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Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)  

til børn med Cerebral Parese ( halvsidig spastisk lammelse)4-6 år  

implementeret i hverdagen.  

Baggrund: Inspiration fra udenlandske projekter tilpasset danske forhold.  

Formål: 

 Afprøve og dokumentere effekten af CIMT til børn med en halvsidig spastisk lammelse.  

 Tilpasse CIMT til danske forhold, hvor der lægges vægt på at implementere CIMT i barnets eget 
miljø (hjem og daginstitution) 

 Forbedre barnets funktionsevne og derigennem livskvalitet igennem en målrettet ergoterapeutisk 
indsats i tæt samarbejde med pædagoger og forældre.   

Metode:  

CIMT- 6 ugers intensiv træning.  

2 x 2 timers træning om ugen, med den ”gode” arm i slynge i gruppeforløb på IKH. 

 3-4 x 2 timers daglig træning om ugen med slynge på i institution/hjem.  

Resultater:  

Resultaterne i projektet er en opsamling af kvantitative og kvalitative data. Der er indsamlet data fra test, 

individuelle mål og fokusgruppeinterviews. 

AHA test: Alle er rykket fra 1. (lige før intervention) til 2. test (efter 6 ugers intervention). 3 ud af 5 børn,  

har et bedre niveau fra 1. til 3. test (½ år efter endt intervention). 

Box and Block test. 4 børn har kunnet flytte flere klodser fra 1. til 3 test 1 har flyttet det samme.  

COPM:  3-4 mål på hvert barn - i alt 17 mål. Ud af dem var der 14 mål, hvor der blev scoret bedre i 

udførelsen fra 1. til 2. gang. Ligeledes scores en bedre tilfredshed. 

Fokusgruppeinterview. Tilbagemeldingerne er positive, og alle har fundet det spændende og 

meningsgivende at deltage og har set positive fremgang. 

Konklusion:  

Resultaterne af undersøgelsen viser, at der generelt er fremgang for børnene, både hvad angår 

testresultater, målsætning og funktionsniveau. 



Testene viser en klar tendens til, at børnene har udviklet sig især fra lige før til lige efter 

interventionsperioden. For de fleste ses et bedre funktionsniveau ½ år efter endt intervention. Udviklingen 

ses mest tydeligt er på de individuelle mål. 

CIMT kan, kombineret med ergoterapeutisk indsats og med en grundig vejledning, implementeres i barnets 

hverdag.  

 

Lavet med støtte fra Helsefonden 

Hele projektet kan ses på WWW.IKH.dk  
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