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Vem är vi?



Agenda

9.00- 10.00 Introduktion
Motorik & perception - Åsa
Cerebral pares  - Cecilia
Rörelseintolerans – Cecilia/Åsa

10.00- 10.15 paus

10.15-11.00 Videofilmer - Cecilia
Forskningsstudier - Cecilia/Åsa

11.00-11.05 sträckpaus

11.05 Fysioterapiomhändertagande små barn – Anette
11.40 Avslutning - Cecilia
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Hur tänker du kring barnens motorik?
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Gibson J  1966. The senses considered as perceptual systems.

Shuwway-Cook & Wollacott 2016. Motor Control. 

Berthoz A 2000. The brain’s sense of
movement.



Ekologiskt perspektiv:

 motorisk handling kräver perceptuell information som är specifik för en
målmedveten rörelse i en specifik omgivning

 Organisationen av rörelsen beskrevs vara specifik för både uppgiften och
omgivningen den utförs i. 

 Att utgå från ett ekologiskt perspektiv vid kartläggningen av barnets
förmågor och svårigheter hjälper oss att förstå hur olika faktorer som
sensorik, perception och biomekanik påverkar rörelsen i samverkan mellan
uppgift och omgivning. 

Gibson J  1966. The senses considered as perceptual systems.



uppgift

omgivning
indIivid

Rörelse 
= 

interaktion mellan individ-uppgift-omgivning

1995-2016 (5:e utgåvan)

Shuwway-Cook & Wollacott 2016. Motor Control. 



I huvudsak processas sinnesintryck från:

• synreceptorer
• vestibulära receptorer
• led- och muskelreceptorer (proprioception) 
• hudreceptorer 

+
från rumsliga referensramar

Berthoz 2000. The brain’s sense of movement



Berthoz 2000

• Allocentrisk referensram - det rumsliga 
förhållandet mellan objekt i förhållande till 
varandra utanför den egna kroppen 

• Tyngdkraften - identifieras av det vestibulära systemet, 
används som verktyg att stabilisera huvudet och skapa 
en mobil plattform som referensram

Berthoz 2000. The brain’s sense of movement



Berthoz 2000 
The brain’s sense 
of movement





Cerebral pares -
Definition, klassifikation, bedömning
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Umeå 14

Gross Motor Function Classification System – GMFCS E&R

Klassifikation av grovmotorik vid CP

(Palisano et al. 1997, Palisano et al 2008)

https://canchild.ca/en/resources/42-gross-motor-function-

classification-system-expanded-revised-gmfcs-e-r

https://canchild.ca/en/resources/42-gross-motor-function-classification-system-expanded-revised-gmfcs-e-r


“… a group of permanent disorders of the development of 

movement and posture, causing activity limitation, that are 

attributed to non-progressive disturbances that occurred in 

the developing fetal or infant brain. 

The motor disorder of cerebral palsy are often accompanied 

by disturbances of sensation, perception, cognition, 

communication, and behavior, by epilepsy and by secondary 

musculoskeletal problems.”

Umeå 15

Rosenbaum et al 2007



Accompanying impairments

“…other impairments interfere with the ability to 

function in daily life, and may at times produce even 

greater activity limitation than the motor impairments 

that are the hallmark of cerebral palsy.”

Rosenbaum et al 2007



Sensation

“Vision, hearing and other sensory modalities

may be affected…”

Perception

“The capacity to incorporate and interpret sensory and/or 

cognitive information may be impaired”

Rosenbaum et al 2007
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Spastisk CP

• Unilateral 

• Bilateral

CP subtyp
- Dominerande neurologiskt symtom

Dyskinetisk CP
• Dystoni
• Chorea-athetos

Ataktisk CP

Surveillance of Cerebral Palsy in Europe, 2000  



 Rörelsestatus

 Tonusbedömning

 Postural förmåga (PPAS)

 Grovmotorisk funktion

 Styrkemätning

 ….
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Bedömning av motorik
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Klassifikation och bedömning

”disturbances of sensation, perception…”



Ferrari A, Sghedoni A, Alboresi S m.fl. New definitions of 6 clinical signs of perceptual disorder in children with cerebral palsy: an observational study through reliability 
measures. European journal of physical and rehabilitation medicine 2014;50:709−16.



Frekvent

ögonblinkning

vid förväntat eller

oväntat stimulus

(Bilder ur magisterarbete, Fysioterapiutbildningen Reggio Emilia, Modena  Italien 2007)

Frysning av
hållningen vid
försök till
postural
förändring

Grimasering

(mungipor) 

som uttryck för

obehag

+ verbaliserad oro «jag ramlar», «håll i mig» etc

Armar i 

startle-reaktion

-ställning



Filmer

• Hur ser ni på barnens motoriska svårigheter?

– Ser ni några tecken på störd rörelseperception?

– Försök beskriva dem?
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”Barnet jag faller- jag faller” (”Cado-cado”)
Ferrari A, Cioni G. The spastic forms of cerebral palsy. A guide to the assessment of adaptive functions. Springer-Verlag 2010.

”Barnet sträck dig” (”Tirati-su”)

Rörelseperception påverkad på olika sätt

Ferrari & Cioni 2005 



Validering och reliabilitetstestning av ”Kliniska tecken” :

(Ferrari A, Sghedoni A, Alboresi S m.fl. New definitions of 6 clinical signs of 
perceptual disorder in children with cerebral palsy: an observational study through 
reliability measures. European journal of physical and rehabilitation medicine 
2014;50:709−16)

• Beskrivning av de kliniska tecknen har översatts  till svenska (2018)

• Validering och testning av bedömarreliabilitet i Sverige pågår

Evidens för ”störning i rörelseperception” hos barn med CP?



Egna publikationer på ca 40 barn med CP (GMFCS I-III) och 30 kontrollbarn i Motoriklab
Lidbeck et al. 2014. Postural orientation during standing in children with bilateral cerebral palsy.
Lidbeck et al. 2015. Muscle strength does not explain standing ability in children with bilateral spastic cerebral palsy. Lidbeck et al. 
2016. The role of visual stimuli on standing posture in children with bilateral cerebral palsy. 
Bartonek et al. 2016. Influence of external visual focus on gait in children with bilateral cerebral palsy. 
Bartonek et al. 2018. Head and trunk movements during turning gait in children with cerebral palsy. 

Konklusioner

Barnen med CP, främst GMFCS III:
• har svårt att kontrollera extensionen mot tyngdkraften i stående
• orsaken inte uttalad svaghet i benens muskler
• synen hjäpte barnen att bibehålla hållningen i stående
• har svårt med rumslig orientering i gående (rollator definierar rummet)
• nedsatt proprioception från benens position 



Manuscript

Knee walking behavior in children with 
bilateral spastic cerebral palsy 
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Fysioterapeutiskt omhändertagande 
små barn
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Var kan jag läsa om hur jag bäst 
stöttar mitt barn?



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



Den 
omslutande 
famnen

Hur hjälper vi barnet att komma till stillhet?

Skapa trygg position
i sängen

Förbereda 
barnet vid 
ändring av 
kroppsläge

Små ,små
förändringar 
av barnets 
läge i famnen 
kan skapa 
lugn o ro 



Känner du igen beskrivningen av 
rörelseintolerans hos barn?



Fysioterapi - kartläggning av sensorik - föräldraintervju

• Vilka kroppslägen tycker barnet bäst om? 

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



Föräldraintervju: 
Hur reagerar barnet i olika situationer i 

vardagen? 

• Att läggas på rygg? 

• Sina egna 
lägesförändringar?

• Att hosta, nysa, 
hicka?

• Höga ljud?

• Tystnad?

• Starkt ljus?

• Att kläs av 
naken?

• Att bada?

• Att somna?

• Att åka bil?

• ….



Fysioterapi – 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? 



Sammanfattning av observation av sensoriken

Vilka sensoriska områden:

visar barnet  intresse av?

är barnet oberört av?

visar barnet obehag av?



• Handledning för 
handhavande i 
vardagen

• Stimulans till rörelse

Gäller alla barn

Fysioterapi -insatser

• Behandling mot 
definierade mål

-Behandling innebär insatser 
för utveckling mot tydligt  
definierat mål med 
tidsbestämd utvärdering

Gäller de barn som uppnår 
någon form av utveckling 
genom behandling mot mål



Handledning för handhavande

• 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. 



Kontakt – förmågan att samordna sin uppmärksamhet 



Kontakt-Samspel- början till kommunikation 



Behandlingsmål vid magläge kan vara:

”Att acceptera att ligga på mage”



Behandlingsmål i magläge kan vara:

”Att resa upp 
huvudet och hålla 
kvar för att se 
förälder”



Lekplatsens utformning
Sittande / stående  lek

• Trygg plats i rummet

Rummet bakom

Överblick framför

Varifrån kommer ljuset?

• Omslutande position

Starta leken med stöd nära

• Flyttbara enheter

Öka rörelsefriheten i små steg



Barnet är i sittande. Förälder är nära och småpratar med 
barnet

Att sitta med 
sektionskudde
”högt stöd”

Att sitta med 
sektionskudde
på höjd med
fria armar



Leken

• Kontakt

• Turtagning

• Samspel

• Rollen / Uppgiften

Doktor,  Polis, Leka affär



Föräldrars och barns förståelse av perceptionsintolerans

• Känna igen och förstå barnens reaktion på störning av rörelseperceptionen.

• Använda enkla ord på reaktionerna som barnen själva kan känna igen.

• Välbefinnande och livskvalitet ökar för barn och familj, när de har egna ord för 
rörelserädsla och svårighet med uppresning mot tyngdkraften.



Tankar kring behandling

• Lilla barnet: omhändertagande undvika rörelseintolerans

• Förskolebarnet: tänja på gränserna för postural kontroll

• Det äldre barnet: förklara funktionsnedsättning

Citat vuxen: ”saknar 
begreppsapparat för det 
spatiala, måste alltid börja 
på -3…”



Rosenbaum  et al 2007:
…The motor disorder of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition…..”

….and may at times produce even greater activity limitation than the motor impairments that are the hallmark of cerebral 
palsy.”

Shuwway-Cook & Wollacott 2016: ”Motor control” … ”somewhat misleading”… because movement is an interaction
between action, perception and cognition”. 

Rönnqvist & Rösblad 2013 i Fysioterapi för barn och ungdom: 
… förutom nervsystemets mognad bör kopplingen mellan perception och rörelse och hur biomekaniska faktorer påverkar
rörelsen analyseras och förstås

Att använda ”sensomotorik” kan ge rättvisa åt sensorikens och perceptionens 
betydelse för rörelse och hållning! 



cecilia.lidbeck@ki.se

asa.bartonek@ki.se

anette.stolpe@telia.com

Tack för uppmärksamheten !

Frågor?

mailto:asa.bartonek@ki.se
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