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Vi har skrivit en bok om rörelse och motorik hos små barn 0-5 år 
med svår funktionsnedsättning på grund av tidig hjärnskada

för att 
försöka besvara frågan ”Var kan jag läsa om hur jag bäst 

stöttar mitt barn?

för

• Fysioterapeuter och fysioterapistudenter

• Föräldrar och andra närstående till familjen

• Personal inom habilitering och förskola
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Mötet med barnet
Innehåll

1 Gårdagens sjukgymnastik för barn med tidig hjärnskada
2 Fysioterapi för barn med flerfunktionsnedsättning idag

3 Rörelse
4 Rörelseperception hos barn med funktionsnedsättning

5 Barnets resurser och svårigheter
6 Handledning för handhavande och stimulans till rörelse
7 Behandling mot mål
8 Hjälpmedel

9 Andning och ätande
Fysioterapeut Siv Edvinsson verksam i oralmotorik- och nutritionsteam vid 
Barnhabiliteringen i Region Örebro län

10 Teamarbete i ett föräldraperspektiv
Kurator Åsa Nilsson Habilitering & Hälsa Stockholms Läns Landsting
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Handling
• Bobath år 1965

Teori: Normalisering av postural tonus och primitiva reflexer via handling

• Finnie år 1968

Teori: Home-handling som är direkt knuten till funktionella aktiviteter i vardagen. 
Föräldrarnas roll betonas

• Levitt år 1977

Teori: Rörelser i ett helhetsperspektiv

1992 ” Rikare liv”, Helhetssyn på barnets olika funktioner i vardagen under olika 
utvecklingsperioder

• Eva Bower år 2009 

Finnie´s handling the young child with Cerebral Palsy at home

Teori: ”Att med sina händer positionera, hålla och röra eller ge stöd åt barnet för att 
det ska kunna utföra ändamålsenliga rörelser. 

• Eva  Nordmark, Fysioterapi för barn och ungdom 2013, kapitlet Cerebral Pares,

”I spädbarnstiden syftar de fysioterapeutiska åtgärderna i huvudsak till att underlätta 
skötsel, handhavande och interaktion mellan barnet, syskon och föräldrar, även kallat 
handling.”

Åsa Bartonek & Anette Stolpe



Handledning för handhavande 
(Definition Mötet med barnet 2017)

• Handhavande av barnet bygger på kontakt och interaktion
mellan barn och föräldrar.

• Hänsyn tas till hur barnet upplever och reagerar på sensoriska 
stimuli, på rörelse och lägesförändringar.

• Utifrån detta ges handledning för handhavande av barnet som 
syftar till utvecklande av kommunikation, hållning och 
rörelse. 



• Handledning för 
handhavande i 
vardagen

• Stimulans till rörelse

Fysioterapi –insatser
(Definition Mötet med barnet 2017)

• Behandling mot 
definierade mål

-Behandling innebär insatser 
för utveckling mot tydligt  
definierat mål med 
tidsbestämd utvärdering
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Teorier och synsätt idag

• Family centred (Novak m.fl. 2013)

• Ekologisk teori ( Gibson 1966, Bernstein 1967)

• Action – Perception ( Berthoz 2002, Shumway-Cook) 2014)

• Målinriktad fysioterapi 
o NIT (Ekström Ahl m.fl. 2005)

o MFT (Löwing m.fl. 2009)

• Positionering (Gericke 2006, Rodby Bousquet 2016)
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Föräldrasituationen

• Första tiden

• Iakttagelser

• Oro

• Utredning

• Habiliteringskontakt
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Föräldrarnas frågor

Föräldrarna har ofta frågor inom följande områden:

• Hur kan vi påverka barnets utveckling på ett bra sätt?

• Hur kan de dagliga rutinerna genomföras på bästa sätt?

• Hur påverkar funktionsnedsättningen barnets framtid?



Föräldrarnas 
berättelse

Föräldraintervju om barnets 
förmågor och svårigheter

Perceptuell rörelse-
intolerans

Kontakt o samspel

Miljöanpassningar

Behandling mot mål
-sätta mål
-genomförande
-utvärdering av mål

Miljöförändringar
-hjälpmedel

- kommunstöd   

Bakgrundsfakta från
Sjukvården
----------------------------------

Utvärdering
------------------

Kartläggningen avslutas med 
analys av starka och svaga 
områden

Fysioterapeutens 
observation
-vakenhetsgrad
-sensorik
-posturalkontroll och rörelser
-muskeltonus
-ledrörlighet
-syn
-smärtaHandledning för 

handhavande 
och stimulans till 
rörelse

Fysioterapi för små barn med svår 
funktionsnedsättning  
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Sensorisk kartläggning - Föräldraintervju

• Vilka kroppslägen tycker barnet bäst om?

• I vilken position får föräldrarna bäst kontakt med sitt barn? 

• Hur reagerar barnet kring olika situationer i vardagen? 
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o Att läggas på rygg? 
o Att hosta, nysa, hicka?
o Sina egna lägesförändringar?
o Höga ljud?
o Tystnad? Starkt ljus?
o Att kläs av naken?
o Att bada?
o Att somna?
o Att åka bil?



Kliniska tecken

• Startle-reaktion

• Armar i startle-reaktion-ställning

• Bortvänd blick

• Frekvent ögonblinkning

• Grimasering

• Frysning av hållningen

• Verbaliserad oro

Kan vi observera en störning av rörelseperception?

Ferrari 2014
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När uppstår otrygghet vid rörelse? 
• oväntad lägesförändring 

• oväntade höjdskillnader

• snabba föremål eller personers rörelser

• förlust av trygg position

• akustiska stimuli



Fysioterapeutens observation av sensoriken

• Akustiska stimuli: Hur påverkas barnet av ljud – klanger?

Bjällra, speldosa, handklapp, fingerknäpp 

• Visuella stimuli: Hur påverkas barnet av ljus? 

Lampa, speglingar, rörliga föremål

• Taktila stimuli: Hur påverkas barnets känsel?

Olika material – mjuka, hårda, kalla, varma, våta

• Kinestetiska stimuli: Hur påverkas barnet av rumsliga förändringar?

Att läggas ner, att lyftas upp, att vaggas, dansa i förälders famn? 
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Sammanfattning av observation av sensoriken

• Vilka sensoriska områden visar barnet intresse av?

• Vilka sensoriska områden är barnet oberört av?

• Vilka sensoriska områden visar barnet obehag av?



Handledning för handhavande och stimulans till 
rörelse

• Familjeorienterat arbetssätt
Samarbete mellan föräldrar och terapeut där båda är experter inom sitt 
område

• Familjens roll
Föräldrar och syskon ger sammanhang och delaktighet i vardagen t.ex runt 
matbordet, i lekrummet, i soffan

• Fysioterapeutens roll
Handleder föräldrar genom att de tillsammans observerar barnets reaktioner,  
visar handhavande och följer upp föräldrarnas vardagssituationer i hemmet. 
Tidig handledning i hemmet ger föräldrarna modeller att använda under 
barnets uppväxt
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Perceptuell rörelseintolerans

Förändring av kroppsläge kan utlösa oro och rädsla t.ex.:

• Barnet själv förändrar sin position

• Någon vänder barnet till en otrygg position

• Barnet blir flyttat på ett för barnet oväntat sätt

• Ljud- eller ljusupplevelse eller annat sinnesintryck kan ge obehagskänslor 
som utlöser en rörelseintoleransreaktion
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Hur förklarar jag svårigheterna med rörelseperceptionen för 
föräldrarna?

• Berättar tydligt vad jag ser när barnet visar olika reaktioner som startle-reaktion, 
ögonblinkningar, tappar hållningen, fryser position, visar rädsla, inte utnyttjar sin 
potential.

• Samtal om hur detta påverkar barnets hållning och rörelse.
• Målsättningen är att föräldrarna, för att kunna möta barnets reaktion, ska känna igen 

och förstå hur olika situationer påverkar barnet. 



Kontakt och samspel
Början till kommunikation



Behandling mot mål 

• Målet utgår från föräldrarnas och fysioterapeutens analys av en 
vardagssituation. 

• Videofilmning av en vardagssituation stöttar både målformuleringen och 
utvärderingen.

• Målet kan formuleras utifrån sammanställningen SMART

• Målet kan även definieras enligt GAS
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Utvärdering av mål 

• Se effekt av insats genom att utvärdera om målet är nått

OBS viktigt!

• att undvika behandling som inte når målen

• att använda barnets och föräldrarnas ambitioner och tid på bästa sätt

• att sträva efter samsyn med föräldrar och teamets insatser



Behandlingsmål i magläge

Att resa upp 
huvudet för 
att se förälder

Att acceptera magläge
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Kontakta gärna Åsa 

eller Anette för info:

asa.bartonek@ki.se

anette.stolpe@telia.com
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