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Abstrakt 
Titel: ”Effekter av CI-Terapi hos patienter som drabbats av stroke” 
Författare: Carnerud, Rickard. Olsson, Katarina.  
Bakgrund: Varje år insjuknar 30 000 svenskar i stroke, av dessa avlider 10 000 personer. De 
som överlever behöver effektiv rehabilitering. CI-Terapi är en behandlingsform där den 
mindre påverkade extremiteten fixeras och den paretiska extremiteten tvingas till rörelse.  
Syfte: Syftet med studien är att granska befintlig forskning angående CI-Terapins effekter på 
rörelseförmågan och beteendeförändringar hos individer som drabbats av stroke  
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där data söktes på Cinhal, Pedro, 
Pubmed, Academic Search och Swemed.  
Resultat: Insamlad data visade på en klar överrepresentation av artiklar gällande de effekter 
på rörelseförmågan som CI-Terapin gav. Det fanns knappt några data kring 
beteendeförändringar som resultat av CI-Terapi. Bland de flesta av artiklarna fanns det 
tveksamheter och brister som gjorde att trovärdigheten kring artikeln minskade. Trots detta 
fanns det visst stöd för metod och dess effekter på rörelseförmågan och plasticiteten i hjärnan. 
Det fanns dock inget stöd för att metoden skulle vara effektiv för att förändra beteenden.  
Konklusion: Det finns idag väldigt få studier som är av god evidens kring effekterna av CI-
terapi. Därför krävs mer forskning kring ämnet CI-Terapi, fler studier som är kontrollerade 
och randomiserade samt genomförda i en klinisk miljö.  
Nyckelord: Beteendeförändringar, CI-Terapi, Effekter, Fysiska, Stroke. 
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1. Bakgrund 

1.1 Stroke 
Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. Det är ett samlingsnamn för de 

hjärnskador som uppstår efter en propp eller blödning i hjärnan. Tillståndet kallas även för 

slaganfall eller cerebrovaskulär sjukdom. Det är oftast äldre patienter som drabbas och 

symptom kan vara halvsidig förlamning, känselnedsättning, talsvåringheter m.m. Symptomen 

efter en stroke kan vara övergående eller bestående. Närmsta tiden efter insjuknandet kallas 

för den akuta fasen, den övergår i den subakuta fasen som efter ca ett år blir det som kallas för 

kronisk stroke. I Sverige insjuknar cirka 30 000 årligen och av dessa dör ungefär 10 000. 

Detta gör att stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken (1). 

 

Medelåldern för de som insjuknar i Sverige är 73 för män och 77 för kvinnor.  Det är 

vanligare att människor i norra Sverige insjuknar än de i södra Sverige. Kostnaden för 

strokevården i Sverige beräknas kosta 10 miljarder varje år och i det räknas anhörigas 

vårdinsatser in (1).  

1.2 Constraint Induced Movement Therapy 
Constraint Induced Movement Iherapy, i Sverige även kallat CI-Terapi, är en 

behandlingsmetod som används för att rehabilitera personer som drabbats av stroke, oftast 

appliceras metoden bara på den övre påverkade extremiteten. För att patienten skall kunna 

genomföra CI-Terapi krävs det att patienten kan extendera handleden 20° och samtliga fingrar 

10°. Patienten bör även ha god balans samt inga kognitiva och mentala störningar (2).  

 

Metoden grundar sig i vetenskapliga studier gjorda på apor i Alabama, USA. Professor 

Edward Taub genomförde på 50-talet studier för att se rörelsebeteendet hos deafferenterade 

apor. Direkt efter att deafferenteringen inträdde en spinal chock vilket resulterade i att den 

påverkade extremiteten blev obrukbar. När studierna slutförts myntade Taub uttrycket 

Learned Nonuse. Med det menades att aporna lärde sig att inte använda den påverkade 

extremiteten då rörelserna blev klumpiga och ineffektiva. För att övervinna learned nonuse 

prövade Taub och hans kollegor att fixera den icke påverkade extremiteten på aporna och 

detta resulterade i att aporna blev tvingade att använda en påverkade extremiteten för att 

kunna finna föda. Funktionen i den påverkade extremiteten förbättrades men för att 

förbättringen skulle kvarstå var fixeringen tvunget att bibehållas ytterligare ett par dagar (2).  
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Med utgångspunkten att learned nonuse begreppet är applicerbart på personer som drabbats 

av stroke har kliniska studier genomförts och det har visat sig att personer som lärt sig att 

kompensera bortfallet med den icke paretiska armen kan övervinna detta beteende.  

För att kunna övervinna learned nonuse krävs intensiv träning samt att den icke påverkade 

sidan fixeras för att inte kunna hjälpa till vid olika träningssituationer. Metoden kräver mycket 

resurser då patienterna tränas sex timmar per dag i två veckor. Fixeringen av den icke 

påverkade sidan skall ske 90 % av den vakna tiden för att nå bästa resultat. Träningen sker i 

form av ADL samt funktionella övningar och är mycket repitativ (2,3).  

 

CI-Terapi kan genomföras på olika sätt och det finns två typer som är vanligast. De kallas för 

Task practice och Shaping. Task practice innebär att patienten tränas med hjälp av olika 

funktionella övningar så som spela spel, kasta boll, skriva, rita m.m. samt även ADL övningar 

i köket, trädgården m.m. Shaping består av en stor mängd standardiserade funktionella 

övningar som allt efter hand ökar i svårighetsgrad (2,3). 

 

För att utvärdera CI-Terapi används olika mätmetoder och de vanligaste är Fugl-Meyer 

Assessment of physical performance (FMA), Wolf Motor Function Test (WMFT), Action 

Research Arm test (ARA) och Motor Activity Log (MAL) (2,3). 

1.3 Mororisk kontroll 
Inom motorisk kontroll studeras de neurofysiologiska reaktioner som påverkar människans 

rörelsesystem. En persons förmåga att förvärva nya funktioner definieras genom personens 

motoriska inlärning, hur god en persons inlärning är beror mycket på hur bra deras feedback 

system fungerar. När personen genomför en rörelse får de genom sitt feedback system 

information hur rörelsen befinner sig i rummet. Den motoriska inlärningen anpassas till den 

miljö i vilken en rörelse eller aktivitet ska utföras.  När rörelsen/funktionen är inlärd sparas 

den i personens motoriska minne. Det motoriska minnet fungerar ungefär som man tror att det 

verbala minnet fungerar, med ett korttidsminne och ett långtidsminne (4).  

 

Det finns ett hierarkiskt kontrollsystem i vårt nervsystem som styr motorik och dess inlärning. 

Den ekologiska teorin gällande detta menar att människans rörelser till stor del styrs av 

omgivande förutsättningar och miljö. Denna teori ger tro på möjligheten att en motorisk 

återinlärning efter skada är möjlig. Motorik inlärning delas in i tre faser, initial-kognitiv fas, 
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personen behöver identifiera rörelsen och bli medveten om målet med rörelsen. Mellan- 

fixationsfasen, här börjar personen planera hur han/hon ska genomföra den rörelse som 

identifierats. I slut- autonom fasen har personen lärt sig rörelsen och kan utföra den utan att 

aktivt identifiera och planera sin rörelse (1).  

1.4 Hjärnans plasticitet 
En beskrivning på begreppet är hjärnans förmåga att anpassa sig till förändrat stimuli. 

Inlärning förändrar vår kapacitet att förbättra både effektivitet och anatomiska kontakter i 

hjärnan. Inlärning är alltså en förändring på synapsisk nivå. Plasticitet, eller neronal 

modifikation, kan alltså beskrivas som kortsiktiga förändringar i effektivitet eller styrka av 

synapsiska kontakter eller långsiktiga strukturella förändringar i organisation och mängd av 

kontakter mellan neuron (4).  

1.5 Mätmetoder 
För att utvärdera huruvida CI-Terapi ger resultat eller inte finns ett antal mätmetoder som är 

vanligt förekommande. En av de vanligaste är Motor Activity Log (MAL), som är en 

semistrukturerad intervju där patienten uppger hur mycket han/hon har använt den påverkade 

armen i ADL- situationer. Patienten poängsätts enligt två skalor, en som bedömer hur mycket 

patienten använder armen och en som bedömer kvalitén av rörelsen. Frågorna rör aktiviteter 

som genomförts den senaste veckan eller i vissa fall det senaste året. Efter första screeningen 

får patienten genomföra aktiviteter för att se hur mycket den påverkade armen används samt 

hur väl rörelserna i armen utförs. Mängden av aktivitet i den paretiska armen bedöms enligt 

en sex gradig skala, från 0 (Använde aldrig den påverkade armen.) till 5 (Använder alltid den 

påverkade armen.) För att kunna mäta kvalitén på rörelserna används också en sex gradig 

skala, från 0 (Oförmåga att använda den påverkade armen för den här aktiviteten) till 5 

(förmåga att använda den påverkade armen lika bra som innan insjuknandet i stroke.) (5).  

 

Action Research Arm test (ARA) är ett mätinstrument som enbart inriktar sig på att utvärdera 

armens funktion därav namnet. ARA består av fyra stycken undertester, första är att patienten 

ombeds att flytta en träkubb för att se hur greppförmågan är. Andra undertestet används även 

för att se hur greppförmågan är och testet går ut på att patienten skall hälla vatten från ett glas 

till ett annat. Tredje testar hur väl patienten kan nypa, en boll placeras mellan tummen och 3:e 

fingret. Sista delen testar det grovt motoriska i armen. Patienten ombeds utföra funktionella 

rörelser såsom att placera handen bakom huvudet. De olika testerna är upplagda så att om 

patienten klarar första uppgiften på första försöket behöver denne inte genomföra resterande 
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övningar i samma segment utan kan gå vidare till nästa. Om patienten misslyckas första och 

andra gången på första övningen får denne noll poäng men får gå vidare. Misslyckas patienten 

mer än två gånger på första uppgiften måste alla uppgifter i segmentet genomföras (6).  

 

Wolf Motor Function Test (WMFT) är framtaget av Wolf med kollegor för att utvärdera CI-

Terapi för patienter som drabbats av stroke. Eftersom att patienter som genomgått CI-Terapi 

oftast har drabbats av en medelmåttig stroke har WMFT tagits fram för att vara känslig för de 

motoriska funktioner som är karakteristiska för dessa patienter. Den första versionen av 

WMFT bestod av 21 olika uppgifter som innefattade de olika leder som kan vara påverkade. 

Det testade också den grov/fin motoriska förmågan. Den nyaste versionen är reviderad och 

innehåller 17 uppgifter men av dessa mäter två stycken enbart styrka och är därför inte 

inkluderade i den totala tiden testet tog att utföra eller i den funktionella förmågan (7).  

 

Fugl-Meyer Assessment of physical performance (FMA) är framtaget av Axel Fugl-Meyer 

med kollegor och metoden syftar till att evaluera den motoriska funktionen, balansen och 

sensibilitetskvaliteter hor patienter med hemiplegi. När patienten skall graderas görs detta 

efter en tregradig skala, där 0 är minimum och 2 är maximum. Testet består av 10 

huvudgrupper med uppgifter där varje grupp har ett antal underuppgifter (8). 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att granska befintlig forskning angående CI-Terapins effekter på 

rörelseförmågan hos individer som drabbats av stroke.  

2.1 Frågeställningar 
Vilken evidens finns för effekterna på individers rörelseförmåga efter rehabilitering med  

CI-terapi?  

Hur upplever patienter CI-terapi? 

Vilken evidens finns för CI-terapins effekter på hjärnans plasticitet? 
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3. Metod 

Litteratursökningen genomfördes på sökmotorerna SweMed, PubMed och PeDro,  

Academic Search och Cinahl. De sökord som användes var Constraint Induced Movement 

Therapy och Stroke. Även Constraint Induced Movement Therapy + Stroke användes. För att 

göra ett urval av de publikationer som sökningen resulterade i granskades abstract och en 

bedömning gjordes på publikationens relevans i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Inklusionskriterier: Studien utgörs av både internationella och nationella artiklar. Dessa 

artiklar skall ha genomförts på patienter med stroke. Exklusionskriterier: studierna skall inte 

vara genomförda på djur, dock har författarna haft överseende med review artiklarna då dessa 

inkluderar studier som genomförts på djur. Denna studie har genomförts som en kartläggning 

där enskilda studier analyserats och lagts samman till en sammanfattande evidensbild, 

sorterade efter olika typ av effekt (rörelseförmåga, upplevelser t ex). Dessa kategorier var 

beroende på aktuell data som fanns tillgänglig. Utav de 45 artiklarna som klassades som 

relevanta valdes 21 stycken ut till den här studien. Vid urvalet valdes vissa artiklar bort på 

grund av ekonomiska skäl eller att de ej gick att få ut i fulltext. De 21 artiklarna valdes ut med 

urvalskriterier såsom vilken typ av studie (RCT, one case eller review), studiens omfattning 

samt artikelns relevans i förhållande till denna studies frågeställningar. Då studiernas 

tillförlitlighet skulle bedömas utgick författarna från olika frågor som:  

– Randomiserades patienterna till de olika behandlingsalternativen? 

– Följdes alla patienterna upp som randomiserades? 

– Var patienter och behandlingspersonal blindade avseende behandling? 

En redan befintlig mall som kan likställas med författarnas evidensresonemang bifogas i 

bilaga 1. Denna mall användes som riktlinje för att kunna gradera evidensen bland de olika 

artiklarna. Då artiklarna lästes koncentrerade författarna sig främst på metod- och resultat 

delen av artiklarna. Utfallet av sökningen i de olika sökmotorerna visas i tabellerna nedan. 

Övrig litteratur som användes i studien söktes vid Sociomedicinska biblioteket. 
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3.1 Utfall av sökning i Cinhal 

 
Begränsningar: Human, english language.  
 

Sökord Antal träffar Relevanta artiklar 
1. Constraint induced 
movement therapy 

187  

2. Stroke 18869  
3. Constraint induced 
movement therapy + stroke 

48 4 

 
 

3.2 Utfall av sökning PeDro 
 
Begränsningar: Human, english language.  
 

Sökord Antal träffar Relevanta artiklar 
1. Constraint induced 
movement therapy 

1  

2. Stroke 477  
3. Constraint induced 
movement therapy + stroke 

0  

 
 

3.3 Utfall av sökning Academic Search 
 
Begränsningar: Human, english language.  
 

Sökord Antal träffar Relevanta artiklar 
1. Constraint induced 
movement therapy 

37 15 

2. Stroke 13797  
3. Constraint induced 
movement therapy + stroke 

0  

 
 

3.4 Utfall av sökning PubMed 
 
Begränsningar: Human, english language.  
 

Sökord Antal träffar Relevanta artiklar 
1. Constraint induced 
movement therapy 

88 9 

2. Stroke 97109  
3. Constraint induced 
movement therapy + stroke 

68 17 
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4. Resultat 
Inom forskningsområdet CI-Terapi är de flesta studierna utförda för att se effekterna av 

behandlingsmetoden på individens rörelseförmåga (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23). Väldigt få studier behandlar upplevelser och beteendeförändringar (24, 25) samt 

CI - Terapins effekter på hjärnans plasticitet (26, 27). Relevanta studier har valts att 

presenteras i fallande evidensordning. 

4.1 Effekter hos individers rörelseförmåga efter träning med CI-terapi 
Taub et al. utröner i artikeln”Constraint induced movement therapy: a new family of 

techniques with a broad application to physical rehabilitation – a clinical review” CI–Terapins 

utveckling genom att kartlägga det dåvarande aktuella forskningsfältet. Artiklar som 

inkluderades behandlade basal forskning med apor till dess tillämpning på människor. 

Artikeln beskrev även resonemang kring kortikal reorganisation samt hur tesen kan tillämpas 

kliniskt (9).  

 

Den första studien som presenterades behandlar basal neurologisk vetenskap. Försök 

genomfördes på apor, objektet blev kirurgiskt deafferenterad. Djuret använde då inte sin 

extremitet i fria situationer. Djuret använde dock sin extremitet om man fixerar den mindre 

affekterade extremiteten. Om djuret var fixerad under 24 timmar så använde den sin 

affekterade extremitet så länge den mindre affekterade var fixerad. Om fixeringen fick kvarstå 

längre blev funktionen att använda extremiteten mer permanent (9).  

 

I följande studie presenterade Taub et al learned nonuse tesen närmare. Genom att 

deafferentera djuret samt inmobilisera extremiteten redan när djuret fortfarande var sövt borde 

djuret aldrig lära sig att extremiteten inte gick att använda. Extremiteten var inmobiliserad 

under 3 månader postoperation, under denna tid har den spontana läkningen fullföljts. Efter 3 

månaders inmobilisering kunde djuren använda sin extremitet (9).  

 

Flera studier på apor som registrerat neurologisk aktivitet visade att kortikal reorganisation 

kan vara länkat till CI- terapi. Dessa fakta kunde även visa sig vara användbara vid 

rehabilitering av människor. Samma fenomen uppträdde nämligen även hos människor. 

Experimentella studier som med hjälp av TMS (transkranial magnetisk stimulering) har 

kartlagt de områden som kontrollerar arm rörelse hos sex patienter med kronisk hemipares i 
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övre extremitet före och efter genomförd CI-terapi. Efter två veckors rehabiliterings period 

uppmättes en ökning av armfunktion, TMS visade också att området i hjärnan för armfunktion 

hade ökat. CI-terapi hade lett till en betydande rekrytering av neuron i den affekterade 

extremitetens kontrollområde. Uppföljande undersökning visade att den rehabiliterande 

effekten höll i sig även efter sex månader (9).  

 

Studien fortsatte att redovisa kliniska studier, Wolf applicerade tesen som redan tillämpats på 

djur, på människor i studien ”Effects of forced use of the upper extremity of a hemiplegic 

patient on changes in function”. Studien inkluderade 25 patienter med stroke och traumatiska 

hjärnskadade patienter som insjuknat för mer än ett år sedan. Dessa patienter hade minst 10 

graders extension i fingrarna samt minst 20 graders extension i handleden av den affekterade 

armen. Patienterna ombads att bära en fixering på den mindre affekterade armen hela dagarna 

under två veckor, de behövde inte ha på sig fixeringen under sin träningstid (30 minuter/dag) 

eller när de sov. Patienterna visade signifikanta förbättringar gällande snabbhet och kraft i 

rörelser, beroende på uppgiften. För att mäta förbättringen användes WMFT. Ingen 

information fanns huruvida de nya funktionerna var överförbara i patienternas vardagsliv.  

Alla dessa studier tyder på att det fanns en familj av tekniker som kan vara effektiva vid 

learned nonuse fenomen (9).  

 

CI-terapi studier har även genomförts på nedre extremitet, 16 patienter med en stor bred i 

nedsatt funktion behandlades av Taub, Uswatte och Pidikiti. Terapin bestod av träning i stor 

mängd, såsom gång på gåband, gångträning, sätta sig ner följt av att ställa sig upp, liggande 

till sittande samt olika balans övningar. Övningarna genomfördes med en stödjande sele, som 

tog upp kroppsvikten partiellt. Selen användes när det var nödvändigt under sju aktiva 

timmarna om dagen, med spridda pauser i tre veckor. Kontrollgruppen tränades med generell 

träning för undre extremitet. Alla patienters funktion mättes pre- och post behandling för en 

korrekt utvärdering av rehabiliteringen. De 12 patienter som hade en medel nivå på sin 

dysfunktion förbättrade de mesta av sina värden (9).  

 
Vidare utreder Taub et al CI-terapins tillämpningsförmåga i artikeln” Constraint induced 

movement therapy: bridging from the primate laboratory to the stroke rehabilitation 

laboratory”. I artikeln presenterades data från sju olika studier. Den sammanlagda datan från 

dessa studier främjade att CI-terapi producerar massiva förändringar i hjärnans organisation 

och funktion som genererade stora positiva förändringar i motorfunktion (10).  
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En intrakortikal microstimuli studie genomförd på apor och 7 studier på människor som 

använde sig av TMS, PET (metod för att följa blodflödet inne i hjärnan) och magnetröntgen 

föreslog att kortikal reorganisation kan vara associerad med den terapeutiska effekten av CI- 

terapi. En studie genomförd av Jenkins et al visade att kortikal reorganisation var starkt länkat 

till mängd av användning. Då denna studie var genomförd på apor antogs det att fenomenet 

även fanns hos människor. Elbert med kollegor fann att den kortikala somatosensoriska 

representationen av handens fingrar var större hos dem som spelar stränginstrument än hos 

ickemusiker (10).  

 

Övriga artiklar som beskrevs var genomförda på människor, dessa studier hade testat hur 

effektiv CI-terapi var. Alla artiklar hade kommit fram till goda resultat och patienterna hade 

förbättrat sin förmåga. Taub och Uswatte menade att en viktig faktor för att lyckas med CI-

terapi var repetitiv träning med den paretiska armen. Vilken metod som helst som får 

patienten att använda den mer affekterade armen under flera timmar per dag under en period 

av flera dagar borde vara en effektiv behandlingsform (10).  

 

Artikeln ”Constraint induced movement therapy: som thoughts about theories and evidence” 

sammanställde fyra tidigare genomförda studier där alla visade på positiva resultat. De två 

första studier var gjorda på patienter med kronisk stroke medan de två sista var gjorda på 

patienter i den akuta och subakuta fasen. De patienter med kronisk stroke fick samma typ som 

tidigare vad gäller tid och intensitet. De som befann sig i den akuta fasen fick två timmars 

träning per dag med arbetsterapi och CI-Terapi. Utöver den tiden hade patienterna den friska 

sidan fixerad sex timmar per dag, fem dagar i veckan. Detta pågick i två veckor. Patienter i 

den subkuta fasen fick däremot träning i 10 veckor. Fem dagar per vecka fixerades 

patienternas friska sida fem timmar per dag. De tränades med shaping en timme, tre dagar i 

veckan. Resultatet blev att samtliga visade förbättringar men det framgår ej av vilken grad 

förbättringarna skedde. Vid uppföljningen hade de med kronisk stroke bibehållit sina 

förbättringar men inget resultat fanns från de övriga vid artikelns publicering. Studien 

avslutade med att begreppet learned nonuse behövde vidare utforskning samt att effekterna av 

CÍ-Terapi ännu inte var övertygande (11).  

 

Artikeln”Constraint-induced movement therapy: time for a little restraint? “avsedde att 

resonera kring CI-terapi inom några teman såsom dess teoretiska bas, effektivitet, 

användbarhet och sammansättning. Utifrån dessa teman undersökte forskargruppen valda 

 14 



artiklar och relevanta publikationer som behandlade CI-terapi. Gruppen fann en uppsjö av så 

kallade one-case studies, men bara ett fåtal randomiserade kontrollerade studier (RCTs) hade 

genomförts. 

 

Gruppens konklusion slutar i att CI-terapi var en lovande behandlingsform, men att fler RCTs 

behövde genomföras för att styrka terapins evidens. Dessa studier borde också vara mer 

självständiga, i större skala än tidigare samt genomföras av ett multidisciplinärt 

forskningsteam. I dessa studier borde effektiviteten jämföras mellan CI-terapi samt en mer 

konventionell behandlingsform som hade liknande intensitet som CI-terapi. 

Forskningsgruppen fann CI-terapin överreklamerad (12).  

 
“Constraint-Induced Movement Therapy” av Grotta et al syftade till att se hur CI-Terapi 

fungerade för patienter i den akuta fasen av deras stroke. Många studier var gjorda på hur CI-

Terapi fungerade för patienter med kronisk stroke. Tidigt fann författarna att det var många i 

den akuta fasen som inte kvalificerade sig till CI-Terapi då det förutsatte att patienten har 

vissa fysiska och psykiska egenskaper. För att utvärdera resultatet av behandlingen använde 

sig författarna av MAL och komponenterna för de övre extremiteterna i FMA. Efter 

interventionenens slut fanns ingen skillnad i MAL mellan de som genomgått CI-Terapi kontra 

kontrollgruppen, skillnad fanns däremot i FM, där de som genomgått CI-Terapi förbättrade 

sin poäng vid uppföljningen två veckor efter och tre månader efter. Det är säkerligen inte 

farligt att patienter i den akuta fasen behandlas med denna metod. Metoden är dock inte utan 

problem, de flesta som är i den akuta fasen kvalificerar sig inte till att delta och den ställer 

även stora krav på terapeuter och deras resurser. Konklusionen av studien blev dock att CI-

Terapi förbättrade funktionen hos patienter med kronisk stroke (13).  

 
“Constraint Induced Movement Therapy for Motor Recovery in Chronic Stroke Patients” som 

genomfördes av Kunkel et al gjordes på 5 kroniska strokepatienter där alla hade motoriska 

problem till följd av stroken. Dessa patienter fick CI-Terapi i 14 dagar. Under dessa dagar var 

den mindre påverkade armen fixerad i en mitella och den påverkade armen tränades 6 timmar 

per dag. Mätinstrumenten här var MAL och WMFT. Effekten av träningen resulterade i en 

förbättring av den tid det tog att utföra en speciell övning i laboratorietesterna. Även kvalitén 

av själva rörelsen förbättrades, speciellt när armen används i ADL situationer. Effekterna var 

stora och jämförbara med tidigare studiers effekter när det gäller CI-Terapi. Konklusionen är 
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att CI-Terapi är en effektiv metod för kroniska strokepatienter speciellt när det gäller ADL 

situationer (14).  

 

Artikeln” Paretic Hand Rehabilitation with Constraint Induced Movement Therapy After 

Stroke.” av Tarkka et al syftade till att undersöka om CI-Terapins effekter hos kroniska 

strokepatienter blev kvarstående även efter interventionens slut. Studien innefattade 27 

patienter som alla var kroniska strokepatienter och uppfyllde de motoriska kriterierna, minst 

10° extension i metacarpalphalangleden och interphalangleden samt 20° i handleden. Kontroll 

av den påverkade armens användande i dagliga uppgifter genomfördes två veckor innan, 

direkt efter och vid uppföljningen av interventionen. Resultatet blev att de motoriska 

färdigheterna hos den påverkade armen förbättrades signifikant efter interventionen. Dessa 

kunskaper fanns fortfarande kvar vid uppföljningen fem månader efter interventionens slut. 

Konklusionen av denna studie är att kroniska strokepatienter tjänar på att genomgå 

koncentrerad terapi för att förbättra sin påverkade extremitet. Den visar även att de kan öka 

den frivilliga motoriska kontrollen av den påverkade armen fler år efter skadan (15).  

 
”Efficacy of Modified Constraint induced movement therapy in Chronic Stroke: A Single-

Blinded Randomized Controlled Trial” genomfördes på 17 patienter där alla upplevt en stroke 

minst ett år innan studiens början. Page et al inkluderade patienter som var påverkade i den 

övre extremiteten och hade utvecklat beteendet learned nonuse. Sju stycken av dessa deltog i 

strukturerade övningar där den påverkade extremiteten fick arbeta tre gånger i veckan i 10 

veckor.  Deras mindre påverkade extremitet blev fastbunden fem timmar per dag, fem dagar i 

veckan. Fyra patienter fick vanlig terapi samma tidsintervall som de som fick modifierad CI-

terapi. sex stycken fick ingen terapi alls, de användes som kontrollgrupp (16). 

 

Mätinstrument var FMA, ARA och MAL. Resultatet blev att de patienterna som fick den 

modifierade varianten av CI-Terapi fick bättre resultat på både FMA och ARA (18.4, 11.4) än 

de som fick vanlig terapi (6.0, 7.1).  Mängd och kvalitet av användandet av armen mättes med 

hjälp av MAL och den förbättrades endast bland de patienter som deltog i modifierad CI-

Terapi. Konklusionen av denna studie var att modifierad CI-Terapi kan vara en effektiv metod 

för att förbättra funktion och användandet av den mer påverkade armen hos kroniska 

strokepatienter (16).  
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I Artikeln “Distrubuted Form of Constraint-Induced Movement Therapy Improves Functional 

Outcome and Quality of Life After Stroke”. beskrev Dettmers et al effekterna av modifierad 

CI-Terapi. Forskargruppen utvärderade även dessa effekter. 11 patienter deltog i studien, alla 

hade kronisk stroke. Patienterna fick motorisk träning av den affekterade extremiteten tre 

timmar per dag i 20 dagar. Det här motsvarar den tid en ordinarie träningsperiod med CI-

Terapi ger. För att kunna mäta resultaten av CI-Terapin användes MAL, WMFT, Frenchay 

Arm Test, Nine Hole Peg Test, greppstyrka, spasticitet enligt Ashworth samt Livskvalitet 

enligt Stroke Impact Scale. Deltagarna visade förbättring efter interventionen enligt samtliga 

mätinstrument. Konklusionen blev därför att en modifierad version av CI-Terapi var en 

lovande intervention för patienter med kronisk stroke både ur motoriskt synvinkel och ur ökad 

livskvalitet (17).  

 

Page et al utrönar i artikeln” Modified constraint induced movement therapy: a randomized 

feasibility and efficacy study” effektiviteten av modifierad CI-Terapi. Sex patienters funktion 

mättes med FMA, ARA, WMFT och MAL för att identifiera nedsättningar i den affekterade 

extremiteten. Dessa patienter var mellan 2-6 månader efter insjuknande. Därefter deltog två 

patienter i halvtimmes långa träningspass tre gånger i veckan i 10 veckor. Under samma 

period var deras mindre affekterade arm inmobiliserad fem timmar per dag fem dagar i 

veckan. Två andra patienter fick vanlig terapi, och de resterande två patienterna utgjorde 

kontrollgruppen där terapi uteblev (18). 

 

Efter 10 veckor utvärderades patienternas funktion återigen med FMA, ARA, WMFT samt 

MAL. De två patienter som var deltagare i CI-terapi gruppen förbättrade sina värden på FMA, 

ARA, WMFT.  Patienterna ökade även sin rörelsemängd och rörelsekvalité enligt MAL 

skalan. Patienter i kontrollgruppen och den vanliga träningsgruppen upplevde ingen 

förbättring. Studiens slutgiltiga konklusion var att CI-terapi kan vara en effektiv 

behandlingsform för att förbättra funktion hos patienter med en affekterad arm samt learned 

non use problematik (18).  

 

I artikeln ”Case Study- Exploring a repetitive training regime for upper limb hemiparesis in 

an in-patient setting: a report on three case studies” fördjupade Sterr et al sig i hur effektiv 

task-practice övningar var för patienter med kronisk stroke. I studien deltog tre stycken 

patienter, patient 1 och 2 tränades varje dag i 90 minuter i 2 veckor. Patient 3 fick 60 minuters 

träning dagligen i 4 veckor. Utvärderingsmetoder var WMFT och greppstyrka. Resultatet blev 
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att samtliga patienter uppnådde förbättringar kliniskt. Dessa speglade även de resultat som 

framkom av mätinstrumenten. Studien påvisar att denna träningsform är effektiv att använda 

för att förbättra funktionen hos en individ med en paretisk arm(19).  

 

I artikeln” Forced use of the upper extremity in chronic stroke patients” resonerade van Der 

Lee et al huruvida det fanns tillräcklig evidens för forced use therapys effekter på patienter 

med kronisk hemipares i övre extremitet. De utvärderade genom sin studie effektiviteten av 

forced use therapy. Studien genomfördes som en klinisk observations studie, 66 patienter 

deltog i studien. Dessa patienter delades upp i två grupper, i forced use gruppen fixerades den 

icke affekterade armen kombinerat med intensiv träning. Den andra gruppen tränade en 

liknande terapi gällande intensitet, som baserade sig på neurologisk utvecklings forskning. 

Patienterna tränade i två veckor. Resultatet utvärderades med hjälp av Rehabilitation Activites 

Profile, ARA, FMA, MAL och ett Problem score. Resultatet uppmättes en vecka efter 

avslutad behandling, en signifikant skillnad i fördel till forced use gruppen uppmättes på ARA 

samt MAL. Studien visade på en liten men långvarig effekt av forced use therapy på ARA 

skalan samt en tillfällig klinisk effekt relevant för rörelsemängd av den affekterade armen 

(20). 

 

I ”Automated Constraint-Induced Therapy Extension (AutoCITE) for movement deficits after 

stroke” beskrev Lum et al en arbetsstation som kallades för AutoCITE som levererar task-

practice komponenter vid CI-Terapi för övre extremiteten. Nio patienter rekryterades där alla 

hade problem med den påverkade sidans övre extremitet. De fick använda AutoCITE tre 

timmar per dag i två veckor. De fick även använda en vante på den mindre påverkade sidan 

90 % av den vakna tiden. För att mäta effekterna av arbetsstationen användes MAL och 

WMFT. Träningen visade resultat på både MAL och WMFT. Dessa förbättringar var 

jämförbara med en kontrollgrupp som tränat vanlig CI-Terapi (21).  

 

Artikeln “Constraint-Induced Motor Relearning After Stroke: A Naturalistic Case Report” 

beskrev Sabari et al en kvinna som skadade sin ”friska” sida samtidigt som hon drabbades av 

stroken vilket tvingade henne till CI-Terapi liknande rehabilitering. Detta tvingade henne till 

att fixera den skadade armbågen under rehabiliteringen av stroken. Studien påbörjades ett år 

efter att kvinnan fått sin stroke. Hennes resultat utvärderades med hjälp av MAL. Resultatet 

blev att patienten förbättrade sin poäng på i stort sett alla de olika mätinstrumenten från det 

hon kom till sjukhuset till dess att hon skrevs ut. MAL som är uppdelad i två underskalor där 
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ena beskriver hur väl patienten använder den skadade extremiteten medans den andra skalan 

visar hur mycket patienten använder den skadade extremiteten. På den förstnämnda skalan 

ändrade poäng från 0 till 15. Den sistnämnda skalan visar hur mycket patienten använder den 

skadade extremiteten och på den skalan ökade poängen från 0 till 13. Konklusionen av denna 

studie var att på grund av att kvinnan var tvungen att immobilisera den ”friska” sidan direkt 

efter sin stroke, gav detta resultat om hur väl CI-Terapi fungerar för patienter som får detta 

direkt efter insjuknandet. Studien motiverade även till framtida studier om CI-terapins 

effekter för patienter som drabbats av stroke i det akuta skedet (22).  

 

Bonifer et al utredde hur CI-Terapi skulle fungera för en person med svår kronisk övre 

extremitets hemiplegi. I artikeln ”Application of Constraint-Induced Movement Therapy for 

an Individual with Severe Chronic Upper-Extremity Hemiplegia” beskrevs en kvinna som 

hade drabbats av en stroke för 15 år sedan. Konsekvensen av stroken var att hon inte kunde 

isolera någon rörelse i den påverkade extremiteten. Hon genomgick ett tre veckors program 

där hon tränades enligt CI-Terapins tankesätt. Resultatet blev att hon förbättrade sin poäng på 

MAL, Graded GMWFT och FMA jämfört med den poängen hon hade innan interventionens 

start. Fortsatt förbättring sågs även på GWMFT vid sex månaders uppföljning. Poängen på 

FMA stannade på samma poäng som kvinnan fick direkt efter genomförd intervention vid sex 

månaders uppföljning, men på MAL sjönk den till ungefär samma poäng som hon hade innan 

hon började med interventionen. Även fast patienten visade förbättring poängmässigt så 

visade hon inte någon ökad aktivitet av armen i ADL vid programmets slut (23).   

Evidenssammanfattning  
Dessa studier visar tre tydliga trender. Främst saknar de flesta studier en korrekt beskrivning 

av interventionstyp. CI-Terapi är ett vidsträckt begrepp och innebär olika saker i olika 

sammanhang. Begreppet innefattar även olika subgrenar som inte är vedertagna, vad skiljer 

CI-Terapi från forced use? Studierna beskriver inte heller eventuella kontrollgruppers 

förehavanden. Studierna minskar i tillförlitlighet då läsaren inte kan avgöra vad som jämförts 

med vad.  

 

Även bristande beskrivning av rekrytering gör att studiernas trovärdighet minskar. Ofta 

beskriver inte studierna hur de har rekryterat, utan bara att de har gjort det. Slutligen saknas i 

regel en adekvat uppföljning, få studier har uppföljning längre än sex månader efter avslutad 

intervention.  
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En tendens är också att patienter får goda resultat på MAL eller WMFT, men att dessa inte 

går att översätta i ADL situationer (23). Mätinstrumenten mäter uppenbarligen inte 

patienterna funktion i det vardagliga livet.  Än dock finns visst stöd för metodens effektivitet, 

då vissa studier är väl genomförda.  

4.2 Upplevelser och beteendeförändringar av CI-Terapi 
I artikeln ”Stroke patients´and Therapists’ opinions of constraint induced movement therapy” 

syftade Page et al till att utreda vad patienter och terapeuter tyckte om CI-Terapi. 208 

patienter fick ett frågeformulär via post eller genom telefonintervju. Ett liknande formulär 

skickades till 85 sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Frågeformuläret beskrev CI-Terapi som 

metod, patienterna och terapeuterna fick sedan svara på olika påståenden om CI-Terapi för att 

se vad de tyckte om metoden. Resultatet blev att 68 % av patienterna svarade att de inte var 

intresserade av att genomgå Ci-Terapi, deras oro grundade sig främst i träningsprotokollen 

samt själva fixeringen och dess tidsspann. Terapeuterna största oro gällde patienters säkerhet 

och de trodde även att klinikerna inte skulle ha de resurserna som krävs för att genomföra en 

CI-Terapi grupp. Konklusionen av detta blev att patienter som drabbats av stroke och 

terapeuter i olika miljöer var skeptiska till användandet av CI-Terapi. Även fast CI-Terapi 

hade visat sig ha goda resultat vid laboratorisk forskning, verkar det som att den hade låg 

klinisk användning i vissa miljöer (24).  

 

I artikeln ” The social organization in constraint-induced movement therapy” har 

forskargruppen samlat etnografisk data genom observation av två rehabiliterings centers 

pågående forskning gällande funktionell och neurologisk inverkan av CI-terapi. Studien som 

hade genomförts av Boylstein et al skulle inte ses som en utvärdering av CI-terapins 

psykologiska påverkan utan bör snarare ses som en kvalitativ analys av vardagen för en 

patient som rehabiliteras med CI-terapi (25).  

 

De två grupper som observerades tränade en form av CI-terapi där de tränades fem till sex 

timmar per dag i 10 arbetsdagar. Över helgerna fick de hemläxa, som de följande måndag 

skulle rapportera till ansvarig terapeut. Totalt ingick 15 patienter i studien (25).  

 

Studiens resultat rapporterade om de olika beteendemönster som hade uppstått mellan patient 

och terapeut; handledning, motivering, påminnelse, förändring och förståelse. Dessa mönster 
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skulle enligt studien påvisa att learned non use inte existerade i social isolation. Patienten 

mätte ständigt hur mycket det kostade att använda sin affekterade extremitet, vinsten att 

använda sin affekterade extremitet var tvunget att vara större än kostnaden att använda den. 

Att förstå beteendemönster som styrde patients hopp och motivation om en framgångsrik 

rehabilitering var en viktig faktor i utvecklingen av CI-terapi (25).  

Evidenssammanfattning 
Dessa studier utger sig för att behandla patienters upplevelser samt beteendeförändringar till 

följd av CI-terapi. Trots detta har inte dessa patienter genomgått CI-Terapi (24). Resultatet av 

denna studie är negativt, än dock är inte resultatet tillförlitligt då informanterna ombeds 

värdera en upplevelse de inte genomgått. Då båda studier saknar ett randomiserat urval samt 

kontrollgrupp minskar dess tillförlitlighet. Men det är ändå förståeligt att de inte har det vid 

den här typen av studie. Det saknas även en korrekt beskrivning av interventionsformen, utan 

en definiering av begreppet CI-Terapi kan inte studiernas resultat värderas.  

4.3 CI-Terapins effekter på hjärnans plasticitet 
Syftet med studien ”Plastic Changes of Motor Network after Constraint-Induced Movement 

Therapy” genomförd av Kim et al var att se hur hjärnans plasticitet fungerar efter CI-Terapi. 

Fem patienter som hade hjärnskada rekryterades. Två motoriska övningar genomfördes, en 

grovmotorisk och en finmotorisk, samtidigt som magnetröntgen avbildade av hjärnan. 

Resultatet efter CI-Terapin och magnetröntgenbilderna visar att CI-Terapi har effekt på 

hjärnskadades motoriska nätverk. Hos tre patienter visade större aktivering i de kontralaterala 

motoriska nätverken efter CI-Terapi vilket de inte hade visat innan interventionen. En patient 

visade aktivering i ipsilaterala motorcortex före CI-Terapins början, men efter CI-Terapin så 

visade denne robust aktivering i kontralaterala motor cortex. CI-Terapi har effekt på hjärnans 

plasticitet efter en hjärnskada (26).  

 

I artikeln ” Functional MRI Evidence of Cortical Reorganization in Upper-Limb Stroke 

Hemiplegia Treated with Constraint-Induced Movement Therapy” undersökte Levy et al hur 

CI-Terapi fungerade för patienter med kronisk stroke och hemipares. Forskargruppen 

utforskade även hur den neurala återhämtningen skedde med hjälp av magnetröntgen hos två 

patienter. Dessa två patienter fick träning i sex timmar per dag i två veckor. De undersöktes 

även under tiden med av magnetröntgen när de skulle föra ett finger i taget mot tummen. 

Resultatet blev att tiden det tog att utföra denna övning förbättrades från start till slut med i 

snitt 24 % och fortsatte att förbättras upp till 33 % tre månader efter träningens slut. Poängen 
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på övningar som lyft, grepp och Motor Activity Log förbättrades. Före träningen visade 

patient A skadade områden i den ipsilaterala parietal och occipital loben. Patient B visade 

inga områden vid liknande aktivering. Efter träningen visade patient A områden som sträckte 

sig över själva skadan. Patient B visade aktivering nära skadan. CI-Terapi förbättrade 

funktionalitet signifikant och resulterade i förbättrad plasticitet vilket framgår av 

magnetröntgenbilderna (27). 

Evidenssammanfattning 
Studier som utreder hjärnans förmåga till omorganisation efter CI-Terapi visar på positiva 

resultat. Dessa resultat är dock bristfälliga då studierna saknar randomisering och 

kontrollgrupp (26, 27). Den ena studien saknar även adekvat uppföljning (26). Med avseende 

på enbart hjärnans plasticitet är CI-Terapi en behandlingsform som skapar mer nytta än skada.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Utifrån den litteratursökning som genomfördes valdes relevanta artiklar ut. Av dessa var 

några stora reviews där författarna valde att ta ut de studier som var relevanta för 

litteraturstudiens frågeställningar. Vissa studier valdes bort då de frekvent förekom i flera 

reviews. De reviews som användes i studien ansågs från början innehålla mycket relevant 

information och placerades då först i evidensgraderingen. Detta kan i efterhand ifrågasättas då 

reviews egentligen är en form av andrahands information som tolkats av en annan forskare.  

 

Trots att det finns riktlinjer för evidensgradering anser ändå författarna att det finns vissa 

svårigheter med att bedöma artiklars evidensnivå. Då bedömning är något högst subjektivt är 

det svårt att få en enhetlig evidensbild. Författarna upplever det svårt att lita på sin egen 

förmåga att göra en korrekt bedömning av aktuell datas validitet och reliabilitet.  

 

En felkälla författarna har stött på är brister i definitionen av kontrollgruppernas träning. I 

regel beskrivs CI-Terapi relativt ingående medan kontrollgruppen definieras träning som 

vanligt eller konventionell terapi. Författarna frågar sig; vad innebär träning som vanligt? Och 

vad innebär konventionell terapi?  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Efter att ha läst all tillgänglig data upptäckte författarna av denna litteraturstudie ett 

genomgående tema. De flesta studier inkluderar en och samma forskare, antingen som 

författare eller som referens. Då denna person även är ”pappa” till denna metod ifrågasätter 

litteraturstudiens författare personens förmåga till objektivitet. Denna person är givetvis 

positiv till behandlingsformen och diskutera enligt vår uppfattning sällan CI-Terapins 

negativa effekter. Personen menar att det finns bevis från flera olika studier att förlängd och 

koncentrerad träning ger en reorganisation som ökar storleken av det område där den 

affekterade extremiteten styrs (28).  

 

Personen i fråga är inte helt negativ till konventionella behandlingsformer men menar att 

intensiteten bör öka. Detta kan även författarna till denna studie instämma med, att jämföra 

konventionell behandling och CI-Terapi är inte relevant då dessa skiljer sig i intensitet och 
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genomförande. Men en konventionell behandling skulle kunna vara lika effektiv om den 

genomfördes med samma intensitet som CI-Terapi (28).  

 

En annan svaghet som framgick av aktuell data var avsaknaden av långsiktig uppföljning. De 

flesta studier har en uppföljning 3-6 månader efter avslutad behandling. Författarna anser att 

det vore relevant att undersöka CI-Terapins långvariga effekter. Denna information är av 

intresse för patienter och vårdgivare då det inte är särskilt kostnadseffektivt att behandla var 

3-6 månad. Det är inte heller särskilt givande för patienter att spendera så mycket tid på ett 

sjukhus. Frågan är också om patienten kan realisera de verktyg de rekryterar genom 

behandling i vardagen.  

 

Tillgänglig data angående CI-Terapi och dess effekter behandlar i regel enbart effekter på 

rörelseförmåga. De psykiska effekterna, såsom beteendeförändringar och upplevelser, belyses 

sällan. Författarna har bara hittat två studier som hanterar detta ämne. Behovet av studier med 

inriktning på rörelseförmåga är stor, dock bör även de psykiska effekterna utredas mer. 

Motivation är en stor del av rehabiliteringsprocessen och avgörande för om patienten kommer 

att implementera de fysiska effekterna i sin vardag. Patientens upplevelse av rehabiliteringen 

är av stor vikt för behandlingsresultatet. Därför är det av betydelse att även optimera den 

psykiska delen av CI-Terapi.  

 

CI-Terapi är en bred behandlingsform då modifiering kan göras för att passa olika typer av 

stroke. Resultat finns att modifierade varianter är minst lika effektiva som konventionell  

CI-Terapi. Då patienter med kronisk stroke är överrepresenterade i forskningen bör även de 

patienterna i den akuta och subakuta fasen utforskas mer. Detta för att se om de också kan 

uppnå liknande resultat.  

 

Författarna anser att CI-Terapins evidens bör styrkas genom att fler studier genomförs 

randomiserat och kontrollerat då denna typ av studie anses mer evidensgrundad. Dessa studier 

bör även vara utförda i klinisk verksamhet samt på en större population. Patienter i den akuta, 

subakuta och kroniska fasen bör inkluderas. Studien bör avses undersöka både de fysiska samt 

de psykiska effekterna. Studierna bör även innehålla en detaljerad beskrivning av genomförd 

CI-Terapi samt kontrollgruppens träning. Kontrollgruppen bör träna med samma intensitet 

som CI-Terapi gruppen. En långsiktig uppföljning bör även efterfölja dessa studier. Även 

socialstyrelsen publikation angående riktlinjer för stroke rehabilitering menar att det ännu inte 
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finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för effekten av CI-Terapi (29,30). Det finns dock 

vissa studier som genomförts så pass bra att de kan räknas ha god evidens.   

 

CI-Terapi är kanske den första sjukgymnastiska behandlingsformen som genomgår en sådan 

rigorös granskning och förhoppningsvis inte den sista (29). Slutligen anser författarna att CI-

Terapi behöver genomgå vidare granskning, som beskriven ovan.  
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Mall för kritisk granskning av interventionsartiklar 
Författare:…………………Titel ……………………………………… 
Tidskrift………………… Årtal…….. Volym ……….. Sidor………. 
Fråga Kommentar 
I. Är resultaten från denna studie 
tillförlitliga? 
1. Randomiserades patienterna till de olika 
behandlingsalternativen? 
2. Var grupperna likvärdiga vid studiens 
start? 
3. Följdes alla patienter upp som 
randomiserades? 
4. Analyserades patienterna i den grupp 
som de ursprungligen randomiserades till? 
5. Var patienter och forskningspersonal 
blindade avseende behandling? 
6. Behandlades grupperna likvärdigt ur alla 
andra aspekter än interventionen? 
II. Vad visade studien för resultat? 
1. Hur stor var behandlingseffekten? 
2. Hur precis var skattningen av 
behandlingseffekten? 
III. Bidrar resultaten till att ge mina 
patienter bättre sjukvård? 
1. Kan resultaten appliceras på mina 
patienter? 
2. Redovisar studien kliniskt relevanta 
effektmått, dvs. patientrelaterade sådana? 
3. Är den sannolika nyttan större än den 
potentiella skadan och kostnaderna? 
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