
vurderes ved spastisitet. 

Ofte kombineres behandlingstiltak. Klinisk veileder spastisk lammelse, Sunnaas sykehus



Kirurgi
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• Flytte sener/muskler

• Forlenge sener/muskler

• Avstive ledd

Andre behandlingsformer (reversible) må være prøvd ut først

Må foreligge en klar målsetting før kirurgi

https://kirurgen.no/fagstoff/handkirurgi/kirurgi-
for-cerebral-parese-i-overekstremiteten/



• Problemstilling – aktivitetsvansker

• Hva er det aktuelt å kartlegge?

• Hva er viktig for deg-perspektivet (samarbeid med pasient og pårørende)

• Tverrfaglig vurdering og samarbeid

• Igangsett tiltak som pasient og hjelpere kan følge opp

– Bygg på ressurser og motivasjon

• Oppfordre til å bruke spesialisthelsetjenesten ved behov

• 10 prinsipper for å fremme nevroplastisitet

– «Use it or loose it» er kanskje det viktigste

Kort oppsummering
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E-læringskurs
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Tilgjengelig for ansatte i  
Helse Sør Øst 



susanne.folstad@sunnaas.no

91 53 78 27

Takk for oppmerksomheten!
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1. Hvordan kartlegger vi arm- og håndfunksjon i dag?

2. Voksenhabiliteringen sin rolle?

3. Kompetansebehov?

4. Ansvar for igangsetting av tiltak

5. Samarbeid med kommunehelsetjenesten

6. CPOP-voksen

- Er det noen som bruker protokollen i dag?

- Oppstart? Noen som planlegger oppstart fra nyttår?

- Innhold i protokoll

Fagdiskusjon
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