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KLINISKE RETNINGSLINJER PÅ BØRNEOMRÅDET



Ift. intensiv træning af håndfunktion hos børn 
med unilateral cerebral parese:

 Tværfagligt samarbejde – fælles målsætning 
og prioritering af indsatsområder

 Forældre skal være enige i prioriteringen

 Rammer: Fysiske rammer, personale 
ressourcer, lovgivning

FORUDSÆTNING FOR IMPLEMENTERING



 Forældre/barn-opbakning

 Familiers vilkår

 Forældrenes motivation

 Forældrenes ressourcer

 Forstyrrende indsatser, f.eks. operation i UE.

 Træningsindsatsens implementering til 
barnets dagligdag

FORUDSÆTNING FOR 
IMPLEMENTERING FORTSAT



 Nye måder at tænke indsats på

 Omsætning af anbefalingerne til 
praksis

 CIMT-Projekt

HVORDAN KAN VI EFFEKTIVISERE 
TRÆNINGSINDSATSER I ODENSE KOMMUNE
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CIMT PROJEKT

ERGOTERAPEUTISK 
INTERVENTIONSTILBUD
(MCIMT-BIT) TIL BØRN MED UNILATERAL 
CEREBRAL PARESE



 Learned non use/Forced use

CIMT/mCIMT

National klinisk retningslinje 
for Fysioterapi og Ergoterapi 
til børn og unge med nedsat 
funktionsevne som følge af 
cerebral parese

TEORIEN BAG TRÆNINGSMETODEN CIMT



Interventionen

 Træning 2 gange om ugen i 2 timer

 6 ugers CIMT  med slynge

 2 ugers BiT uden slynge

 1 uges Brush up efter 6 måneder

FORMÅL MED PROJEKTET
Overordnet at øge funktionsniveauet og –evne i den afficerede 
arm ved intensiv træning

At forbedre samarbejdet mellem hænderne i bilaterale 
dagligdagsaktiviteter



Inklusionskriterier:

Diagnose

Alder

MACS niveau

HOUSE niveau

Modificeret HOUSE

GMFCS niveau

MÅLGRUPPE FOR PROJEKTET



 AHA-testen: forbedring af mindst 4 sum-score ved 3 børn, 
forbedring af 1 sum-score ved 1 barn

 COPM mere end 2 sum-score i fremgang ved alle børn

Klinisk billede:

 Øget funktionsevne og brug af aff. arm

 Større inddragelse aff. arm i hverdagen

 Bedre kvalitet i samarbejdet mellem hænderne

 Mere selvstændighed i dagligdags-aktiviteter

 Større selvtillid

 Større forståelse og bevidsthed om egen 

formåen

Andet:

 Nye viden, kvalitetsudvikling og -sikring

af ergoterapeutisk ydelse

RESULTATER



 Implementering i Odense Kommunes 
indsatstilbud

 Udvælgelse af aktuelle børn med unilateral 
cerebral parese

 Korte intensive forløb indenfor mulighederne

 Realistisk antal af træningstilbud

 Udvikling og tilpasning

PERSPEKTIVERING,
BØRN UDENFOR PROJEKTET



Tak for Jeres opmærksomhed!

TID TIL SPØRGSMÅL…


