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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Delaktighet som kan definieras som en persons involverande i en livssituation, 

har en central betydelse för barns utveckling och är ett av de viktigaste behandlingsmålen 

inom dagens hälso- och sjukvård. Barn med funktionsnedsättning upplever ofta 

begränsningar i sin delaktighet.  

Syfte: Att undersöka hur interventioner har utformats för att främja delaktighet hos barn 

med funktionsnedsättning samt om dessa interventioner har haft effekt.  

Metod: En systematisk litteraturöversikt genomfördes i databaserna PubMed samt CINAHL 

plus.  

Resultat: Litteraturöversikten inkluderade tjugoåtta kvantitativa interventionsstudier, tio 

randomiserade kontrollerade studier (RCT), två pseudo RCT studier, nio jämförelsestudier 

samt sju fall/pilotstudier. Majoriteten av studierna innehöll interventioner inom ICF- 

komponenten aktivitet, där fitnessträning, bassängträning och målorienterad 

aktivitetsträning var vanligt förekommande. Tjugofyra av studierna hade utfallsmått inom 

ICF-komponenten delaktighet. Tjugotvå studier bedömdes vara av medelhög kvalitet, fem 

medelhög på gränsen till hög kvalitet samt en medelhög på gränsen låg kvalitet. Det 

sammanvägda vetenskapliga underlaget enligt GRADE bedömdes måttligt starkt för RCT 

studierna och begränsat för observationsstudierna. 

Slutsats: Interventionsinnehåll inom ICF-komponenten aktivitet med fokus på fysiska 

aktiviteter var vanligast förekommande, framför allt kondition- och styrketräning. Effekterna 

för interventioner inom ICF- komponenten aktivitet visade för lika stor andel studier på 

signifikanta effekter som ingen signifikant effekt på utfallsmåttet delaktighet. 

Interventionsupplägg varierade och likaså utvärderingsinstrument. Majoriteten av studierna 

var av medelhög kvalitet och evidensvärdet bedömdes som måttligt starkt för RCT studier 

och för observationsstudier som begränsat.   

Nyckelord: Barn, funktionsnedsättning, delaktighet, interventioner 

 

  



ABSTRACT 

Background: Participation can be defined as a person’s involvement in a life situation and 

is of central importance for children's development and is one of the most important 

treatment goals in today's health care. Children with disabilities often experiencing 

restrictions in their participation. 

Objective: The aim of this systematic literature review was to examine how interventions 

are designed to improve participation for children with disabilities, and the possible effects of 

these interventions.  

Methods: A systematic literature review was conducted, the databases search for this review 

was performed using PubMed and CINAHL plus. 

Results: The literature review included 28 quantitative intervention studies, ten randomized 

controlled trials (RCTs), two pseudo- RCT studies, nine comparative studies and seven case / 

pilot studies. The majority of the studies included interventions within the ICF component 

activity where fitness training, pool exercise and goal-oriented activity practice were common 

and 24 of the studies had outcome measures within the ICF component participation. 

Twenty-two studies were judged to be of moderate quality, five medium on the border with 

high quality and one medium on the verge low quality.  

The scientific evidence according to GRADE was judged moderately strong for RCT studies 

and limited for observational studies. 

Conclusions: Interventions with focus on physical activity were the most common, in 

particular cardio- and strength training. The effects of interventions within the ICF 

component activity showed the same proportion of studies with significant effects and non-

significant effects on the outcome measure participation. Intervention Structure varied and 

also evaluation instruments. The majority of the studies were of moderate quality and the 

scientific evidence was moderately strong for RCT studies and limited for observational 

studies. 
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1 BAKGRUND 

Delaktighet som kan definieras som en persons involverande i en livssituation 

(Socialstyrelsen, 2010), har en central betydelse för barns utveckling och är ett av de 

viktigaste behandlingsmålen inom dagens hälso- och sjukvård. När barn får chans att vara 

delaktiga bidrar det till utveckling av nya förmågor, förbättrad fysisk, emotionellt- och socialt 

välbefinnande samt ökad livskvalitet. (Hoogsteen & Woodgate, 2010). Barns delaktighet i 

olika situationer bidrar även till självständighet, integration i samhället (Majnemer et al., 

2008) samt vänskapsrelationer (King, Petrencik, Law & Hurley, 2009). Delaktighet är 

kontextberoende och involverar alla kontexter där barnet ägnar sig åt dagliga aktiviteter så 

som hemmiljö, skolmiljö samt samhällsmiljö (Hwang et al., 2015). 

Forskning visar att barn med funktionsnedsättning i olika situationer upplever 

begränsningar i sin delaktighet, jämfört med barn utan funktionsnedsättning (Coster & 

Khetani, 2008; Gillian King, Petrenchik, Law, & Hurley, 2009; Law, 2002).  

Det finns flera orsaker till att barn med funktionsnedsättning upplever begränsningar i sin 

delaktighet. Individfaktorer så som nedsatt förflyttningsförmåga, upplevelse av smärta samt 

nedsatt kommunikationsförmåga kan bidra till begränsningar, men även omgivningsfaktorer 

som till exempel begränsad tillgänglighet, brist på hjälpmedel och anpassningar samt 

negativa attityder i samhället (G. King et al., 2009). Det finns i dag bristande evidens för vilka 

interventioner som har positiv effekt på barns delaktighet. Det är därför väsentligt att 

sammanställa vilka interventioner som har genomförts för att främja barns delaktighet och 

dess eventuella effekter. 

1.2 Definition och prevalens av barn med funktionsnedsättning 

”Med funktionsnedsättning avses en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 

Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller av övergående natur” (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012, s. 12). 

Det finns inte några exakta nationella eller internationella siffror på antal barn som lever 

med en eller flera funktionsnedsättningar. Detta beror bland annat på varierande definitioner 

av begreppen ”funktionsnedsättning” och ”funktionhinder”, samt variationer i val av 

undersökningsmetodik (Hwang et al., 2015). Enligt Statens folkhälsoinstituts 

sammanställning på nationell nivå redovisas dock att antal barn med funktionsnedsättning 

oavsett typ, antal och svårighetgrad stiger med ökad ålder. Andel barn med en eller flera 

funktionsnedsättningar är 6 % bland de yngsta barnen, 17 % bland 16 åringarna samt 20 % 

bland sjutton till tjugoåringarna. År 2014 var det 20100 personer med specifika 

funktionsnedsättningar i åldern noll till tjugotvå år som omfattades av insatser från Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 
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I en rapport från Riksrevisionen (2011) uppges att 50000 barn i Sverige med 

funktionsnedsättning i åldern noll till nitton år har någon form av insats från kommun, 

landsting och försäkringskassa i form av ekonomiskt stöd. Dock saknas specifik statistik på 

vilken typ av insats som ges och i vilken utsträckning. 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2013) med sammantagen statistik i Sverige från 

fosterskaderegistret (FoK), det Medicinska födelseregistret (MFR) samt patientregistret 

(PAR) är andelen barn som årligen föds med fosterskador/kromosomavvikelser 3 %, då 

inkluderas även diagnoser inrapporterade under första levnadsåret. År 2008 föddes ungefär 

2000 barn med allvarliga kromosomavvikelser som medförde att barnet avled eller fick en 

betydande funktionsnedsättning, en siffra som i princip är konstant.  

Cerebral Pares (CP) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen bland barn, med en 

prevalens på en av femhundra i industriländerna (Novak et al., 2013). CP orsakas av skada i 

den outvecklade hjärnan och innebär störningar i rörelser och hållning (Bax et al., 2005).  

Andra vanligt förekommande funktionsnedsättningar för barn med CP är hörsel- och 

synnedsättningar, svårigheter med språk-och kommunikation, intellektuell 

funktionsnedsättning samt epilepsi (Imms et al., 2015).  

Barn med funktionsnedsättning har tidigare och även fortfarande i vissa delar av världen 

behandlats illa och därmed inte haft samma möjligheter som barn utan 

funktionsnedsättning. I många delar av världen får dessa barn inte möjlighet att gå i skola 

eller leva med sin familj då de istället får bo på institutioner (Förenta Nationerna, 2014). För 

att stärka och framhäva rättigheterna för barn med funktionsnedsättningars bildades år 1989 

Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter (Förenta Nationerna, 1989).  

1.3 Barns rättigheter  

Förenta Nationenernas barnkonvention är ett internationellt styrdokument som består av 

fyra övergripande principer, som syftar till att sammanställa konventionens sammanlagt 

tjugofyra artiklar. Den första principen handlar om barns lika rättigheter, värde och rätten att 

inte diskrimineras. Den andra principen handlar om att det enskilda barnets bästa alltid ska 

vara i fokus vid alla åtgärder som involverar barnet. Den tredje principen handlar om barnets 

rätt till överlevande, liv och utveckling sett ur ett bio-psyko-socialt sammanhang. Den fjärde 

och sista principen handlar om barnets rätt att i alla frågor som rör denne kunna bilda och 

uttrycka sina åsikter samt få dessa beaktade.                                                                                                             

Av barnkonventionens tjugofyra artiklar är artikel 23 speciellt central när det handlar om 

barn med någon form av funktionsnedsättning, då denna beskriver barns lika rättigheter till 

ett bra liv (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 

 

 



 

8 

 

Artikel 23: 

”Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett 

fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende 

och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället (Förenta Nationerna, 1989, ss. 23-24). 

1.4 Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa (ICF) 

Förutom barnkonventionen utgår även olika insatser och behandlingar till barn med 

funktionsnedsättning utifrån Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF). ICF är ett klassifikationssystem och ramverk utvecklat av 

Världshälsoorganisationen (WHO) 2001. Syftet med ICF är att beskriva hälsa ur ett bio-

psyko-socialt perspektiv och på så sätt få en profil av hur en individ fungerar i vardagen. ICF 

använder ett standardiserat språk som möjliggör kommunikation och dokumentation av 

hälsa över hela världen (Socialstyrelsen, 2003). 

Enligt ICF beskrivs hälsa utifrån de fem komponenterna kroppsfunktion (kroppssystemens 

fysiologiska- och psykologiska funktioner), kroppsstruktur (anatomiska delar av kroppen 

såsom organ, lemmar och deras komponenter), aktivitet (en persons genomförande av en 

uppgift eller handling) delaktighet (en persons involverande i en livssituation) samt 

omgivning (faktorer som utgör den fysiska och sociala miljön och de attityder som omger 

miljöer där personer är verksamma och lever och verkar) (Socialstyrelsen, 2010). 

År 2007 publicerades en version av ICF anpassad för barn- och ungdomar noll till arton år, 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: barn- och 

ungdomsversion (ICF-CY). I ICF-CY har det tagits hänsyn till att barnet är under utveckling 

samt att utvecklingen sker i nära relation till och med påverkan av vårdnadsgivare. Vidare 

förekommer i ICF-CY ett ökat fokus på delaktighetsbegreppet, då det är centralt inom dagens 

olika rehabilitering- och habiliteringsverksamheter. ICF-CY utgår från samma fem 

komponenter som ICF och beskriver barnets utveckling och dess miljö under spädbarnstid, 

barndom och tonår. ICF-CY kan användas av kliniskt verksamma, policyutvecklare, 

familjemedlemmar, brukare och forskare för att dokumentera hälsorelaterade faktorer och 

funktionstillstånd hos barn och ungdom (Socialstyrelsen, 2010). 

Genom att använda komponenterna i ICF kan fysioterapeuter och andra professioner som 

arbetar med barn med funktionsnedsättning få en klar bild av barnets status inom alla 

komponenter och risken för att missa ett viktigt utvecklingsområde minskar. ICF bidrar även 

till att insatser ges ur ett bio-psyko-socialt perspektiv samt hjälper teamet att se över vilken 

profession som bäst lämpar sig för att ge den specifika insats som barnet är i behov av. Flera 

professioner kan med sina olika kompetenser samarbeta kring samma insats (Rauch, Cieza, 

& Stucki, 2008).  
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1.5 Habiliteringsverksamhet 

Barnhabiliteringens uppdrag och verksamhet utgår från barnkonventionen och ICF. 

”Med habilitering avses insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa 

möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet” (Socialstyrelsen, 2008, s. 1). 

Barn med funktionsnedsättning har rätt till habilitering för att integreras och utvecklas 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2012). Barnhabilitering i Sverige är en verksamhet för barn i 

åldern noll till arton år. Diagnosgrupper inom barnhabiliteringen innefattar 

rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, 

autismspektrumdiagnoser, förvärvad hjärnskada, blindhet och dövhet. Habiliteringen 

arbetar på föräldrars uppdrag och även föräldrar, syskon, närstående till barnet samt 

förskola- och skola kan ta del av habiliteringens insatser. Habiliteringens uppdrag är att ge 

råd, stöd och behandling till målgruppen och verksamheten bygger på forskning, beprövad 

erfarenhet samt individens egna önskemål. Habilitering arbetar med teamverksamhet i nära 

samarbete med familj, förskola- och skola, olika myndigheter samt andra centrala instanser i 

barnets nätverk. I teamen ingår fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator, 

specialpedagog samt logoped. Läkare finns i habiliteringens egen verksamhet alternativt som 

konsult från andra verksamheter (Beckung, Brogren Carlberg, & Rösblad, 2013). 

Ett centralt mål inom habilitering är att stimulera barn med funktionsnedsättning till ökad 

delaktighet. För att optimera barns delaktighet i olika aktiviteter är det viktigt att kartlägga 

vilka faktorer som hindar respektive stimulerar delaktighet. Dessa faktorer kan vara olika 

individfaktorer så som förflyttningsförmåga, social kompetens och motivation men även 

omgivningsfaktorer så som tillgänglighet och utbud av aktivitet och attityder i omgivningen 
(McConachie, Colver, Forsyth, Jarvis, & Parkinson, 2006).  

1.6 Fysioterapeutens arbetssätt för barn med funktionsnedsättning 

Fysioterapi som kunskapsområde beskrivs som något som kännetecknas av synen på 

människan som fysisk, psykisk, social och existentiell som helhet i ett hälsoperspektiv. Som 

profession arbetar fysioterapeuten med rörelse som bas för att främja hälsa och minska 

ohälsa (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Från att fysioterapi till största del har haft ett 

biologiskt perspektiv på hälsa har ett paradigmskifte skett, som lett till en mer 

beteendemedicinsk inriktning som utgår från ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa 

(Åsenlöf & Denisson, 2012). Beteendemedicin kan definieras som: 

”Ett tvärvetenskapligt område som ägnas åt utveckling och integration av kunskap kring psykosociala, 

beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och sjukdom samt för tillämpningen 

av denna kunskap för prevention, energi, diagnos, behandling och rehabilitering” (Svensk 

Beteendemedicinsk Förening, 2012, s. 1). 
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Beteendemedicin fokuserar på att förändra hälsorelaterade beteenden genom att söka efter 

samband mellan olika faktorer som påverkar ett visst beteende (Åsenlöf & Denisson, 2012).  

Rörelse är ett central område i fysioterapi och ses som ett beteende som kan analyseras 

utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv. Exempel på biologiska faktorer för rörelse är 

kroppens anatomiska egenskaper och funktion, och exempel på beteendemedicinska faktorer 

är föreställningar, känslor, tankar och miljö (Åsenlöf, Denison, & Lindberg, 2006).  

Fysioterapeuten inom pediatrikverksamhet (barnhälsovård) ger insatser till barn med 

bestående funktionsnedsättning utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv perspektiv, med 

insatser inom alla ICF-komponenter (http://habilitering.se). Insatser på kroppsstruktur/ 

kroppsfunktionsnivå kan handla om att främja ledrörlighet, muskelstyrka och minska 

smärta. Insatser på aktivitet/ delaktighetsnivå kan handla om att ändra faktorer i barnets 

omgivning, exempelvis i förskola- och skola (Socialstyrelsen, 2010). Gemensamt är målet att 

främja barns rättigheter till delaktighet i alla de olika områden där insatser ges 

(Socialstyrelsen, 2008). Forskning idag visar att barn med funktionsnedsättning upplever 

minskad delaktighet jämfört med barn utan funktionsnedsättning (Coster & Khetani, 2008; 

Gillian King et al., 2009; Law, 2002). I arbetet med delaktighet är det viktigt att 

fysioterapeuten utgår från barnets mål vid utformning av en intervention, då barns 

motivation och val av aktivitet inom ett intresseområde är en av de största prediktorerna för 

delaktighet (G. King et al., 2006). Genom att identifiera hindrande och underlättande 

faktorer för delaktighet i barnets vardag, kan fysioterapeuten tillsammans med barn och 

familj planera för insatser som verkar för att öka barnets delaktighet (Kroksmark, 2013). 

Ur ett bio-psyko-socialt perspektiv bör en fysioterapeutisk intervention innefatta minst ett 

beteendemedicinskt utfallsmått, för att kunna förändra och integrera ett nytt beteende i 

barnets vardag. Inom pediatrikverksamhet är det övergripande alltid målet att barnet ska 

kunna leva ett så aktivt och bra anpassat liv som möjligt med sin funktionsnedsättning, och 

här är det centralt att arbeta med problemlösningsstrategier för egenvård (”self-

management”) (Åsenlöf et al., 2006). Som fysioterapeut inom habilitering bör interventioner 

bygga på vetenskaplig evidens eller beprövad erfarenhet och fokusera på information till 

barnet, föräldrar och nätverket runt barnet med funktionsnedsättning. Insatser ges bland 

annat i form av stöd och träning i motorisk utveckling, vägledning till att hitta lämpliga 

aktiviteter inom näringslivet eller habilitering exempelvis gruppaktiviteter,  friidrottsklubbar 

eller teatersällskap samt att tillgodose hjälpmedel (Beckung, Brogren & Rösblad, 2013).  

1.7 Delaktighet  

1.7.1 Definition av begreppet 

Svenska akademiens ordlista definierar delaktighet som att ha del i eller av något 

(http://svenskaakademien.se). Idag används ett flertal definitioner i litteraturen för att 

beskriva begreppet delaktighet. En vanligt förekommande definition är WHO:s definition, 
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som används i ICF och som definierar delaktighet som ”en persons involverande i en 

livssituation”, sett ur ett socialt och samhälleligt perspektiv (Socialstyrelsen, 2010). Den 

breda definitionen ger utrymme för olika tolkningar av begreppet. Delaktighet är även 

kontextberoende, vilket innebär att det bör sättas i relation till olika situationer som till 

exempel i skolmiljö, hemmiljö och fritidsaktiviteter (G. King et al., 2003).  

Då delaktighet uppstår i relation mellan sammanhang, upplevelse och samspel kan det ses 

som mångdimensionellt (Granlund et al., 2012) och hur barns delaktighet gestaltar sig 

påverkas därmed till stor del av dess omgivning, det vill säga framför allt familj- och 

miljöfaktorer (Madsen, 2006). I en systematisk litteraturöversikt av Imms et al. (2015) där 

definitionen av begreppet delaktighet studerades, konkluderades två olika dimensioner av 

begreppet; delaktighet som i fysisk närvaro samt delaktighet som en subjektiv känsla av 

delaktighet/ engagemang. Preferens för aktivitet, självkänsla och aktivitetskompetens var 

andra viktiga faktorer som ansågs påverka barns delaktighet. Det är en förutsättning att barn 

ges möjlighet att närvara i olika aktiviteter och sammanhang för att delaktighet ska uppstå, 

däremot är det inte säkert att barn per automatik upplever sig delaktiga bara för att dem är 

fysiskt närvarande. Begreppets tvådimensionella aspekt bekräftas även av Madsen (2006) 

som beskriver de två dimensionerna som objektiv och subjektiv delaktighet.  

1.7.2 Fördelar med att vara delaktig 

Interventioner för ökad delaktighet hos barn med funktionsnedsättning kan resultera i 

livslånga vinster för såväl barn och familj. Med rätt stöd och insatser finns även vinster på 

samhällsnivå ekonomiskt då barnet i större utsträckning kan upprätthålla en så bra hälsa 

som möjligt (Kolehmainen et al., 2011). Delaktighet i olika livssituationer är en viktig 

komponent för att främja hälsa. När barn får möjlighet att vara involverade i olika kontexter 

kan de utveckla sin sociala och fysiska kompetens, uppnå fysisk- och mental hälsa, socialt 

välbefinnande, skapa vänskapliga relationer och erhålla kompetens om sina styrkor och 

svagheter i olika situationer (G. King et al., 2003; Law et al., 2006).  

Barn som inte får möjlighet att vara delaktiga i olika situationer får aldrig chansen att 

utveckla sin sociala, kommunikativa, intellektuella samt fysiska potential vilket påverkar den 

individuella utvecklingen (G. King et al., 2003).  

1.7.3 Interventioner för delaktighet 

Det finns i dag bristande forskning för vilka interventioner som ökar och minskar barns 

delaktighet, vilket är en central faktor för föräldrar, myndigheter, beslutsfattande och andra 

verksamheter som arbetar med att öka barns delaktighet. Det är konstaterat att såväl intra- 

och interpersonella faktorer påverkar delaktighet (G. King et al., 2003) samtidigt som 

miljöfaktorer har identifierats som en mycket avgörande faktor för barns delaktighet både 

som hindrande och underlättande faktorer (Anaby et al., 2013).  
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Vid planering av insatser är det viktigt att terapeuter utgår från barnets och föräldrarnas 

egna önskemål vid målsättning och utformning av insatser (Adolfsson, Granlund, & Pless, 

2012). I en studie av Law, Anaby, Imms, Teplicky och Turner (2015) med syfte att öka 

delaktighet i fritidsaktiviteter hos barn med funktionsnedsättning, fick deltagarna utforma 

aktivitetsmål där exempel på mål var ”att cykla utan stödhjul” och ”klara av att rida på en 

häst”. Barn, föräldrar och en arbetsterapeut fick sedan analysera vilka hindrande och 

underlättande faktorer som påverkade delaktigheten i aktiviteten. Interventionen i sig 

handlade om att hitta strategier för att lösa de hindrande faktorerna exempelvis genom 

utbildning, kunskap samt anpassning av miljö. Resultatet av studien visade att anpassning av 

miljö var effektivt för att öka barns delaktighet och att denna intervention upplägg var 

passande för målgruppen och ändamålet.  

I en annan studie av Chiarello et al. (2016) där syftet var att undersöka vilka determinanter 

som påverkade delaktighet i familje- och fritidsaktiviteter hos barn med CP visade resultatet 

att barns adaptiva beteende var en determinant både för frekvens av delaktighet (objektiv 

delaktighet) samt upplevelse av delaktighet (subjektiv delaktighet). Författarna till studien 

rekommenderade att interventioner ska vara kontextbaserade och fokusera på både träning 

av förmågor, motorisk utveckling samt anpassning av miljön.  

I en systematisk litteraturöversikt av Adair, Ullenhag, Keen, Granlund och Imms (2015) var 

syftet att undersöka vilka interventioner som gett effekt för att öka delaktighet hos barn med 

funktionsnedsättning, resultatet visade att få studier fokuserade på delaktighet som primärt 

utfallsmått och att det finns ett glapp i litteraturen på studier med hög kvalitet. Författarna 

rekommenderade utifrån resultatet att interventioner bör vara utformade efter individuellt 

anpassade program med delaktighet som primärt utfallsmått, oavsett om det handlar om 

individuella eller gruppbaserade interventioner. Interventioner som fokuserade på ICF-

komponenterna kroppsfunktion/ kroppsstruktur eller aktivitet som primärt utfallsmått, gav 

inte några effekter på utfallsmåttet delaktighet.  

1.7.4 Mätinstrument för delaktighet 

Då delaktighet kan ses ur ett objektivt perspektiv- fysisk närvaro, samt och ur ett subjektivt 

perspektiv- upplevelse av delaktighet/ engagemang (Madsen, 2006) är det viktigt att 

definiera vilken dimension som avses behandlas och mätas vid utforming av en intervention/ 

insats då detta påverkar interventionsupplägg och val av mätinstrument (Coster & Khetani, 

2008). För att mäta objektiv delaktighet kan frekvens av en aktivitet i en given kontext vara 

aktuellt (Coster & Khetani, 2008; Kolehmainen et al., 2011) till exempel ”hur ofta deltar 

barnet i en viss aktivitet (fotbollsträning). Frekvens kan även mätas genom observation av en 

utomstående. Då den andra komponenten av delaktighet är en upplevelsekomponent är detta 

svårt att mäta genom observation eller skattning av en utomstående (Nordenfelt, 2014). 

Mätskalor för subjektiv delaktighet kan innebära frågeformulär med frågor (Coster & 

Khetani, 2008) som exempelvis ”hur delaktig är du i leken med kompisar på fritiden” med 

givna svarsalternativ som till exempel ” något begränsad”. En svaghet med denna skala är att 

ett och samma svarsalternativ kan ha olika innebörd för olika individer, vilket resultera i att 



 

13 

 

det är svårt att göra jämförelser mellan olika individer och grupper. En ytterligare faktor som 

påverkar reliabiliteten med mätskalor är om svarsalternativen ska reflektera en individs 

kapacitet (vad individen är kapabel att utföra i en standardiserad miljö) eller individens 

egentliga utförande (vad individen faktisk utför i sin naturliga miljö) (Coster & Khetani, 

2008). Observandum är även att barn upp till en viss ålder inte är kapabla att skatta varken 

subjektiv eller objektiv delaktighet genom mätinstrument (Nordenfelt, 2014). En annan 

vanligt förekommande mätmetod är intervju, det är då centralt att det är barnet i fråga som 

får svara på frågorna, även om det är en utmaning då barnets språkliga förmåga såväl som 

minnesförmåga fortfarande är under utveckling. Intervju med barn är komplext och kräver 

att intervjuaren har en gott omdöme och tillräcklig kunskap för att kunna tolka barnet 

(Sharman, Powell, & Skouteris, 2016). 

1.8 Teoretisk perspektiv 

1.8.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979) kan med fördel 

användas för att studera vilka insatser som ges inom olika system, för att främja barns 

delaktighet. Modellen ser på individen ur ett multidimensionellt perspektiv, där det som 

påverkar delaktighet är individens upplevelse av och interaktion med dess miljö (system) 

samt hur individen kan verka i den givna miljön (Bronfenbrenner, 1999). WHO beskriver att 

ett barns aktiva deltagande i olika situationer leder till utveckling på olika plan och 

Bronfenbrenner (1999) menar att den här utvecklingen sker i samspel med individens 

närmaste miljö. 

Modellen har utvecklats utifrån bio-psyko-sociala teorier och beskriver en individs utveckling 

i samspel med miljön. Bronfenbrenner menar att hierarkiskt ordnade strukturer (system) 

formar ett nätverk runt individen som påverkar dennes utveckling. Bronfenbrenner liknar 

modellen med den ryska dockan Matrjosjka, vars skal representerar utvecklingens olika 

system som tillsammans bildar dockans helhet. Modellen består av fyra olika systemnivåer 

som beskriver en individs utveckling i relation och interaktion med dess olika system, det vill 

säga miljön. Systemnivåerna innefattar mikrosystem, mesosystem, exosystem samt 

makrosystem som alla påverkar och påverkas av varandra (Andersson, 1986).    

Mikrosystem består av barnets närmiljö och innefattar exempelvis familj, hem, skola, 

handlingar, aktiviteter, föreningar och språk. Ett barn är således delaktig i ett antal olika 

mikrosystem och det är i relationen mellan de olika mikrosystemen som mesosystem 

utvecklas.  Exempelvis kan barnets relation till sina vänner påverka hur välfungerande barnet 

är i skolan likväl som att föräldrars syn på utbildning kan påverka barnets prestationer i 

skolan. Mesosystem kan även utvecklas mer indirekt genom till exempel åsikter/ attityder om 

ett mikrosystem skapas i ett annat mikrosystem, så som klasskompisars uppfattning om 

barnets deltagande i en specifik idrottsförening. Ett exempel på detta är om ett barn som 
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spelar fotboll och supportrar AIK fotboll byter skola, till en skola där merparten av barnen 

supportrar Hammarby IF, så skulle detta kunna resultera i att de nya klasskompisarnas 

negativa inställning till AIK och positiva inställning till Hammarby IF får barnet att ändra 

uppfattning.                                                                                                                                                 

Exosystem består av miljöfaktorer som påverkar barnet indirekt, exempelvis föräldrars 

ekonomi, barnomsorg, stöd från samhället, färdtjänst, stadgar och fysisk miljö. Bland annat 

kan ett barn med funktionsnedsättning vara beroende av att ha tillgång till färdtjänst för att 

kunna delta i fritidsaktiviteter.                                                                                                                  

Makrosystemet är det yttersta systemet som befinner sig längst bort från individen och som 

påverkar barnet indirekt. Makrosystemet består av utbildning, värderingar, attityder, kultur, 

demokrati, lagar, sociala kontexter, klimat och politik (Bronfenbrenner, 1992). 

Insatser till barn med funktionsnedsättning kan ges inom alla de olika systemnivåerna. Till 

exempel kan en insats inom mikrosystemet vara att utbilda en idrottsledare i hur ett barn 

med motorisk funktionsnedsättning på bästa sätt kan vara delaktig i en aktivitet. Insatser 

inom mesosystemet kan vara att skapa en samsyn hos barn, föräldrar och terapeuter kring 

utformandet av realistiska målsättningar inom habiliteringsverksamhet.  Att underlätta 

tillgängligheten i skola- och fritidsmiljö genom att exempelvis anpassa toaletter och entréer 

eller genom att få tillgång till färdtjänst är alla exempel på olika insatser som kan genomföras 

inom exosystemet.  Insatser inom makrosystemet innefattar insatser som underlättar för 

barnet, exempelvis genom ekonomiskt ersättning eller assistans genom LSS.  Det kan även 

handla om rätten till specialanpassad skolgång och annan utbildning (Bronfenbrenner, 

1979). 

1.9 Problemformulering 

Fysioterapeutiska insatser till barn med funktionsnedsättning bygger på ett bio-psyko-socialt 

perspektiv där ett av de främsta målen är att främja barns delaktighet i olika livssituationer. I 

litteraturen går det att finna studier som har studerat faktorer som påverkar delaktighet, hur 

delaktighet ska mätas och hur delaktighetsmönster ser ut hos barn med och utan 

funktionsnedsättning, men det finns fortfarande få studier som har studerat interventioner 

för att främja barns delaktighet. Då barn med funktionsnedsättning har en ökad risk för 

delaktighetsbegränsningar när det gäller att kunna närvara och vara engagerade i olika 

aktiviteter och sociala sammanhang, är det av intresse att kartlägga vilka interventioner som 

har genomförts för att främja delaktighet samt vilka eventuella effekter dessa insatser har 

uppvisat. 
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2 SYFTE 

Syftet med denna studie var att genom en systematisk litteraturöversikt undersöka hur 

interventioner har utformats för att främja delaktighet hos barn med funktionsnedsättning 

samt om dessa interventioner har haft effekt. Vidare var syftet att undersöka vilka utfallsmått 

för delaktighet som använts vid utvärdering av behandlingseffekten samt vilka signifikanta 

effekter som uppvisats. 

2.1 Frågeställning 

 Hur har interventioner utformats för att främja delaktighet hos barn med 

funktionsnedsättning avseende: 

- innehåll/upplägg 

- frekvens/duration 

- behandlingsmiljö 

 Inom vilken ICF-komponent klassificerades studiers interventioner samt utfallsmått? 

 Vilka utfallsmått för delaktighet har utvärderats vid interventioner för att främja 

barns delaktighet?  

 Vilka utvärderingsinstrument har använts för att mäta effekter av interventioner för 

barns delaktighet? 

 Vilka effekter med avseende på delaktighet har rapporterats? 

 Vilken studiekvalitet har de granskade studierna enligt SBU:s granskningsmallar för 

interventionsstudier? 

 Vilket är det sammanvägda evidensvärdet för studierna enligt 

evidensgraderingssystemet GRADE? 
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3 METOD 

3.1 Design 

Då syftet var att få en överblick över den forskning som finns på området är studien en 

systematisk litteraturöversikt som inkluderar kvantitativa interventionsstudier. 

3.2 Urval och datainsamlingsmetod 

Artikelsökning genomfördes i databaser tillgängliga via Mälardalens Högskola, under 

tidsperioden 2016-01-07 till 2016-02-20. Urvalet gjordes enligt inklusionskriterier och 

exklusionskriterier nedan, från databaserna PubMed (Bibliografisk databas med 

vetenskapliga inom medicin och vårdvetenskap) samt CINALH plus (Bibliografisk databas 

med vetenskaliga artiklar inom vårdvetenskap). Valet av databaser grundas på att desaa 

innehåller vetenskapliga artiklar inom ämnet vårdvetenskap och psykologi. Sökfilter 

användes för att få fram relevanta träffar.  

Inklusionskriterier: 

Studier publicerade 2001-2015 

Deltagare: 

 Studier om barn- och ungdomar med bestående funktionsnedsättningar 

 Ålder 5-18 år 

Intervention: 

 Har ej sökt efter specifika interventioner 

Jämförelsegrupp: 

 Ingen specifik jämförelsegrupp i detta stadie av studien 

Utfall: 

 Artikeln måste klargöra att det primära eller sekundära syftet med studien är att 

öka barns delaktighet och det är artikelns författare som avgör om delaktighet är 

det som studerats, det vill säga delaktighetsbegreppet behöver ej definieras utifrån 

ICF eller annan specifik definition.  

 Studien måste använda ett utfallsmått som relaterar till delaktighet 

Studiedesign: 

 Studier med någon form av före- och eftermätningar, studier med två jämförbara 

grupper (randomiserade kontrollerade studier, case-kontroll), seriemätningar, 

single-case experimentella studier 
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Exklusionskriterier: 

 Studier som fokuserade på ”livskvalitet”, då detta begrepp ej kan likställas med 

begreppet ”delaktighet” 

 Kvalitativa studier, då denna studie fokuserar på interventioner 

 Systematiska litteraturöversikter 

 Publicerade artiklar på andra språk än engelska 

 Artiklar som ej publicerats i fulltext i Peer Review artiklar 

 

För att minska risken för systematiska fel genomfördes sökning i flera databaser. 

Litteratursökningen genomfördes genom att söka efter sökorden i de utvalda databaserna i 

både titel och abstract. Både indexeringsord och fritextord användes i kombination i 

sökningarna för att öka möjligheten att hitta relevanta studier. Indexeringsord beskriver 

innehållet i en text och kommer från en särskild alfabetiskt hierarkisk uppställd ordlista som 

varje enskild stor databas har (tesaurus). I PubMed kallas tesaurus för MeSH. Strategier för 

sökning i enskilda databaser kan behöva anpassas då databasers tesaurus använder olika 

begrepp, sökord och indexeringsord. Största delen av alla artiklar som läggs in i databaser 

indexeras, det vill säga att varje artikel får ett antal termer ur tesaurus som beskriver artikeln. 

Fritextord är söktermer som matchar ord som finns i databasers artikeltext och dessa kan 

hittas i en artikels samtliga delar, men vanligast är att sökningen sker i titel eller abstract. Till 

skillnad mot indexeringsord kan fritextord hitta studier som ännu inte är indexerade. De 

boolerska operatorerna ”AND” och ”OR” användes för att öka sökprecisionen ytterligare 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Sökfilter användes för att hitta 

adekvata sökträffar i urvalet.  

Sökningarna i databaserna gjordes med hjälp av PICO-systemet för att strukturera 

huvudelementen i litteratursökningen. PICO är en förkortning där P står för 

(population/patient, problem), I (intervention), C (comparison) och O (outcome) (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2014). En modifierad version av PICO tillämpades 

dock då komponenten ”Comparison” inte var specificerad i litteraturöversiktens 

frågeställning, se tabell 1 och 2. Syftet med PICO i litteratursökning är att klargöra 

mål/problemformulering med sökningen, strukturera sökstrategin och underlätta 

kombinationen av sökord (http://www.kunnskapssenteret.no).  

Urval 1:  

Abstract i samtliga studier lästes upprepade gånger för att säkerställa om studien var relevant 

för inkludering. De studier som inte föll inom ramen för syfte, frågeställning och 

inklusionkriterier exkluderades. Abstract som innehöll information som var relevant för 

litteraturstudien gick vidare till urval 2, se tabell 3 och 4. 

 

http://www.kunnskapssenteret.no/
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Urval 2.  

Samtliga studier lästes i fulltext, studier utan relevans samt eventuella dubbletter 

exkluderades. Samtliga studier från CINAHL plus exkluderades på grund av att de inte 

motsvarade studiens syfte, inklusionkriterier och/eller frågeställning. Totalt ansågs tjugoåtta 

studier vara relevanta, samtliga från databasen PubMed, se tabell 3 och 4. 

Tabell 1. Sökschema för studier enligt PICO i PubMed 

 
Indexeringsord Fritextord 

Population 

 Disabled 

persons(includes sub-

category of Disabled 

children) 

 Motor skills disorder 

Intellectual disabilty  

 Communication 

disorders 

 Adolescent (=13-18 

years) 

 Child (=6-12 years) 

 Child preeschool (=2-5 

years) 

 Pediatrics  

 Disab* (covers physical, 

childhhod developmental, 

intellectual, disabled person) 

 ”Special ADJ1 needs” 

 Adolesc* 

 Youth* 

 Child* 

 Teenage* 

 ”Young adult*” 

 Paediatric* OR pediatric* 

Intervention 

 Clinical trial (includes 

RCT) 

 Comparative study 

 Clinical trials as topic 

 Cohort studies 

 Cross-sectional studies 

 Cross-control studies 

 Intervention studies 

 Pilot studies 

 ”controlled trial*” OR RCT 

 ”experimental trial*” 

 Cohort 

 ”Times series” 

 Control* 

 ”single arms study” 

 ”case series” 

 pilot 

 ”cross- section*” 

Comparison  No specific terms  No specific terms 

Outcome  Social participation 

 Participation 

 Engagement 

 Inclusion (only search in title) 
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Utöver sökschemat för studier enligt PICO i PubMed inkluderades även följande 

indexeringsord för kontext: Communit* OR recreation* OR leisure* School* OR Class* OR 

teach* Home OR house OR family OR families.  

Samt ett sökfilter: 2001-01-01 till 2015-12-31. 

Tabell 2. Sökschema för studier enligt PICO i CINAHL plus Utöver sökschemat för studier 

enligt PICO i CINAHL plus inkluderades även följande indexeringsord för kontext: 

 
Indexeringsord Fritextord 

 
Population 

 

 Disabled 

 Motor Skills Disorder 

 ”Developmental 
  Disabilities” 

 ”Intellectual Disabilty”  

 ”Communicative 
  Disorders” 

 ”Adolescense” 

 ”Child” 

 ”Child, Preeschool” 

 ”Pediatrics”  
 

 

 Disabled persons 

 Disab* 

 ”Special needs” 

 adolesc* 

 youth* 

 child* 

 teenage* 

 ”young adult*” 

 Paediatric* OR pediatric* 

 
Intervention 

 

 ”Clinical Trials” 

 ”Comparative Studies” 

 ”Prospective Studies” 

 ”Cross Sectional 

  Studies” 

 ”Case Control Studies” 

 ”Experimental Studies” 

 ”Pilot studies” 

 

 ”controlled trial*” 

  RCT 

 ”experimental trial” 

  cohort 

 ”times series” 

  control* 

 ”single arms study” 

 ”case series” 

  pilot 

 ”cross- section*” 
 

Comparison  No specific terms  No specific terms 

Outcome  Social participation 

 engagement 

 participation 

 inclusion 
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Communit* recreation* leisure* school* education* class* teach* home, house, famil*. 

Samt ett sökfilter: Full text, Publication Year 2001-2015, Peer Rewied, English Language 6-18 

years.  

Tabell 3. Flödesschema över urvalsprocessen i PubMed 

Datum  Indexeringsord 

med boolesk operator OR 

Antal 
träffar 

Urval 1 

Titel/abstrakt 

Urval 2 

Fulltext 

Antal 
inkluderade 

2016-01-08-  
2016-02-07 

  
  
  
  
  

1. Samtliga indexeringsord 
   under Population 
   (se Tabell 1) 

   34658    

2. Samtliga indexeringsord 
   under Intervention 
   (se Tabell 1) 

3 648074    

3. Samtliga indexeringsord 
   under Outcome 
   (se Tabell 1) 

  102947    

4. Samtliga indexeringsord 
   under kontext 
   (se Tabell 1) 

3774765    

 Kombinationer 
     

  1 AND 2 AND 3 AND 4+ 
sökfilter 

523 523 146 28 

 

Tabell 4. Flödesschema över urvalsprocessen i CINAHL plus 

Datum  Indexeringsord 

med boolesk operator OR 

Antal 
träffar 

Urval 1 

Titel/abstrakt 

Urval 2 

Fulltext 

Antal 
inkluderade 

2016-01-08-  
2016-02-07 

  
  
  
  
  

1. Samtliga indexeringsord 
   under Population 
   (se Tabell 2) 

107 704       

2. Samtliga indexeringsord 
   under Intervention 
   (se Tabell 2) 

1 238065       

3. Samtliga indexeringsord 
   under Outcome 
   (se Tabell 2) 

67 762       

4. Samtliga indexeringsord 
   under kontext 
    

 

1 129756 
      

 Kombinationer 
        

  1 AND 2 AND 3 AND 4 607    

 1 AND 2 AND 3 AND 4 + 
sökfilter 

101 101 101 0 
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3.3 Databearbetning och analys 

Databassökning i ovan nämnda databaser tillgängliga via Mälardalens högskolebibliotek har 

genomförts av författaren under januari till februari 2016. Rubrik och abstracts har granskats 

av författaren och handledaren, en titel eller ett abstract sparades till ett första urval i 

processen om den av minst en person ansågs vara relevant och uppfylla inklusionskriterierna 

för studien.  

I studiens andra urval läste samma personer oberoende av varandra artiklarna i fulltext och 

utifrån inklusions- och exklusionskriterier bedömdes om artiklarna var relevanta eller ej. 

Ansågs en artikel relevant har den analyserats i litteraturstudien, de studier som ej uppfyllde 

kraven sorterades bort. 

Samtliga tjugoåtta utvalda studier analyserades utifrån studiens syfte och frågeställning samt 

mallen för dataextraktion (design, patientkaraktäristika, intervention, utfallsmått, 

mätinstrument, effekt, studiekvalitet). Data från de inkluderade studierna redovisas i 

resultatet i löpande text samt i schematisk sammanställning (mall för dataextraktion), se 

bilaga 2.   

Studiernas kvalitet bedömdes med granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk 

forskning, de granskningsmallar som använts är Mall för kvalitetsgranskning av 

randomiserade studier och Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier, se bilaga 4, 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Granskningsmallarna bedömer risk för 

systematiska fel och en studies kvalitet kan efter granskning klassificeras som hög, medelhög 

eller låg. Studier som låg i gränslandet mellan två nivåer bedömdes av författaren som en 

studiekvalitet på medelhög på gränsen till hög eller medelhög på till gränsen låg. Då det fanns 

rådande oklarheter om en studies kvalitet har diskussion förts med studiens handledare.  

3.3.1 Evidensgradering enligt Grading of Reccomendations Assesment, Development 

and Evaluation (GRADE) 

För att sammanställa studiernas sammanlagda evidensstyrka genomfördes en 

evidensbedömning och evidensgradering av samtliga studier enligt 

evidensgraderingssystemet GRADE (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). 

GRADE används för att bedöma vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt inom 

hälso- och sjukvård och bedömer kvalitet, kvantitet och samstämmighet mellan olika studier 

(Roback & Carlsson, 2009). GRADE använder en fyrgradig skala för att bedöma 

evidensstyrka, se tabell 5.  
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Tabell 5.  Evidensgradering enligt GRADE 

 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). 

Som utgångspunkt graderas studier med en preliminär evidensstyrka baserad på 

studiedesign där randomiserade kontrollerade studier (RCT) graderas med starkt 

vetenskapligt underlag, observationsstudier begränsat vetenskapligt underlag och fallstudier 

otillräckligt vetenskapligt underlag. Den preliminära evidensstyrkan kan sedan komma att 

höjas eller sänkas baserat på ett antal olika kvalitetsfaktorer, enligt nedan (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, 2014). 

Kvalitetsfaktorer som sänker bevisvärdet:  

Låg studiekvalitet (allvarliga brister -1, mycket allvarliga brister -2)  
 

 Icke blindat urvalsförfarande  

 Stort bortfall eller ofullständig redovisning av patienter och 

händelser/utfall 

 Ej fullföljd ”intention-to-treat”-analys 

 Tidigt stopp av studien (stopp vid signifikant resultat) 

 Selektiv rapportering av resultat 

 Icke validerade patient-rapporterade effekter 

Dålig samstämmighet (-1) 

Skillnader i t.ex. urval av patienter, intervention, resultatmått och/eller metod för 

datainsamling 

Dålig relevans för avsedd vårdsituation (-1, betydande -2) 

När studiesituationen avviker alltför mycket från beslutssituationen. Studiepopulationen kan 

exempelvis vara friskare och yngre är den avsedda patientgruppen 

Oprecisa eller otillräckliga data (-1) 

Vid en liten studiepopulation kan det vara svårt att få hög precision 
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Bias (hög risk för rapporterings-bias -1)  

Studier med negativa resultat och studier med icke signifikanta resultat 

rapporteras i lägre grad än studier med positiva resultat och även inom en 

studie kan data selekteras så att negativa effekter sorteras bort. 

Kvalitetsfaktorer som höjer bevisvärdet:  

Stora effekter (+1) 

Inga tänkbara störfaktorer, hög samstämmighet och hög relevans.  

Mycket stor effekt (+2) 

Inga tänkbara störfaktorer, hög samstämmighet och hög relevans samt om inte finns några 

tänkbara hot mot validiteten (+2).  

Alla tänkbara störfaktorer borde ha reducerat effekten (+1) 

Det kan förekomma att störfaktorer påverkar resultatet, exempelvis om studiepopulationen 

haft sämre förutsättningar att svara på behandlingen än genomsnittspopulationen 

Dos-responssamband (+1) 

Om en tydlig koppling mellan intervention och effekt finns 

3.4 Etiska överväganden 

De studier som inkluderats i denna systematiska litteraturöversikt bör uppfylla etiska krav 

enligt Helsingforsdeklarationen, som innefattar informationskravet, konfidentialitetskravet,  

samtyckeskravet samt nyttjandekravet (World Medical Association, 2008). Om en studie av 

något skäl trots inte har ansetts etiskt korrekt, har den exkluderats av författaren. 
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4 RESULTAT 

4.1 Resultatsammanfattning 

Resultatet presenteras i löpande text samt i schematisk sammanställning, se bilaga 2. Av de 

247 antal studier som lästes i fulltext har totalt tjugoåtta studier inkluderats i denna 

litteraturöversikt. I löpande text har samtliga studier erhållit ett referensnummer, för 

hänvisning till dessa referensnummer se schematisk sammanställning av inkluderade 

studiers data, bilaga 2.   

Studierna betecknas med siffrorna 1-28 enligt: 1. Chan et al. (2008); 2. Cheremshynski et al. 

(2013) ; 3. Dedini et al. (2008); 4. Deitz et al. (2002); 5. Fragala- Pinkham et al. (2010); 6.  

Geenen et al. (2013); 7. George et al. (2011); 8. Gilliaux et al. (2015); 9. Gulli et al. (2013); 10. 

Hiller et al. (2010); 11. Hughes et al. (2004); 12. Imms et al. (2016); 13. Karaaslan et al. 

(2013); 14. Lucyshyn et al. (2007); 15. Morton et al. (2011); 16. Nikopoulos et al. (2007); 17. 

Ozdemir. (2011); 18. Retarekar et al. (2009); 19. Robb. (2003); 20. Sakzewski et al. (2011); 

21. Sawatsky et al. (2012); 22. Scholtes et al. (2012); 23. Stanish et al. (2012); 24. Thornton et 

al. (2016); 25. Van Wely et al. (2014); 26. Wietecha et al. (2013); 27. Wuang et al. (2012) samt 

28. Wu et al. (2011).  

Det totala antalet deltagare i litteraturöversikten uppnådde 895 stycken och varierade i de 

enskilda studierna mellan 1 till 210 stycken. Ålder på deltagarna varierade mellan 4 år och 5 

månader till 18 år, med en medelålder på 11 år och 4 månader. Sammanlagt identifierades 19 

olika diagnoser, dock fanns det några studiedeltagare där det inte framgick diagnos. De mest 

förekommande diagnoserna var CP samt intellektuell funktionsnedsättning. 

Tio studier var randomiserade kontrollerade studier (6, 8, 10, 13, 20, 22, 24, 25, 26, 27), två 

pseudo randomiserade kontrollerade studier (7,9), nio jämförelsestudier (2, 4, 11, 14, 15, 16, 

17, 18, 19,) samt sju fall/pilotstudier (1, 3, 5, 12, 21, 23, 28). Tjugotvå av dessa bedömdes vara 

av medelhög kvalitet, fem medelhög på gränsen till hög kvalitet samt en medelhög på gränsen 

till låg kvalitet. 

Sammanlagt användes fjorton olika mätinstrument, exklusive olika typer av observationer. 

Vissa studier har använt sig av fler än ett mätinstrument. Canadien Occupational 

Performance Measure (COPM) var det mätinstrument som användes mest frekvent, i fem 

respektive tio olika studier. Även olika varianter av observation var vanligt och förekom i elva 

olika studier.  

Elva studier var från USA, (3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 26) fem från Australien (10, 12, 20, 

21, 24), två från Holland (22, 25) en från Belgien (8), två från Turkiet (13, 17), en från Taiwan 

(27), två från Kina (1, 28), två från Kanada (2, 23) samt två från Storbritannien (15, 16). 
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4.2 Interventioners utformning 

Samtliga studier har haft som syfte att främja barns delaktighet, utifrån huvudinnehållet i 

interventionerna har dessa klassificerat inom de olika ICF-komponenterna. I samma studie 

kan en interventions klassificering inom en ICF-komponent skilja sig från utfallsmåttets 

klassificering inom en ICF-komponent, se bilaga 2.  

4.2.1 Innehåll/upplägg utifrån ICF-komponent 

4.2.1.1 Kroppsstruktur/kroppsfunktion 

I fem studier klassificerades interventionen inom komponenten 

kroppsstruktur/kroppsfunktion (1, 3, 15, 26, 28), se bilaga 2. 

Kirurgi och läkemedelsbehandling 

Tre av studierna hade interventioner inom kirurgi där en av dessa syftade till att hämma 

spasticitet med selektiv dorsal rhizotomi samt träning med fysioterapeut (1) samt en med 

Baklofenpump (15). Den tredje studien innefattade skulderkirurgi och rehabilitering med 

arbetsterapeut på grund av plexusskada (3). Två studier hade interventioner som 

innefattande läkemedelsbehandling, en med profylaxbehandling med Heamophilia A och B 

för barn med blödarsjuka för att öka deltagande i skolaktivieter och skolnärvaro (28) samt en 

med Atomoxetine (Noradrenalinåterupptagshämmare) för barn med ADHD och/eller 

Dyslexi som även innehöll ett frågeformulär på tjugofyra frågor om aktivitet/delaktighet (26). 

4.2.1.2 Aktivitet 

I tretton studier klassificerades interventionen inom komponenten aktivitet (4, 5, 7, 8, 10, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), se bilaga 2. 

Fitnessträning 

Sammanlagt hade fyra studier interventioner som innefattade fitnessträning. Den första 

studien (7) hade en intervention som innefattade fitnessträning (stretching, 

konditionsträning på löpband, styrketräning, gruppträning), hemträningsprogram 

(stretching, konditionsträning, styrketräning) samt föräldrautbildning (genomgång av 

hemträningsprogram, kost, samhällsstöd, uppföljning av hemträningsprogram) lett av 

fysioterapeut.  

Den andra studien (25) hade en intervention som innefattande fitnessträning 

(konditionsträning, styrketräning, stretching, avslappning) med fysioterapeut samt 

rådgivning genom motiverande samtal för en mer aktiv livsstil.  

De resterande två studierna hade interventioner som endast innefattande fitnessträning 

(konditionsträning, styrketräning, stretching, avslappning), en med kamrater (23) samt en 

där det är okänt vilken profession som deltog (22).  
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Bassängträning 

Tre studier hade interventioner som innefattade bassängträning, den första (10) innefattade 

en mix av ”Halliwickmetoden” samt ”Water Specific Therapy” tillsammans med 

fysioterapeut, där deltagarna genomförde uppgiftsspecifik träning, exempelvis bollförmåga.  

Den andra studien (18) innefattade konditionsträning med fysioterapeut genom övningar 

som innebar att gå, löpa, hoppa, springa, krypa och sparka i vattnet.  

Den tredje studien (5) genomfördes tillsammans med fysioterapeutstudenter och 

bassängpersonal och innefattade konditionsträning genom bollsporter och hinderbana samt 

styrketräning med olika redskap.  

Förflyttningsträning 

Två studier hade interventioner med fokus på förflyttning. Den ena studien (4) hade en 

intervention som utfördes med arbetsterapeut och innefattade körning av en eldriven leksaksbil 

för att möjliggöra självständig förflyttning under skolidrott och utomhus på raster. Den andra 

studien (21) genomfördes tillsammans med en fysioterapeut och innefattade träning av 

förmågor i att köra rullstol, exempelvis snurra runt, bromsa och att köra över nivåskillnader.  

Högintensiv träning 

I två studier förekom interventioner baserade på hög frekvens/ intensitet. En studie hade en 

intervention som bestod av robotassisterad träning med fysioterapeut/arbetsterapeut, där 

deltagarna fick utföra specifika övningar enligt ett förutbestämt rörelsemönster, med 

upprepning av en rörelse 160 gånger i följd mot en måltavla (8).  

En annan studie hade en intervention som innefattade metoden ”Constraint Induced 

Movement Therapy”, en metod som innebär intensiv handträning för barn med halvsidiga 

funktionsborfall, där den icke påverkade handen försågs med en handske/slinga uppemot 90 

% av den vakna tiden. Interventionen ägde rum med fysioterapeut och arbetsterapeut och 

innebar målinriktad träning på ett cirkusläger (20). 

Målorienterad intervention samt musik- och lek intervention 

I en studie förekom en målorienterad intervention, som innefattade metoden ”Cognitive 

Orientation to Daily Occupational Therapy” med arbetsterapeut (klientcentrerad metod 

baserad på att individer sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande samt självevaluering 

enligt ”Go-Plan-Check”, det vill säga barnet genomför en aktivitet som den sedan utvärderar 

(24). 

Slutligen var det en studie som hade en intervention som innefattade musik- och lekbaserade 

tillfällen och som genomfördes tillsammans med studiens observatörer, där deltagarna fick 

sjunga, spela instrument och röra sig till musik (19) 
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4.2.1.3 Delaktighet 

I tio studier klassificerades interventionen inom komponenten delaktighet (2, 6, 9, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 27), se bilaga 2. 

Individuella strategier och coaching för att träna sociala färdigheter 

Fem studier innefattade interventioner med individuella strategier och coaching för att träna 

sociala färdigheter. I en studie innebar interventionen patientcentrerade insatser för 

måluppfyllelse och strategier för att kunna vara mer delaktig i fritidsaktiviteter. Detta genom 

att antingen förändra uppgiften/aktiviteten eller anpassa miljön. Studien innefattade 

coaching och träning av sociala- och fysiska färdigheter med arbetsterapeut utifrån ett 

individuellt program. Exempel på färdigheter var strategier för målsättning, problemlösning i 

delaktighet, att leka tillsammans med andra barn samt konsultation för ökad delaktighet i 

fritidsaktiviteter (12).  

En annan studie hade en intervention som innefattade dramaaktiviteter för träning av social 

kompetens i tolv steg, med bland annat träning av uppmärksamhet, kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och att tolka icke verbala uttryck genom lekar och dramatisering (9). Okänt 

viken profession som deltog under interventionen.  

En studie hade en intervention som innebar att titta på filmer om sociala beteenden 

(gemensam lek via interaktion med andra samt enskild lek) för att sedan utföra specifika 

aktiviteter med undersökare (16). 

En annan studie hade en intervention som innefattade programmet ”First step to sucess” för 

barn som är i riskzoonen för att hoppa av grundskolan, med syfte att öka barns engagemang i 

sin utbildning och minska antisociala beteenden. Programmet involverade skolpersonal på 

skoltid samt föräldrar övrig tid (17).  

Slutligen var det en studie som hade en intervention som innefattande programmet ”TAKE 

CHARGE”. Programmet innebar gruppmentorskap samt individuell coaching med typiskt 

utvecklade kamrater, för att uppnå utbildnings relaterade mål samt träning av 

självbestämmande inom vissa områden, så som problemlösning och planering (6). 

Socialt samspel med familj 

Tre studier hade interventioner med fokus på socialt samspel med familjen. En studie hade 

en intervention som innebar att utveckla en stödplan för att främja positiva beteenden hos 

deltagarna i fem utvalda problembeteenden och fyra familjerutiner samt att utveckla en 

implementeringsplan för föräldrar för att kunna stötta sina barn att förbättra sitt samspel 

vardagen med andra personer (14).  
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En studie hade en intervention som innefattande föräldrautbildning för att utveckla 

strategier/planering för att främja positiva beteenden hos barn under måltidssituationer, 

genom ett hemträningsprogram (2).   

En annan studie hade en intervention som innefattade att utveckla interaktionen mellan 

moder och barn genom responsiv undervisning (promota barns kognitiva-, kommunikativa- 

och sociala funktioner) i olika leksituationer, där undersökare deltog (13).  

Målorienterade interventioner 

I två studier förekom målorienterade interventioner. Den ena studie hade en intervention 

som innefattade att genomföra vissa målstyrda aktiviteter utformade efter individens 

målsättning, aktiviteterna genomfördes med typiskt utvecklade kamrater. Syftet var förutom 

ökad delaktighet i aktiviteter att utveckla social interaktion. En bilderbok användes genom 

hela studien för att följa alla steg i interventionen (11).  

Den andra studien hade en intervention som innefattade coaching och träning av sociala- och 

fysiska förmågor med arbetsterapeut i fem steg: bygga relation mellan föräldrar och 

författare, sätta mål, planera aktiviteter samt mätning/feedback (27).  

4.2.2 Frekvens/duration  

I studierna varierade antal behandlingstillfällen/ interventioner från en till fem gånger i 

veckan. Det var vanligt förekommande med en hög frekvens då tio studier hade minst två 

behandlingstillfällen per vecka. En intervention/behandling pågick mellan fem minuter till 

sex timmar per gång, vanligast förekommande var en behandlingstid på mellan 45 minuter 

till 120 minuter, vilket förekom i tolv studier. En behandlingsperiod pågick mellan ett tillfälle 

till 1 år och 4 månader, vanligast förekommande var en behandlingsperiod på sex till tolv 

veckor som återfanns i tio studier. Fullständig data från de inkluderade studiernas 

frekvens/duration redovisas i tabellform, se bilaga 2.   

4.2.3 Behandlingsmiljö 

Sju studier genomfördes i klinisk miljö (1, 3, 8, 10, 15, 18, 28), fem i samhällsmiljö (5, 7, 20, 

21, 23), sex i skolmiljö (4, 9, 11, 16, 19, 22), fyra i hemmiljö (2, 14, 26, 27) samt fem i minst två 

olika miljöer (12, 13, 17, 24, 25). I en studie är det okänt i vilken miljö som interventionen 

utfördes i (6), se bilaga 2. 

4.3 Mätinstrument 

Sammanlagt användes fjorton olika mätinstrument, exklusive olika typer av observationer. 

Vissa studier har använt sig av fler än ett mätinstrument. Canadien Occupational 

Performance Measure (COPM) var det mätinstrument som användes mest frekvent, i fem 
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studier. Även olika varianter av observation var vanligt och förekommande och användes i 

elva olika studier.  

 

 

Canadien Occupational Performance Measure (COPM) 

Ett frågeformulär för barn i alla åldrar med intervjufrågor som undersöker individers 

upplevelse av sin förmåga att utföra olika aktiviteter över en viss tid, som anpassas efter 

patientens målaktivitet. Frågorna berör tre aktivitetsområden: personliga dagliga aktiviteter, 

produktivitet och fritid. Individen skattar först hur viktigt utförandet är med hjälp av en 

skattningsskala på 0 -10 där 0 motsvarar ”inte viktigt alls” och där 10 motsvarar ”extremt 

viktigt”.  Sedan får individen prioritera de mest betydelsefulla problemområdena och skatta 

hur väl denne kan utföra aktiviteten på samma skala, men där 0 motsvarar ”kan inte utföra 

alls” och 10 motsvarar ”kan utföra extremt bra”. Tillfredsställelse med utförandet av 

aktiviteten skattas med samma skala men där 0 motsvarar ”inte nöjd alls” och 10 motsvarar 

”extremt nöjd”. Instrumentet har påvisad god validitet och reliabilitet (Doig, Fleming, 

Kuipers, & Cornwell, 2010). Instrumentet användes i fem studier (1, 12, 18, 24, 27). 

Observation 

Observation av delaktighetsbeteenden enligt ett förutbestämt observationsschema var ett 

vanligt förekommande mätinstrument, som användes för ett antal olika beteenden beroende 

av interventionens utformning. Det observerade beteendet mättes i frekvens, procent samt 

tid i sekunder/ minuter. Observation i olika form användes i elva studier (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 

17, 19, 23, 28). 

The Pediatric Outcomes Data Collection Instrument (PODCI) 

Ett hälsofrågeformulär för barn mellan 2-21 år som undersöker aktivitet- och 

delaktighetskomponenter av funktion utifrån fem områden: förflyttning, rörlighet, funktion i 

övre extremitet, fysisk funktion, förmåga till att utföra sport samt smärta/välbehag/lycka. 

Svarsalternativen varierar i antal från 1-6 och det kan vara exempelvis svar med ja- och nej 

eller fördefinierade svar med hur mycket glädje en viss typ av aktivitet genererar. 

Instrumentet har god validitet och reliabilitet (Vitale et al., 2001). Instrumentet användes i 

en studie (3). 

Physical Activity Questionnaire (PAQ)  

Ett frågeformulär för barn mellan 8-14 år som undersöker nivå av fysisk aktivitet där 

individen svarar på frågor hur ofta/mycket en viss aktivitet har utförts de senaste sju 

dagarna. Exempelvis ”antal dagar med fysisk aktivitet över 60 minuter” och ”vilka typer av 

fysisk aktivitet har utförts”. Instrumentet har acceptabel till god validitet och reliabilitet 

(Helmerhorst, Brage, Warren, Besson, & Ekelund, 2012). Instrumentet användes i två studier 

(5, 18). 
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Educational Planning Assessment  

Ett frågeformulär utvecklat från Transition Assesment Planning Tool, finns olika formulär 

beroende på åldersspann.  Formuläret består av 126 frågor baserade på fem områden: 

akademiskt disciplin, kommunikativ förmåga, målmedvetenhet, strävan efter att fullfölja 

utbildning, samt generell hängivenhet. Instrumentet undersöker delaktighet i individers 

planering av utbildning där individen skattar på en ordinalskala (https:// 

forms.act.org/engage/overview.html). Ingen rapport om validitet/reliabilitet återfanns. 

Instrumentet användes i en studie (6). 

Resident Lifestyle Inventory 

Ett intervjuformulär med 144 frågor för barn och föräldrar som undersöker delaktighet i 

fritidsaktiviteter och personliga aktiviteter under de senaste trettio dagarna (Lucyshyn et al., 

2007). Ingen rapport om validitet/reliabilitet återfanns. Instrumentet användes i en studie 

(14). 

Life Habits for Children Questionnaire (Life-H)  

Ett frågeformulär för barn mellan 5-13 år med en skattningsskala som undersöker 

delaktighet i hemmiljö, skolmiljö samt närliggande miljöer utifrån elva områden. Dessa är: 

nutrition, personlig omvårdnad, utbildning, fritid, kommunikation, fitness, hushållssysslor, 

rörlighet, aktiviteter i samhället, ansvarstagande samt relationer. Individen skattar 

svårighetsgrad samt hjälpbehov på en skala på 0-9 där 0 motsvarar låg delaktighetsförmåga 

samt 9 motsvarar optimal delaktighetsförmåga (Noreau et al., 2007). Instrumentet har god 

validitet och reliabilitet (Sakzewski, Boyd, & Ziviani, 2007). Instrumentet användes i tre 

studier (8, 20, 25). 

The Questionnaire on Parent's Perception of Changes in their Child's Participation 

Ett frågeformulär som skapats av författarna till studien (10) som undersöker föräldrars 

upplevelse av sitt barn delaktighet. Föräldern skattar barnets delaktighet på en femgradig 

ordinalskala där 1 motsvarar ”mycket försämrad delaktighet” och där 5 motsvarar ”mycket 

förbättrad delaktighet”. Formuläret består av fyra frågor inom delaktighet (skolidrott, 

egenvård, sport/fritid, sociala aktiviteter). Instrumentet är av författarna testat för 

ytvaliditet, men inget värde anges (Hillier et al., 2010). Instrumentet användes i en studie 

(10). 

Goal Assessment Scale (GAS) 

En metod för barn i alla åldrar som genom en femgradig skala (-2 till +2) utvärderar 

förändringsresultat av ett individuellt uppsatt mål, där individens nivå innan intervention är 

-2 samt vid uppnådd målaktivitet är 0. Instrumentet har god validitet och reliabilitet (Cusick, 

McIntyre, Novak, Lannin, & Lowe, 2006). Instrumentet användes i två studier (12, 24). 

Child Behavior Rating Scale (CBRS)  
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Ett frågeformulär för barn mellan 6-18 år som innehåller frågor inom områdena 

uppmärksamhet och initiativ vilka har fyra underkategorier: uppmärksamhet, intresse, 

uthållighet och samarbete. Dessa skattas på en femgradig skattningsskala, där 0 motsvarar 

”aldrig” och där 5 motsvarar ”alltid”. Ingen rapport om validitet/ reliabilitet återfanns. 

Instrumentet användes i en studie (13). 

Lifestyle Assessment Questionnarie (LAQ) 

Ett frågeformulär som innehåller frågor inom sex områden: fysisk självständighet, klinisk 

börda, rörlighet, skolgång, ekonomisk börda samt social integration. Svarsalternativen 

varierar i antal från 2-6 och det kan vara exempelvis svar med ja- och nej, fördefinierade svar 

med antal gånger som en aktivitet utförs eller hur mycket hjälp barnet behöver för att utföra 

en aktivitet. Ingen rapport om validitet/reliabilitet återfanns (Morton et al., 2011). 

Instrumentet användes i en studie (15).  

Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) 

Ett frågeformulär för barn mellan 6-21 som undersöker delaktighet i formella och informella 

fritidsaktiviteter, utifrån frågor om vilka aktiviteter som utförs, hur ofta, med vem, var, hur 

roligt det var att utföra aktiviteten samt om det finns önskemål om att delta i aktiviteten. 

Instrumentet har god validitet och reliabilitet (Sakzewski et al., 2007). Instrumentet 

användes i fyra studier (20, 22, 25, 27). 

School Function Assessment (SFA)  

Ett frågeformulär för barn mellan 4-11 år som innehåller frågor om delaktighet, 

aktivitetsutförande och hjälpbehov gällande funktionella uppgifter i skolarbete och sociala 

skolaktiviteter. Frågeformuläret besvaras av skolpersonal. SFA har god till utmärkt validitet 

samt reliabilitet (Sakzewski et al., 2007). Mätinstrumentet användes i en studie (20). 

Activity Scale for Kids (ASK)  

Ett frågeformulär för barn mellan 5-15 år med frågor inom sju områden: personlig 

omvårdnad, på/avklädning, förflyttning, rörelseförmåga, andra övriga förmågor, stående 

samt lek. Barnet skattar på en femgradig ordinalskala där 0 innebär ”utan svårighet” och där 

5 innebär ”klarar inte”. Instrumentet har god validitet samt reliabilitet (Morris, Kurinczuk, 

Fitzpatrick, & Rosenbaum, 2006). Mätinstrumentet användes i en studie (21). 

Life Participation Scale for ADHD- Child Version (LPS-C)  

Ett frågeformulär med frågor inom fyra områden: adaptiv funktion, social utveckling, 

känsloreglering samt livskvalitet. Barnet skattar på en tregradig ordinalskala där o motsvarar 

”sällan/aldrig” och där 3 motsvarar ”väldigt ofta”.  Instrumentet har god validitet samt 

reliabilitet (Saylor et al., 2007). Mätinstrumentet användes i en studie (26).  
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4.4 Utfallsmått för delaktighet samt effekter av interventioner 

klassificerat enligt ICF-komponenter 

I samma studie kan en interventions klassificering inom en ICF-komponent skilja sig från 

utfallsmåttets klassificering inom en ICF-komponent, se bilaga 2. Vid klassificering av 

utfallsmått har författaren utgått från vad som i litteraturen har ansetts vara mätinstrument 

för delaktighet. I studier med öppna skattningsskalor exempelvis COPM samt GAS har dess 

målbeskrivningar legat till grund för klassificeringen. Det vill säga om målet är inom aktivitet 

eller delaktighetskomponenten. 

4.4.1 Kroppsfunktion/ kroppsstruktur samt aktivitet 

Ingen av studierna hade utfallsmått som klassificerades inom ICF-komponenten 

kroppsfunktion/kroppsstruktur eller komponenten aktivitet, se bilaga 2. 

4.4.2 Delaktighet  

I tjugofyra studier klassificeras utfallsmåttet inom ICF- komponenten delaktighet (2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Nio av dessa visade 

signifikanta effekter, nio visade kliniska förbättringar men sakande statistiska analyser för 

signifikansnivå samt sex visade ingen effekt, se bilaga 2. Resultaten är grupperade efter 

studiernas interventionsinnehåll/ upplägg.  

Kirurgi samt läkemedelsbehandling 

Två studier hade interventioner som innefattande läkemedelsbehandling. I studien av 

Wietcha et al. (26) där interventionen bestod av läkemedlet Atomoxetine för barn med 

ADHD eller Dyslexi, var utfallsmåttet social delaktighet, genom tjugofyra frågor om aktivitet/ 

delaktighet utifrån frågeformuläret LPS-C. Signifikanta effekter fanns för deltagare med 

ADHD+ Dyslexi: för glädje (P =< .0.05 ) och egenkontroll ("self- control") (P =< .0.01) samt 

för deltagare med endast ADHD för glädje (P = 0.01). Inga signifikanta effekter fanns för 

deltagare med Dyslexi.   

I studien av Wu et al. (28) där interventionen bestod av att deltagarna fick 

profylaxbehandling för blödarsjuka var utfallsmåttet dagliga aktiviteter, närvaro i skola samt 

närvaro i skolaktiviteter. Detta mättes genom observation och data från skolregister. 

Skolnärvaro: tio av femton deltagare i observationsperioden hade en frånvaro på totalt 307 

dagar (medelvärde 20.4 dagar). Under profylaxperioden hade tre av deltagarna en 

skolfrånvaro på totalt 22 dagar, vilket visar på en signifikant förbättring (P = 0.005). 

Skolaktiviteter: Inga signifikanta effekter för skolaktiviteter samt dagliga aktiviteter.  

I studien av Lucyshyn et al. (15) innebar interventionen att operera in en Baklofenpump.  

Syftet var att minska spasticitet och utfallsmåttet var delaktighetsvariabler utifrån sex 

områden: fysisk självständighet, klinisk börda, rörlighet, skolgång ekonomisk börda samt 
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social integration, mätt med LAQ.  Det fanns inga signifikanta effekter för 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen mätt med LAQ efter nio månader (P = 

0.92) samt efter arton månader (P = 0.75). 

Fitnessträning 

Sammanlagt hade fyra studier interventioner som innefattade fitnessträning. I den första 

studien av George et al. (7) bestod interventionen av fitnessträning samt föräldrautbildning.  

Utfallsmåttet var social interaktion mellan deltagare med funktionsnedsättning och övriga, 

mätt genom observerade tillfällen där en social interaktion ägde rum. Upprepade mätningar 

enligt MANOVA visade på signifikanta skillnader över tid (P = 0.001) samt inom alla 

aktiviteter (P = 0.005), inklusive en signifikant interaktion mellan de två (P = 0.03).            

Den andra studien av Van Wely et al. (25) hade en interventionen som bestod av 

fitnessträning och rådgivning, där utfallsmåttet var social delaktighet i hemsysslor och 

fritidsaktiviteter samt föräldrars upplevelser om sitt barns livskvalitet. Detta mättes med 

Life-H och CAPE. Signifikanta effekter fanns för delaktighet i hemsysslor efter tolv månader 

men inte efter sex månader. Life-H visade på signifikanta effekter för social delaktighet för 

hemsysslor efter tolv månader (P =.0.03 men inte efter sex månader (P = 0.47). Inga 

signifikanta effekter för social delaktighet för fritidsaktiviteter, självuppfattning eller 

livskvalitet mätt med Life-H. Det förekom ingen signifikant effekt för någon av domänerna 

inom CAPE.                                                                                                                                                                                 

I den tredje studien av Stanish et al. (23) innebar interventionen fitnessträning och 

utfallsmåttet var närvaro i fitnessträningen, mätt genom observation. I genomsnitt missade 

deltagarna med funktionsnedsättning 3,15 träningspass av trettio möjliga i jämförelse med 

typiskt utvecklade kamrater som missade 3,64 träningspass, vilket tyder på ett ökat 

deltagande för deltagarna med funktionsnedsättning.  

I den sista studien av Scholtez et al. (22) bestod interventionen av ett styrketräningsprogram 

där utfallsmåttet var delaktighet i fritidsaktiviteter, mät med CAPE. Mätinstrumentet CAPE 

visade inte på några signifikanta effekter efter första mätningen (P = 0.86) eller efter andra 

mätningen (P = 0.12).   

Bassängträning 

Två studier hade interventioner som innefattade bassängträning. I studien av Fragala- 

Pinkham et al. (5) bestod interventionen av bassängträning, utfallsmåttet var deltagande/ 

frekvens av fysisk aktivitet mätt med PAQ. Signifikanta effekter fanns för antalet dagar med 

fysisk aktivitet (P = .001) då gruppen i genomsnitt utförde fem dagar med fysisk aktivitet 

efter interventionen jämfört med tre dagar vid baslinjemätning.   

I en annan studie av Hiller et al. (10) bestod interventionen av bassängträning och 

utfallsmåttet var delaktighet utifrån frågor inom fyra områden: fysisk aktivitet i skola, 

egenvård, sport/fritid samt sociala aktiviteter, mätt med The Questionnaire on Parent's 

Perception of Changes in their Child's Participation. Resultatet visade på trender att denna 
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typ av behandling kan vara fördelaktig för motorik, mätt med instrumentet Movement- ABC 

(P = 0.057) och fysisk kompetens, (P = .058) . Vid en uppföljande jämförelse av intervention- 

och kontrollgrupper gällande resultaten för delaktighet, mätt med enkäten ”The 

Questionnaire on Parent's Perception of Changes in their Child's Participation” förekom 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna (fysisk aktivitet i skola (P = .71), egenvård (P = 

1.00), sport och fritid (P = 0.71), sociala aktiviteter (P = 0.4) samt självkänsla och 

självförtroende (P = 1.00).  

Förflyttningsträning 

Två studier hade interventioner med fokus på förflyttning. I studien av Deitz et al. (4) innebar 

interventionen att använda en eldriven leksaksbil, utfallsmåttet var initiering av kontakt med 

andra, mätt genom observation. Förbättringar i initiering av kontakt med andra under en 

given session ökade markant för båda deltagarna. Under baslinjefasen (ingen bil), initierade 

deltagare D rörelsehändelser 1-3 ggr under en given session. I interventionsfasen efter 

minimal utbildning, ökade rörelserna från fyrtiofyra till åttiosju rörelsehändelser per tionde 

minut. Deltagare J självinitierade rörelsehändelser ökade från noll till nitton under 

baslinjefasen samt från tjugoåtta till sextiofem under interventionsfasen.  

Studien av Sawatsky et al. (21) innefattade en interventionen som bestod av träning i att köra 

rullstol, där utfallsmåttet var aktivitet inom sju olika områden utifrån frågeformuläret ASK: 

personlig vård, på/avklädning, lek, förflyttning, andra förmågor, överföringar samt lek. En 

högre poäng indikerar ökad delaktighet samhället. Den totala poängen minskade från före 41 

(SD ± 6) till efter utbildning 32 (SD ± 8), men var inte statistiskt signifikant. 

Högintensiv träning 

I studien av Gilliaux et al. (8) där interventionen bestod av robotassisterad träning var 

utfallsmåttet delaktighet inom elva kategorier om vanor/ beteenden utifrån frågeformuläret 

Life-H, ingen signifikant effekt visades, (P =.06).  

I studien av Sakzevski et al. (20) bestod interventionen av metoden ”Constraint Induced 

Movement Therapy”, en metod som innebär intensiv handträning för barn med halvsidiga 

funktionsborfall genom individuell och målinriktad träning. Utfallsmåttet var delaktighet i 

skolaktiviteter, fritidsaktiviteter och hemmiljö. Detta mättes med CAPE, Life-H och SFA. Det 

fanns inte några signifikanta skillnader för delaktighet i fritidsaktiviteter mätt med CAPE sett 

till mångfald eller intensitetspoäng, men inom glädje (P = .01). Inte heller för deltagande i 

skolaktiviteter mätt med SFA förekom det någon signifikant effekt (P = 0.1). Life-H visade 

ingen signifikant effekt för delaktighet mellan eller inom grupper. 

Individuella strategier samt coaching för att träna sociala färdigheter 

Fem studier innefattade interventioner med individuella strategier och coaching för att träna 

sociala färdigheter.  I den första studien av Imms et al. (12) innebar interventionen 

patientcentrerade insatser för måluppfyllelse, strategier för att kunna vara med delaktig i 

fritidsaktiviteter genom att antingen förändra uppgiften/ aktiviteten eller anpassa miljön. 
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Utfallsmåttet var interventionens applicerbarhet för att nå uppsatta delaktighetsmål, mätt 

med COPM samt GAS. Upplevd delaktighet i fritidsaktiviteter ökade för fem individer varav 

tre resultat visade på förändringar som var kliniskt betydelsefulla (COPM+2). GAS: tolv av 

sjutton mål uppfylldes. 

Den andra studien av Gulli et al. (9) hade en intervention som bestod av dramaaktiviteter för 

träning av social kompetens och beteenden. Utfallsmåtten bestod av sociala interaktioner, 

enskilda beteenden, neutrala beteenden samt övriga beteenden som ej kan kategoriseras i 

ovanstående, mätt genom observation. Moderata effekter fanns för observerade ökningar i 

positiva sociala interaktioner (R2 = .21) samt minskning i enskild lek (R2 = .17), vilket 

indikerar förbättrad social interaktion i en naturalistisk miljö för interventionsgruppen.                 

I den tredje studien av Nikopoulos et al. (16) innebar interventionen att titta på filmer om 

sociala beteenden (gemensam lek via interaktion med andra samt enskild lek) för att sedan 

utföra en serie aktiviteter med undersökare.  Utfallsmåttet var gemensam lek (lek 

tillsammans med andra), enskild lek samt andra övriga beteenden som ej kunde 

kategoriseras i ovanstående, mätt genom observation. Tid spenderad i gemensam lek 

förbättrades initialt för att sedan minska över tid, dock fortsatte beteendet gemensam lek att 

förbli något högre än vid baslinjemätning. Social imitation (barnets samtliga verbala eller 

motoriska initiativ mot den aktivitet som visats på videofilmen) mätt genom observation via 

videoinspelning, förbättrades efter att deltagarna hade tittat på videofilm med enkla 

aktiviteter och få komponenter, men försämrades när svårare sekvenser infördes.                        

Den fjärde studien av Ozdemir (17) innehäll programmet ” First step to sucess” för barn som 

var i riskzoonen för att hoppa av grundskolan. Interventionen hade som syfte att öka barns 

engagemang i sin utbildning och minska antisociala beteenden. Programmet involverade 

skolpersonal på skoltid samt föräldrar övrig tid. Utfallsmåttet var akademisk delaktighet 

genom aktiva beteenden (att visa engagemang i den uppgift/sammanhang som pågår) samt 

passiva beteenden (att visa oengagemang och passivitet i den uppgift/sammanhang som 

pågår) mätt i procent genom observation. Efter interventionen hade tre av fyra deltagare ökat 

sin akademiska delaktighet genom en ökning av aktiva beteenden.                                                                 

I den femte och sista studien av Geenen et al. (6) innefattande interventionen programmet 

”TAKE CHARGE”, som innebar gruppmentorskap samt individuell coaching med typiskt 

utvecklade kamrater. Syftet var att uppnå utbildnings relaterade mål samt träning av 

självbestämmande inom vissa områden, så som problemlösning och planering. Utfallsmåttet 

i studien var förmåga att planera sin utbildning (kunskap/engagemang), avhopp från skola 

och anställning mätt med Educational Planning Assessment. Interventionsgruppen 

presterade signifikant bättre efter intervention jämfört med kontrollgruppen, (P = 0.0221). 

Interventionsgruppen var signifikant mer engagerade i utbildningsplaneringen efter 

interventionen i jämförelse med kontrollgruppen (P = 0.036). Gällande skolavhopp hoppade 

totalt tio i kontrollgruppen av samt sex i interventionsgruppen. Sysselsättningsgrad ökade för 

båda grupperna under interventionen men vid uppföljning var det endast 

interventionsgruppen som hade bibehållt en ökning från baslinjemätning.  
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Socialt samspel med familj 

Tre studier hade interventioner med fokus på socialt samspel med familjen. Studien av 

Lucyshyn et al. (14) innefattade en interventionen som bestod av att utveckla en stödplan för 

att främja positiva beteende hos deltagarna i fem utvalda problembeteenden samt fyra 

utvalda familjerutiner, samt att utveckla en implementeringsplan för föräldrar för att kunna 

stötta sina barn att ändra sitt beteende. Utfallsmåttet var delaktighet i samhällsaktiviteter 

mätt med instrumentet Resident Lifestyle Inventory. Delaktighet i samhällsaktiviteter ökade 

efter interventionen och kvarstod vid uppföljning. Problembeteenden minskade till en 

närmast nollnivå, delaktighet i rutiner i hemmiljö ökade från 0 % till 75 %.                                   

I en annan studie av Cheremshynski et al. (2) innefattande interventionen föräldrautbildning 

för att utveckla strategier/ planering för att främja positiva beteenden hos barn under 

måltidssituationer, genom ett hemträningsprogram. Utfallsmåttet var förbättringar i 

beteende och ökad delaktighet i måltidssituation, mätt genom observation. Deltagaren 

avslutade i genomsnitt 0 % av stegen i de rutinmässiga åtgärderna vid baslinjemätning, för 

att sedan under intervention pendla mellan 40-95 % delaktighet i måltidssituation samt 

slutligen uppnå ett resultat på 100 % vid uppföljning.                                           

I studien av Karaaslan et al. (13) bestod interventionen av responsiv undervisning (promota 

barns kognitiva, kommunikativa- och sociala funktioner) i olika leksituationer för att 

utveckla interaktionen mellan moder och barn. Utfallsmåttet var att observera interaktiva 

beteenden gällande uppmärksamhet och initiativförmåga mellan moder och barn, som sedan 

mättes med CBRS. Signifikanta effekter efter intervention fanns för interventionsgruppen för 

uppmärksamhet (P = 0.01) samt initiativförmåga (P = 0.01).  

Målorienterade interventioner 

I tre studier förekom målorienterade interventioner. I den första studien av Wuang et al. (27) 

bestod interventionen av ett arbetsterapeutiskt program i fem steg: bygga relation mellan 

föräldrar och författare, sätta mål, planera aktiviteter, utbilda föräldrar i aktiviteter, 

mätning/feedback.  Utfallsmåttet var delaktighetsnivå i sociala situationer: personliga 

dagliga aktiviteter, produktivitet samt fritid mätt med COPM, samt delaktighet i informella- 

och formella fritidsaktiviteter, mätt med CAPE.  COPM: I OTHP gruppen observerades en 

ökning av medelvärdet för COPM genomförande och COPM tillfredställelse poäng. 

Signifikanta skillnader mellan grupperna uppstod efter tio veckor (COPM genomförande: 

F1.81 = 5,42, (P = 0.02), d = 0,51; COPM tillfredställelse: F1, 81 = 18,11 , (P = 0.02), d = 

0,93). Resultatet var signifikant fram till slutet på den tjugonde interventionsveckan. CAPE: 

minimal förändring i mångfald, intensitet och glädje vid test 2 (P = 0.95 , 0.14 och 0.54 

respektive). Vid test 3 hade mångfald och intensitet ökat i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen (P = 0.03 och 0,02) men det fanns ingen signifikant effekt mellan grupperna 

i glädje (P = 0.15 ).      

I den andra studien av Huges et al. (11) där interventionen bestod av att arbeta utifrån ett 

givet mål genom träning av förmågor och utbildning, var utfallsmåttet delaktighetsnivå i 
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fritidsaktiviteter, sett till närvaro mätt i procent genom observation. Efter interventionen 

ökade deltagarna omedelbart sitt deltagande i fritidsaktiviteter, från 91 % under 

interventionen till 95 % vid uppföljningen.                     

I den tredje studien av Thornton et al. (24) innebar interventionen metoden ”Cognitive 

Orientation to Daily Occupational Performance”, en klient-centrerad metod baserad på att 

personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. Utfallsmåttet var delaktighetsnivå i 

sociala situationer: personliga dagliga aktiviteter, produktivitet samt fritid) mätt med COPM 

samt uppnådda delaktighetsmål. Föräldrar rapporterade signifikanta effekter för COPM 

gällande barnets genomförande av sin utvalda målaktivitet exempelvis skära med en kniv 

eller sparka på en boll samt tillfredställelse av genomförandet (P = <0.01). 

Interventionsgruppen visade på signifikanta effekter för GAS-mål från v 0-10 (P = 0.001).  

4.4.3 Studier med mixade ICF-komponenter som utfallsmått 

I fyra studier klassificeras utfallsmåttet inom både aktivitet och delaktighet då utfallsmåttet 

berörde båda dessa (1, 3, 18, 19). Tre av dessa visade signifikanta effekter och en visade på 

kliniska effekter men saknade statistiska analyser för signifikansnivå, se bilaga 2. Resultaten 

är grupperade efter studiernas interventionsinnehåll/ upplägg. 

 

Kirurgi  

Två av studierna hade interventioner inom kirurgi. I studien av Chan et al. (1) bestod 

interventionen av Selektiv dorsal rhizotomi för att minska spasticitet, utfallsmåttet var 

delaktighetsnivå i sociala situationer: personliga dagliga aktiviteter, produktivitet samt fritid, 

utifrån ett frågeformuläret COPM. Vid jämförelse mellan baslinjemätning samt sex månaders 

uppföljning efter selektiv dorsal rhizotomi uppvisade interventionsgruppen signifikanta 

effekter när det gällde förbättrat genomförande av personliga dagliga aktiviteter, mätt med 

COPM (P = 0.003). Signifikanta effekter förekom även efter interventionens genomförande 

där gruppen upplevde en ökad tillfredställelse (P = 0.001).   

I studien av Dedini et al. (3) med före- och eftermätning bestod interventionen av 

skulderkirurgi på grund av plexusskada, där var utfallsmåttet delaktighetsnivå i sociala 

situationer: personliga dagliga aktiviteter, produktivitet samt fritid, utifrån frågeformuläret 

COPM. Signifikanta effekter fanns för förflyttning (P = 0.04), funktion i övre extremitet (P = 

0.001), fysisk funktion (P = 0.001) samt förmåga till att utföra sport (P = 0.04). För smärta 

fanns inte några signifikanta effekter (P = 0.20) och inte för välbehag (P = 0.20).  

Musik- och lek intervention 

I studien av Robb (19) där interventionen bestod av musik- och lekbaserade tillfällen var 

utfallsmåttet frekvens av uppmärksamhetsbeteenden samt nivå av självständighet i 

utförande av delaktighetsförmågor, exempelvis att följa instruktioner samt att hantera 
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föremål. Detta mätte genom observation. Uppmärksamhetsbeteenden var signifikant högre 

under de musikbaserade tillfällena (P = .002) i jämförelse med de lekbaserade tillfällena. 

Bassängträning 

I studien av Retarekar et al. (18) bestod interventionen av bassängträning, utfallsmåttet var 

delaktighetsnivå i sociala situationer: personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid, 

samt fysisk aktivitet. Resultatet enligt föräldrarnas COPM skattning av barnets 

genomförande tyder på en betydande ökning i barnets förmåga att röra sig i hem- och 

samhällsmiljöer. Efter interventionen skattade föräldrarna även högre på COPM gällande 

tillfredsställelse av utförande, vilket tyder på att föräldrar blev mer nöjda med barnets 

förmåga att röra sig hemma och i samhället efter interventionen. Inga resultat har 

rapporterats för PAQ - en siffra redovisas som tyder på att antalet träningspass på minst 60 

minuter per dag ökade. 

 

                                                                                                                             

4.5 Studiekvalitet enligt SBU:s granskningsmall 

Efter granskning av selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallsbias, 

rapporteringsbias samt intressekonfliktsbias kan en studies kvalitet klassificeras som hög, 

medelhög på gränsen till hög, medelhög, medelhög på gränsen till låg samt låg. Studier som 

klassificerats med medelhög studiekvalitet har haft en adekvat och tillförlitligt 

randomiseringsförfarande, ett bortfall som inte bör ha påverkat utfallet, adekvata och 

tillförlitliga mätinstrument samt en välbeskriven metod. Graden av blindning är en 

parameter som hade kunnat uppgradera dessa studiers kvalitet men detta har inte tillämpats 

i merparten av studierna. En gemensam schematisk sammanställning av inkluderade 

studiers studiekvalitet finns i bilaga fem, där stjärna (*) är kännetecknet för randomiserade 

kontrollerade studier.   

4.5.1 Medelhög på gränsen till hög studiekvalitet 

Sammanlagt bedömdes fem studier vara av medelhög på gränsen till hög studiekvalitet (8, 12, 

22, 24, 27). Fyra av dessa var RCT studier samt en fall/pilotstudie med före- och 

eftermätning alternativt endast eftermätning, se bilaga 5.  

4.5.2 Medelhög studiekvalitet 

Sammanlagt bedömdes tjugotvå studier vara av medelhög studiekvalitet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28). Fem av dessa var RCT studier, två pseudo 
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RCT studier, nio jämförelsestudier samt sex fall/pilotstudier med före- och eftermätning 

alternativt endast eftermätning, se bilaga 5. 

4.5.3 Medelhög på gränsen till låg studiekvalitet 

Sammanlagt bedömdes en studie vara av medelhög på gränsen till låg studiekvalitet (13). 

Detta var en randomiserad kontrollerad studie, se bilaga 5. 

4.6 Sammanvägt evidensvärdet för studierna enligt GRADE 

RCT studierna värderades initialt ha ett starkt vetenskapligt underlag. På grund av frånvaro 

av blindning, stort bortfall i två studier, okänt bortfall i två studier samt oprecisa data på 

grund av varierande och ofta små grupper nedgraderades den slutgiltiga evidensstyrkan till 

ett måttligt starkt vetenskapligt underlag. De arton observationsstudierna värderades initialt 

ha ett begränsat vetenskapligt underlag. På grund av god överförbarhet skedde en 

uppgradering med +1 men detta förändrad inte den slutgiltiga evidensstyrkan, se tabell 6 och 

7.  

4.6.1 Randomiserade kontrollerade studier (RCT) 

Tabell 6. Evidensgradering för RCT studier enligt GRADE  

 

*Ingen blindning, i två studier stort bortfall, i två studier är grad av bortfall okänt 

**Varierande storlek på grupperna, oftast små grupper 

0 innebär obefintlig höjning/sänkning sker i den angivna kvalitetsfaktorn 

Bedömning: Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+)(+)(+)(+) 
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4.6.2 Observationsstudier 

Tabell 7. Evidensgradering för observationsstudier enligt GRADE  

 

* Interventioner relevanta för svenska förhållanden, relevanta diagnosgrupper 

0 innebär obefintlig höjning/sänkning i den angivna kvalitetsfaktorn 

Bedömning: Begränsat vetenskapligt underlag (+)(+) 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Totalt inkluderades tjugoåtta interventionsstudier varav tio var RCT studier, två pseudo RCT 

studier, nio jämförelsestudier samt sju fall/pilotstudier. Det totala antalet deltagarna i 

litteraturöversikten var 895 stycken och varierade i de enskilda studierna mellan 1 till 210 

stycken. Deltagarna hade en medelålder på 11 år och fyra månader och de mest 

förekommande diagnoserna var CP samt intellektuell funktionsnedsättning. 

I studierna varierade antal behandlingstillfällen/interventioner från en till fem gånger i 

veckan. Det var vanligt förekommande med en hög frekvens då tio studier hade minst två 

behandlingstillfällen per vecka. En intervention/ behandling pågick mellan fem minuter till 

sex timmar per gång, vanligast förekommande var en behandlingstid på mellan 45 minuter 

till 2 timmar, vilket förekom i tolv studier. En behandlingsperiod pågick mellan ett tillfälle till 

ett år och fyra månader.  Vanligast förekommande var en behandlingsperiod på sex till tolv 

veckor som återfanns i tio studier.  

Majoriteten av studierna hade ett interventionsupplägg inom ICF-komponenten aktivitet och 

fitnessträning, bassängträning och målorienterad aktivitetsträning var vanligt 

förekommande. Effekterna för interventioner inom ICF- komponenten aktivitet visade för 
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lika stor andel studier på signifikanta effekter som ingen signifikant effekt på utfallsmåttet 

delaktighet. Tio studier bedömdes ha ett interventionsinnehåll motsvarande ICF- 

komponenten delaktighet, där fokus ofta var individuella program med strategier och 

coaching för att stimulera sociala färdigheter i till exempel skolmiljö eller med samspel inom 

familjen. Dessa interventioner uppvisade till största del kliniska förbättringar på 

utfallsmåttet delaktighet men sakande statistiska analyser för signifikansnivå. Av de fem 

studier som hade interventioner inom ICF-komponenten kroppsstruktur/ kroppsfunktion 

förekom kirurgi och läkemedelsbehandling som insatser. Dessa visade till största del på 

signifikanta effekter på utfallsmåttet delaktighet.  

I tjugofyra studier klassificerades utfallsmåttet i ICF- komponenten delaktighet och totalt 

användes fjorton olika bedömningsinstrument, exklusive observationer för att studera 

interventionseffekter.  

Merparten av studierna bedömdes vara av medelhög studiekvalitet och evidensvärdet enligt 

GRADE var för RCT studierna måttligt starkt och för observationsstudierna begränsat. 

5.2 Resultatdiskussion 

Delaktighet ses som en av de viktigaste komponenterna för hälsa och är ett centralt 

behandlingsmål inom såväl habilitering som andra instanser inom hälso- och sjukvård. Trots 

vetskapen om delaktighet saknas det i litteraturen evidens för vilka interventioner som har 

effekt på ökad delaktighet (Adair et al., 2015). Gemensamt för studierna i denna 

litteraturöversikt till lika i den litteratur som finns på området, var studiernas breda variation 

i utformning av interventioner och val av utfallsmått för delaktighet. En orsak till den breda 

variationen kan vara att delaktighet är ett multidimensionellt begrepp, vilket innebär att 

interventioner som berör olika ICF-komponenter kan alla ha som mål att främja delaktighet, 

det vill säga multipla metoder kan ha ett och samma mål, equifinality. Detta framkom till 

exempel i studien av Chan et al. (1)  där interventionen var selektiv dorsal rhizotomi (ICF:s 

kroppsfunktionsnivå) för att minska spasticitet och utfallsmåttet var ökad delaktighet i 

sociala situationer.  Medan en annan intervention i studien av Retarekar et al. (18) som 

bestod av bassängträning också hade utfallsmåttet delaktighetsnivå i sociala situationer och 

fysisk aktivitet. Detta skulle kunna tolkas som ett resultat av den bristande forskning som 

finns på området för evidensbaserade interventioner för delaktighet (Adair et al., 2015). 

En annan orsak till det varierande innehållet i interventionerna och även svårigheten med att 

utvärdera effekten av interventioner med syfte att öka delaktighet, kan vara bristen på en 

universell definition. Detta blir tydligt i litteraturen där begreppet delaktighet 

operationaliseras på varierande sätt.  Variationen av definitionen försvårar även arbetet med 

att föra forskningen framåt, exempelvis avseende utvecklandet av specifika mätinstrument 

för delaktighet (Imms, Adair, et al., 2016). Idag saknas en ”golden-standard” när det gäller 

att mäta effekter av interventioner för delaktighet, vilket framkommer i denna 

litteraturöversikt där sammanlagt fjorton olika mätinstrument, exklusive olika typer av 
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observationer, användes för att utvärdera effekter avseende delaktighet. Vidare är det 

problematiskt att ICF:s klassifikationssystem inte på ett klart sätt skiljer aktivitet- och 

delaktighetsbegreppen åt, vilket resulterar i att begreppen riskerar att användas synonymt 

(Socialstyrelsen, 2010). Samtliga interventionsstudier i denna litteraturöversikt hade för 

avsikt att förbättra barns delaktighet men majoriteten av interventionerna innehöll åtgärder 

på aktivitetsnivå. Till exempel förekom interventioner som innefattade träning av förmågor i 

att köra rullstol (21), förflytta sig med eldriven leksaksbil (4), robotassisterad träning (8) och 

bassängträning (5, 10, 18,). Det kan ses som ett uttryck för att det är svårt att designa 

interventioner där delaktighet är en oberoendevariabel utan istället är delaktighet ofta en av 

flera beroende variabler.  

I litteraturöversikten inkluderades alla studier som angivet att interventioner hade 

genomförts för ökad delaktighet, oavsett hur eller om definitionen på delaktighet 

specificerades. Inkluderade studier hade undersökt både den subjektiva och objektiva 

dimensionen av delaktighet, det vill säga fysisk närvaro i olika former (Madsen, 2006). 

Objektiv delaktighet undersöktes till exempel i två studier mätt med mätinstrumentet 

Physical Activity Questionnaire (11, 23), i en studie mätt med The Questionnaire on Parent's 

Perception of Changes in their Child's Participation (10) samt i en studie mätt med 

Educational Planning Assessment (6).  

Wilder och Axelsson, (2013) menar att den forskning som finns på området idag nästan 

enbart handlar om objektiv delaktighet. Att inte den subjektiva dimensionen av delaktighet 

har studerats i samma utsträckning är problematiskt, då Nordenfelt (2014) menar att fysisk 

närvaro i ett sammanhang, inte kan likställas med den upplevda känslan av att vara delaktig. 

För att uppleva en känsla av delaktighet är det andra aspekter som räknas in, exempelvis 

barns vilja att vara med, hur viktigt det är att vara med, samt hur roligt och tillfredställande 

det är att vara med (Imms, Adair, et al., 2016). I fyra studier (20, 22, 25, 27) användes 

Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) som mätinstrumentet för 

delaktighet där utfallsmåtten ”glädje” samt ”vilja” att utföra en viss aktivitet undersöktes, 

vilket är subjektiva dimensioner av delaktighet. Ett annat exempel på subjektiv delaktighet är 

graden av tillfredställelse i utövandet av en viss aktivitet, vilket undersöktes i fem studier (1, 

12, 18, 24, 27) mätt med mätinstrumentet COPM. 

Rauch (2008) beskriver att ICF-komponenterna kan användas i syfte att klargöra om barn 

utifrån sin funktionsnedsättning och behov får insatser utifrån ett bio-psyko-socialt 

perspektiv. Fem studier hade interventioner som klassificerades inom ICF-komponenten 

kroppsstruktur/kroppsfunktion, dessa kan ses som biologiska då de innefattande kirurgi (1, 

3, 15) och läkemedelsbehandling (26, 28). Fyra av studierna (1, 3, 26, 28) visade på 

signifikanta effekter för utfallsmåttet för delaktighet och hade ett medelhögt evidensvärde. 

Detta överensstämmer inte med litteraturen där det finns lite evidens för att interventioner 

på kroppsstuktur- och kroppsfunktionsnivå ska ge några direkta effekter på utfallsmåttet för 

delaktighet (Wright, Rosenbaum, Goldsmith, Law, & Fehlings, 2008). Den positiva effekten 

kan eventuellt förklaras av att deltagarna, förutom kirurgisk behandling, även fick träna olika 

färdigheter för att klara vardagliga aktiviteter. Imms et al. (2016) skriver i sin 
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litteraturöversikt att specifika förmågor och färdigheter är personfaktorer som kan behöva 

tränas för att skapa förutsättningar för att man ska kunna vara delaktig i en specifik 

situation.  

I de tretton studier vars interventioner klassificerades inom ICF-komponenten aktivitet 

berörde tio av dessa området fysisk aktivitet, exempelvis träning av förflyttning (21, 4) eller 

kondition-, styrke- och bassängträning (5, 17, 10, 18, 22, 23, 25). Sammanlagt fem av 

studierna (5, 7, 20, 24, 25,) visade på signifikanta effekter för utfallsmåttet delaktighet och 

hade ett evidensvärde mellan medelhögt på gränsen till högt samt medelhögt på gränsen till 

lågt. Tre studier (4, 10, 11, 18) visade på kliniska förbättringar men där ingen statistisk analys 

för signifikansnivå hade genomförts och dessa studier hade ett medelhögt evidensvärde. 

Målinriktad aktivitetsträning, det vill säga att barn närvarar och tränar på de aktiviteter som 

dem vill bli bättre på, har visat sig vara fördelaktigt för ökad delaktighet (Adair et al., 2015). 

Aktivitetsträning kan även ha andra positiva effekter, exempelvis kan träning av en viss 

aktivitet bidra till att barnet får en ökad tilltro till sin förmåga att kunna utföra denna 

aktivitet i en given situation (self-efficasy) (Åsenlöf & Denisson, 2012). Det är viktigt att ha i 

åtanke att närvaro i en aktivitet inte nödvändigtvis behöver betyda att barnet upplever sig 

vara delaktig (Imms, Mathews, et al., 2016). Dock är det en förutsättning för att kunna vara 

delaktig, det vill säga att aktiviteten är tillgänglig för barn med funktionsnedsättning.  

Tio studier hade interventioner som klassificerades inom ICF-komponenten delaktighet 

Dessa kan ses som psykosociala då samtliga innefattade någon typ av coaching, mentorskap, 

eller utbildning inom områdena självbestämmande, delaktighet i skola/ utbildning, sociala 

beteenden eller att utföra vissa psykosociala aktiviteter (samspel/ social interaktion och 

engagemang) utifrån uppsatta mål. Dessa studier har av författaren till denna 

litteraturöversikt uppfattats som att de berör interventioner som riktar sig till sociala 

samspel, samt den subjektiva dimensionen av delaktighet, engagemang. Bristen på en tydlig 

distinktion mellan komponenterna aktivitet och delaktighet har dock inneburit vissa 

svårigheter att bedöma och kategorisera interventionernas innehåll utifrån ICF. Tre av 

studierna (6, 13, 27) visade på signifikanta effekter för utfallsmåttet för delaktighet och hade 

ett evidensvärde på mellan medelhögt samt medelhögt på gränsen till lågt. Resterande sex 

studier (2, 9, 11, 12, 14, 16, 17) visade på kliniska effekter men saknade statistiska analyser för 

signifikansnivå. Detta medförde ett evidensvärde mellan medelhögt på gränsen till högt samt 

medelhögt på gränsen till lågt.  

Trots att det i litteraturen har identifierats som mer centralt att fokusera på att förändra 

faktorer i omgivningen jämfört med att förändra faktorer på kroppsfunktionsnivå för att 

stimulera delaktighet hos barn med funktionsnedsättning (Anaby et al., 2013) har merparten 

av de inkluderade studiernas interventioner inte haft detta som sitt huvudsakliga syfte.  

Omgivningen och den specifika kontext där barnet önskar vara delaktig i kan både utgöra ett 

hinder och bidra till möjligheter för delaktighet. Tidigare studier har visat att barn med 

funktionsnedsättning kan uppleva begränsningar när det gäller tillgänglighet av aktiviteter 

samt brist på anpassningar och hjälpmedel (G. King et al., 2009). Stöd från kompisar är en 

omgivningsfaktor som däremot stimulerar till ökad delaktighet. I tre av de inkluderade 
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studierna fanns interventioner riktade mot kompisstöd (6, 11, 23) Imms (2016) menar även 

att interventionsstudier där insatser ges för att förbättra faktorer i omgivningen, stimulera 

olika förmågor hos individen samt underlätta för barnet att själva klara av att utföra själva 

aktiviteten har visat sig vara effektivt för ökad delaktighet.   

I litteraturöversikten genomfördes sju studier i klinisk miljö, fem i samhällsmiljö, sex i 

skolmiljö, fyra i hemmiljö, fem i minst två olika miljöer samt en i okänd miljö. Oavsett om det 

handlar om omgivningsfaktorer som i miljöer enligt ovan eller andra insatser har 

omgivningsfaktorer identifierats som både underlättande och hindrande faktorer för 

delaktighet (Law et al., 2015). Resultatet i litteraturöversikten av Anaby  (2013) visade att 

underlättande faktorer var geografisk lokalisation samt stöd från familj/vänner medan 

hindrande faktorer för delaktighet var attityder, transport, fysisk miljö, lagstadgar samt 

bristande stöd från serviceinstanser. Sex av de inkluderade studierna (2, 12, 13, 14, 17, 27) 

hade ett innehåll där insatser riktade sig till familjen, exempelvis föräldrautbildning. Dock 

kan det ses som en brist att vårdnadshavare endast var involverade i tio av tjugoåtta studier 

när det gäller utformning av interventionerna och/ eller involverade när interventionerna 

ägde rum (2, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27). Oavsett intervention bör barn och/ eller 

vårdnadshavare vara med i utformningen av mål inför en intervention, där fysioterapeuten 

hjälper till att sammanställa barnets fysiska- och psykologiska förutsättningar, 

omgivningsfaktorer, situationsfaktorer samt beteendekapacitet (Åsenlöf & Denisson, 2012). 

Fysioterapeutens beteendemedicinska arbetssätt innebär att förändra beteenden genom ett 

bio-psyko-socialt perspektiv (Åsenlöf & Denisson, 2012), i detta fall beteendet delaktighet. I 

de inkluderade studierna gav fysioterapeuten insatser samt utförde interventioner som 

riktade sig mot biologiska/ medicinska individfaktorer, så som förbättrad kondition och 

muskulär styrka (7, 15, 26). Insatser förekom även när det gäller omgivningsfaktorer, 

exempelvis strategier för att öka delaktighet relaterat till svårigheter i miljö (12) samt på 

aktivitetsnivå exempelvis förflyttningsträning med hjälp av leksaksbil (4) eller 

rullstolsmanövrering (21). I några av de inkluderade studierna ses en kombination av bio- 

psyko- sociala insatser. Exempelvis i studien av George et al. (7) där fitnessträning 

kombinerades med föräldrautbildning eller i studien av Cheremshynski et al. (2) där ett 

hemträningsprogram kombinerades med strategier/planering för att framkalla positiva 

beteenden. Det kan dock konstateras att i de studier där det var fysioterapeuter som 

ansvarade för interventionerna, var det framför allt biomedicinska insatser som gavs.  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979) kan användas i syfte 

att få en uppfattning om vilka interventioner/insatser som ges inom olika system för att 

främja barns delaktighet och Bronfenbrenner menar att det är barns samspel med miljön 

som bäst beskriver barnets utveckling. I litteraturstudien har merparten av studierna, oavsett 

tillhörighet inom ICF-komponenterna, innefattat barnet och/ eller vårdnadshavare/ 

kompisar i olika miljöer. Exempelvis har interventioner handlat om delaktighet i 

skolaktiviteter, skolarbete, fritidsaktiviteter, hemsysslor samt i lek/samspel med andra. Av de 

tjugoåtta inkluderade studierna var det nitton (1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 26, 28) interventioner som klassificerades äga rum inom mikrosystemet. 
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Interventionerna fokuserade på insatser direkt riktade till barnet, exempelvis olika typer av 

fysisk aktivitet så som bassängträning (5, 10, 18). Interventionerna genomfördes inom alla 

ICF-komponenter i både skol-, samhälls-, klinisk- och hemmiljö. De resterande nio studierna 

(2, 6, 7, 11, 14, 17, 21, 25, 27) hade interventioner som klassificerades i mesosystemet där 

insatser fokuserade på samspelet mellan olika mikrosystem. Interventionerna handlade 

framför allt om samspel mellan skola, barn och familj i form av utbildning av föräldrar och 

barn inom olika områden. Det kunde exempelvis vara strategier och implementering av 

rutiner, för att utveckla positiva beteenden hos barn (2, 14).  

Resultatet av denna systematiska litteraturöversikt visade på en brist vad gäller 

interventioner inom exosystemet och makrosystemet. Det kan uppfattas som 

anmärkningsvärt att inte någon studie fanns inom dess system, då det i litteraturen har 

framkommit att omgivningsfaktorer har en stor betydelse för barns delaktighet (Law et al., 

2015). Därmed kan konstateras att fler interventioner med fördel behöver genomföras med 

inriktning på att förändra samhällsstrukturer, vilket med fördel genomförs på makronivå. 

Det skulle exempelvis kunna handla om att underlätta delaktighet i skol- och fritidsmiljö 

samt utöka rätten till anpassad utbildning. 

För att sammanställa studiernas samlade vetenskapliga underlag användes 

evidensgraderingssystemet GRADE. De tio randomiserade kontrollerade studierna 

värderades initialt ha ett starkt vetenskapligt underlag (++++). Dock nedgraderades den 

slutgiltiga evidensstyrkan till ett måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++). Detta på grund 

av frånvaro av blindning, ett stort bortfall i två studier samt okänt bortfall i två studier samt 

då det genomgående var stor variation på gruppstorlek eller små grupper. De arton 

observationsstudier som inkluderades värderades initialt ha ett begränsat vetenskapligt 

underlag (++). På grund av god överförbarhet, då interventionerna var relevanta för svenska 

förhållanden med relevanta diagnosgrupper skedde en uppgradering med +1, men detta 

påverkade inte den slutgiltiga evidensstyrkan. Gemensamt för litteraturöversikten var att 

samtliga studier innehöll ett brett spektrum av diagnoser, interventioner, upplägg, 

tidsaspekter, utfall, mätinstrument etcetera. Detta försvårade utvärderingen och jämförelsen 

av studierna sinsemellan men kan samtidigt som en indikation att fortsätta forska på 

området delaktighet, för att se om det i framtiden kommer finnas en viss typ av 

interventionsutforming som kommer vara mer framgångsrik än andra.  

5.3 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturgranskning valdes som metod då syftet var att få en överblick över 

den forskning som finns på området, när det gäller vilka interventioner som har utformats 

för att främja delaktighet hos barn med funktionsnedsättning. Studier med en kvalitativ 

ansats exkluderades. Detta kan eventuellt anses vara en svaghet, då den subjektiva 

dimensionen av begreppet delaktighet framför allt handlar om upplevelser av att vara 

engagerad och då skulle en kvalitativ design vara att föredra. En kvantitativ ansats valdes 
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dock då frågeställningen handlade om interventionseffekter och därför inkluderades endast 

studier med redovisade effektmått. 

Att sökning i databaserna gjordes med hjälp av PICO-systemet för att strukturera 

huvudelementen i litteratursökningen ses som en kvalitetssäkring. En modifierad version av 

PICO tillämpades dock då komponenten ”Comparison” inte var specificerad i 

litteraturöversiktens frågeställning.  Databaserna PubMed samt CINAHL plus valdes då 

dessa innehåller stora volymer vetenskapliga studier av relevans för litteraturöversiktens 

syfte. Databassökning skedde i samarbete med en erfaren bibliotekarie, vilket är en styrka för 

litteraturöversiktens trovärdighet. Litteratursökningen genomfördes genom att söka efter 

sökorden i de utvalda databaserna i både titel och abstract. Både indexeringsord och 

fritextord användes i kombination i sökningarna för att öka möjligheten att hitta relevanta 

studier. Indexeringsord och fritextord valdes utifrån en tidigare databassökning i en 

litteraturöversikt av Adair et al. (2015) vilket resulterar i att denna litteraturöversikt kan ses 

som en uppdatering inom området. Centrala sökord utifrån studiens syfte var begrepp så 

som child, disabled samt praticipation, se tabell 1 och 2. För att precisera sökningen 

ytterligare användes ett sökfilter med publikations år från 2001, då det var detta år som 

Världshälsoorganisationen införde klassifikationssystemet ICF (Socialstyrelsen, 2003).  

Eventuella bister i litteraturöversikten kan vara risken för att inte ha hittat relevanta studier. 

Detta då författaren kan ha missat centrala sökord samt då sökningen begränsades till 

studier som endast var skrivna på engelska.  

Även brister på en tydlig distinktion mellan komponenterna aktivitet och delaktighet innebar 

vissa svårigheter i att bedöma och kategorisera interventionernas innehåll utifrån ICF, vilket 

kan ha resulterat i att det finns risk för att vissa studier har klassificerats felaktigt inom ICF-

komponenterna. Detta kan härledas till den breda definitionen av delaktighet som ger 

utrymme för olika tolkningar av begreppet (G. King et al., 2003).  

De inkluderade studiernas kvalitet bedömdes med SBU:s granskningsmallar för RCT studier 

och observationsstudier, där syftet med mallarna är att bedöma risken att en studies resultat 

beror på systematiska fel (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). SBU:s 

granskningsmallar valdes som granskningsmetod då den andra vanligt förekommande 

granskningsmetoden PEDro scale kräver att både studiedeltagare, terapeuter samt 

utvärderare är blindade för att kunna få en hög poäng (Physiotharapy Evidence Database, 

2012).  

En svårighet med SBU:s granskningsmallar är att syftet med dessa endast är att skapa ett 

systematiskt underlag för att diskutera risk för bias. Det finns således inte någon algoritm för 

att sammanställa mallens olika delar till en slutgiltig bedömning, utan detta styrs av 

författarens subjektiva bedömning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014) 

Författaren till denna litteraturöversikt hade endast begränsad erfarenhet för denna typ av 

kvalitetsgranskning, vilket medför en ökad risk för felaktig bedömning av bias. Att 

granskningen har skett med stöd av en ytterligare person (handledaren) som har erfarenhet 

av kvalitetsgranskning av av studier ökar dock studiens trovärdighet.  
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5.4 Etikdiskussion 

Studien är baserad på publicerade vetenskapliga studier som samtliga ska vara godkända och 

uppfylla etiska krav enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008). 

Helsingforsdeklarationen är ett policydokument med övergripande råd om hur forskning ska 

planeras, genomföras och granskas samt vilka rättigheter som finns för studiedeltagare. 

Centralt i Helsingforsdeklarationen är studiedeltagares rätt till information samt skriftlig 

dokumentation till samtycke om deltagande i studier.  
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6 SLUTSATS 

Den systematiska litteraturöversikten inkluderade tjugoåtta studier varav tio av dessa var 

RCT studier och resterande observationsstudier.  

Majoriteten av interventionerna, tretton stycken, hade insatser inom ICF-komponenterna 

aktivitet, med fokus främst på fysisk aktivitet. Endast tio studier hade ett 

interventionsupplägg som klassificerades inom ICF-komponenten delaktighet, vilka 

innefattade coaching, mentorskap, eller utbildning för att stimulera socialt samspel. Fem 

studier innehöll interventioner riktade mot kroppstruktur/kroppsfunktion i form av kirurgi 

eller läkemedelsbehandling.  Det förekom en stor variation vad gäller antalet 

behandlingstillfällen, längd på behandlingsperiod och val av bedömningsinstrument.  

Gemensamt för studierna i denna litteraturöversikt till lika i den litteratur som finns på 

området, var studiernas breda variation i utformning av interventioner och val av utfallsmått 

för delaktighet. Detta speglar också sig i studiernas resultat där det inte går att urskilja en 

viss typ av intervention som var mer fördelaktig för ökad delaktighet än någon annan. Över 

lag var studierna av en medelhög studiekvalitet och den sammanfattande evidensstyrkan 

bedömdes som måttligt stark för de tio RCT studierna samt begränsad för de arton 

observationsstudierna.  

De fysioterapeutiska insatserna fokuserade framför allt på biomedicinska faktorer och i 

denna systematiska litteraturöversikt förekom inte några interventioner på exo- eller 

makrosystem nivå. Då delaktighet påverkas av bio-psyko-sociala faktorer där miljön har en 

stor betydelse finns här potentiella utvecklingsområden. Önskvärt vore om fysioterapeuter 

utvecklade insatser som även fokuserade på psykosociala faktorer, så som att stärka barns 

tilltro till sin förmåga samt att arbeta klientcentrerat utifrån barns egna önskemål. Detta för 

att stärka motivation till beteendeförändringar. Det skulle även behövas interventioner på 

exosystem- och makrosystemnivå som underlättar tillgång och tillgängligheten på aktiviteter 

för barn med funktionsnedsättning.   

Med dagens varierande definitioner på begreppet delaktighet finns det svårigheter i att 

utvärdera vad det är som undersökts i olika studier och därmed svårigheter i att utvärdera 

evidensläget för vilka interventioner som främjar delaktighet. Det är centralt att definitionen 

av begreppet blir tydligt för att klargöra vad som ingår och vad som inte ingår i begreppet. 

Författaren till denna systematiska litteraturöversikt efterfrågar mer forskning inom området 

delaktighet hos barn med funktionsnedsättning. 
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