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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Cerebral Pares är i Sverige den vanligaste neuromotoriska 

funktionsnedsättningen hos barn och unga. Målet med habilitering och rehabilitering för 

barn med CP är att förbättra förmågor som aktivitet och delaktighet samt bibehålla mobilitet, 

kroppsfunktion, kroppsstruktur och hälsa genom livet. Det finns många behandlingsformer 

som används och hydroterapi är en skonsam och allt mer populär interventionsform för barn 

med CP. Det förekommer dock bristfällig evidens för behandlingen, vilket gör skäl för en 

systematisk litteraturöversikt. 

 
Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga och beskriva 

hydroterapibehandlingar, samt dess eventuella effekt avseende beteende-, individ- och 

omgivningsfaktorer för barn med cerebral pares.  

 
Metod: Litteraturstudien genomfördes med en systematisk artikelsökning i databaserna 

PubMed, CINAHL Plus och PsycINFO. 5 artiklar granskades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmallar. 

 

Resultat: Samtliga studier hade en tydligt beskriven hydroterapeutisk intervention. 

Interventionerna varade i snitt 51 min, 2 gånger/veckan under 10 veckor. Studiernas 

mätinstrument har kopplats till 6 olika distinktioner inom SCT. Studierna bedömdes ha 

medelhög studiekvalitet. 

 
Slutsatser: Trots variation i interventionsupplägg har samtliga studier visat statistiskt 

signifikanta förbättringar inom grovmotorik, förflyttningsförmåga, balans, motorik och 

delaktighet inom skol-/fritidsaktiviteter. Hydroterapi kan vara ett bra komplement till 

sedvanlig fysioterapi. 

 
 
Nyckelord: Hydroterapi, Vattenträning, Effekter, Barn, CP, Fysioterapi 
 
 
 
  



ABSTRACT 

Background: Cerebral palsy is the most common neuromotor disability in children in 

Sweden. The goal of the habilitation for children with CP is to improve functions such as 

activity and participation as well as maintaining mobility, body function, body structure and 

health throughout life. There are many types of therapies being used and hydrotherapy is a 

gentle low-impact intervention for children with CP, growing in popularity. However, there is 

insufficient evidence for the treatment, creating reason for this systematic review. 

 

Objective: To describe hydrotherapy treatments and their potential effects on behavior-, 

person- and environmental factors for children with cerebral palsy. 

 

Method: This systematic review was carried out with a systematic search in the databases 

PubMed, CINAHL Plus and PsycINFO. 5 studies were reviewed according to the objective 

and questions at issue of the study. The quality of the studies was assessed using the 

templates of the SBU. 

 

Results: The included studies described a hydrotherapeutic treatment that was carried out 

at an average of 51 min, 2 times a week for 10 weeks. The instruments used has been 

categorized into 6 distinctions within the SCT. The studies were assessed to medium quality. 

 

Conclusion: Despite the variations in the interventions, all of the studies has shown 

statistical significant improvements in gross motor function, transfer, balance, mobility and 

participation in school and leisure activities. Hydrotherapy may be a beneficial in addition to 

conventional physical therapy. 

 

Keywords: Hydrotherapy, Aquatic Exercise, Effects, Children, CP, Physical Therapy 
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1 BAKGRUND 

Cerebral Pares (CP) är i Sverige den vanligaste neuromotoriska funktionsnedsättningen hos 

barn och unga (Tedroff & Forssberg, 2012). De vanligaste symtomen är en minskad motorisk 

kontroll, onormal muskeltonus, balansproblem och muskelsvaghet (Rosenbaum et al., 2007). 

Allteftersom barn med CP blir äldre ökar risken för hälsokomplikationer och en försämring 

av förflyttning och mobilitet många gånger som resultat av ökad tid i stillasittande. Målet 

med habilitering för dessa barn är att förbättra förmågor så som aktivitet och delaktighet 

samt bibehålla mobilitet, kroppsfunktion, kroppsstruktur och hälsa genom livet. (Rosenbaum 

& Gorter, 2012)  

 

Hydroterapi, som i detta arbete definieras som fysisk aktivitet i vatten, är en skonsam och allt 

mer populär behandlingsinsats för barn med CP. Det förekommer dock bristfällig evidens för 

behandlingen, vilket gör skäl för en systematisk litteraturöversikt. 

1.1 Cerebral pares 

CP är ett samlingsnamn för rörelsehinder som uppkommer till följd av skador eller 

utvecklingsstörningar i den omogna hjärnan tidigt i livet och som sedan kvarstår hela livet. 

Dessa skador eller utvecklingsstörningar skapar ett brett spektrum av 

funktionsnedsättningar hos barn så som minskad motorisk kontroll, onormal muskeltonus, 

balansproblem och muskelsvaghet. (Rosenbaum et al., 2007)  

Enligt Rosenbaum et al., (2007) definieras CP som följer: 

Cerebral palsy (CP) describes a group of permanent disorders of the development of 
movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to non-progressive 
disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of 
cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, 
communication, and behavior, by epilepsy, and by secondary musculoskeletal problems. 
(Rosenbaum et al., 2007, s 9) 

I höginkomstländer är CP den vanligast förekommande orsaken till neuromotoriska 

funktionsnedsättningar hos barn och unga (Tedroff & Forssberg, 2012). Den samlade 

prevalensen är ca 0,2% av populationen i utvecklade länder (McIntyre et al., 2011). I Sverige 

diagnostiseras cirka 200 barn i varje årskull med CP (CPUP, 2013). Däremot är det svårt att 

uppskatta den sanna incidensen då det förekommer dödsfall prenatalt samt i neonatal- och 

spädbarnsperioden där spädbarnet haft lesioner i hjärnan som eventuellt hade 

diagnostiserats som CP senare. 

De tre huvudgrupperna inom CP är spastisk, dyskinetisk och ataktisk CP, vilka grupperas 

utifrån skadans eller utvecklingsstörningens art och lokalisation. Spastisk CP är den 

vanligaste formen som förekommer hos cirka 85–91% av alla diagnostiserade personer med 

CP, vilket leder till en förhöjd muskeltonus och ökad reflexaktivitet som kan försvåra 

viljemässiga rörelser. Dyskinetisk CP förekommer hos ca 16% och kännetecknas av ofrivilliga 
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rörelser med skruvande eller slängande kroppsrörelser där även tonusväxling är vanligt 

förekommande. Ca 4–6% diagnostiseras med ataktisk CP och dessa personer kan ha en 

påverkad balans, koordination och proprioception. Det är dock inte ovanligt med blandade 

motoriska nedsättningar, många diagnostiseras med en blandtyp med antingen spastisk eller 

dyskinetisk som dominerande typ. (McIntyre et al., 2011) Då CP är en heterogen grupp med 

varierande symtom klassificeras det vanligtvis enligt: typ av CP, topografi eller grovmotorik. 

Gross Motor Function Classification System (GMFCS) graderar barnets grovmotorik och 

förflyttningsförmåga i en av fem nivåer baserat på funktionell rörlighet eller 

aktivitetsbegränsning. (Rosenbaum et al., 2007) Se tabell 1.  

Tabell 1: Gross motor function classification system (GMFCS) nivåer för barn med CP i åldrarna 6-18 
år (Palisano et al., 2008) 

GMFCS-nivå Beskrivning 
I Går utan begränsningar 

II Går med begränsningar 

III Går med hjälp av handhållet hjälpmedel 
IV Begränsad självständig förflyttning, kan använda eldriven 

förflyttning 

V Transporteras i manuell rullstol 
 
Enligt Tedroff och Forssberg (2012) upptäcks CP-symtomen vanligtvis under barnets första 

levnadsår, klassifikationen av CP-typ och graderingen i GMFCS görs dock när barnet fyllt två 

år. CP är en klinisk diagnos som grundas på anamnes från perinatalperiod, neurologisk 

undersökning samt bedömning av den motoriska utvecklingen och när barnet uppnår de 

motoriska milstolparna. Tidiga tecken på en CP-skada kan vara tonusrubbningar, 

asymmetrisk motorik, försenad motorisk utveckling och gångdebut. Huvudsymtomet för CP 

är motoriknedsättningar av olika slag men många gånger finns även andra 

funktionsstörningar, beteendeavvikelser och medicinska tillstånd. Motorikstörningarna hos 

barn med CP kan vara sådana som spasticitet, pareser, dyskinesi, koordinationsproblem samt 

kvarstående utvecklingsreflexer. För barn med någon av de lindrigare nivåerna enligt GMFCS 

kan motorikstörningarna framförallt innebära att det är muskelsvaghet eller 

koordinationsproblem som sänker den motoriska funktionen. Vid de svårare nivåerna är det 

framförallt ökad muskeltonus samt åtföljande kontrakturer, leddeformiteter och eventuell 

dyskinesi som har störst påverkan på den motoriska funktionen. Då hjärnan är plastisk och 

trots att CP är ett permanent livslångt tillstånd så förändras de motoriska symtomen i takt 

med att barnet växer och utvecklas. (Tedroff & Forssberg, 2012)  

I en meta-analys av Novak et al. (2012) har de undersökt ofta förekommande 

funktionsnedsättningar vid CP: 75% upplever smärta, 50% har en intellektuell nedsättning, 

33% kan inte gå eller har haft höftluxation, 25% har beteendeproblem, talsvårigheter eller 

epilepsi, 10% är blinda och 4% är döva. Många med en CP diagnos har ett flertal av 

ovannämnda nedsättningar vilka kan komplicera rehabilitering och försämra livskvalitén för 

individen och närstående. (Novak et al., 2012) 

 

1.1.1 Utredning och behandling 

Barn med cp är en heterogen grupp med stor variation gällande förekomst av 

funktionsnedsättningar såväl som gällande omfattningen av dessa. 

Habiliteringsverksamheten är tvärprofessionell och fungerar som en samordning mellan 
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exempelvis fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter och psykologer, för att ge barn med 

CP bästa möjliga uppföljning och vård. Målet med habilitering för dessa barn är att förbättra 

förmågor så som aktivitet och delaktighet samt bibehålla mobilitet, kroppsfunktion och hälsa 

genom livet (Rosenbaum & Gorter, 2012).  

 

År 1994 startades CPUP (uppföljningsprogram för cerebral pares [CPUP, 2013]) som ett 

försök att förhindra höftluxationer, svåra kontrakturer eller felställningar som skolios, genom 

ett strukturerat system där personer med CP kunde följas. Sedan 2005 är CPUP utsett till 

Nationellt kvalitetsregister i Sverige med syfte att skapa bästa möjliga livskvalitet och 

funktion, jämlik vård över hela landet samt förbättra samarbetet mellan olika professioner 

kring personer med CP. I Sverige är över 95% av alla barn och ungdomar med CP 

registrerade i CPUP. Barnets habiliteringsteam undersöker och rapporterar funktion och 

rörelseförmåga och om nedsatt rörelseförmåga återfinns erbjuds uppföljning tidigt, ofta 

innan diagnostisering. Det är när barnet fyllt 4 år som barnläkare bedömer huruvida barnet 

har CP samt om det finns andra funktionsnedsättningar. Fram till 6 års ålder följs barnet 1 

till 2 gånger om året av fysioterapeut och arbetsterapeut som bl.a. undersöker 

rörelseförmåga, handfunktion, kommunikation och pågående behandling. Efter 6 års ålder 

sker undersökningarna en gång vart eller vartannat år. Vanliga utvärderingsinstrument som 

används inom CPUP är GMFCS som undersöker grovmotorik, MACS (Manual Ability 

Classification System) för att undersöka finmotorik och handfunktion, CFCS 

(Communication Function Classification System) som undersöker kommunikationsförmåga 

och PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) för utvärdering på aktivitetsnivå. 

(CPUP, 2013) 

 

Insatser inom habilitering och fysioterapi i helhet utgår från The International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF har som mål att strukturerat och 

standardiserat beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd genom att kategorisera hälso- och 

hälsorelaterade domäner i två grundläggande förteckningar: kroppsfunktion/kroppsstruktur 

samt aktivitet/delaktighet. Även omgivningsfaktorer förtecknas vilket gör det möjligt att 

redogöra för individers funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa inom flera domäner. 

(Socialstyrelsen, 2003) Att se CP ur ett ICF perspektiv visar tydlig påverkan på domänerna 

kroppsfunktion/kroppsstruktur, aktivitet/delaktighet samt omgivningsfaktorer. Symtom som 

spasticitet, pareser och dyskinesi påverkar individens funktion samtidigt som 

motoriknedsättningar och gångsvårigheter kan påverka aktivitet och delaktighet hos 

individen. Miljön och den omgivning som personer med CP lever i kan påverka deras 

självständighet och motivation. Således finns det många faktorer hos en person med CP som 

eventuellt kan upplevas som problematiska vilket bör beaktas vid utformning av 

interventioner. 

 

Det finns många olika fysioterapeutiska behandlingar för barn med CP. I en systematisk 

litteraturöversikt av Novak et al. (2013) har de granskat evidensen för interventioner för 

cerebral pares. 21 av 131 utfallsmått ansågs ha stark evidensgrund och fick ”grönt ljus”.  

Se tabell 2 för redovisning av utfallsmått med interventioner som ansågs vara 

evidensbaserade. Enligt Novak et al. (2013) anses hydroterapi vara en intervention med 

möjlig effekt för barn med CP.  
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Tabell 2: Rekommenderade interventioner för barn med CP enligt Novak et al. (2013). 

Spasticitet Kontrakturer Motoriska aktiviteter 
Funktion & 
egenvård 

Bentäthet 

Botulinum 
toxin (BoNT) 

Gipsning av 
nedre extemitet 

Constraint-induced 
movement therapy 
(CIMT) 

Hemträningsprogra
m 

Bisphosphonat
es 

Selektiv dorsal 
rhizotomi 
(SDR) 

 
Målinriktad/funktionel
l träning 

Målinriktad träning  

Diazepam  Bimanuell träning   

  
Kontextfokuserad 
terapi 

  

  
Arbetsterapi efter 
botulium toxin 

  

  Hemträningsprogram   

1.2 Hydroterapi 

Hydroterapi är en interventionsform som funnits länge inom hälso-/sjukvården men som får 

allt mer fokus (Plecash & Leavitt, 2014; Mortimer, Privopoulos & Kumar, 2013). 

Hydroterapeutiska interventioner benämnas olika i den vetenskapliga litteraturen så som 

“hydrotherapy”, “aquatic exercise” och “aquatic therapy”, och kan inbegripa olika former av 

fysisk träning i bassäng. Hur den hydroterapeutiska interventionen utformas beror på om 

den har till syfte att vara hälsofrämjande eller behandlande för olika sjukdomar (Mooventhan 

& Nivethitha, 2014).  

 

Becker (2009) menar att hydroterapi baseras på vattnets egenskaper det vill säga de 

hydrodynamiska principer, egenskaperna beskrivs som termiska och mekaniska. Med 

termiska effekter menas bland annat temperaturen på vattnet och dess förmåga att stimulera 

hudens sensoriska nerver via kontakt. När huden får kontakt med det tempererade vattnet 

sker ett ökat sensoriskt inflöde vilket leder till att smärtan uppfattas som mindre, drabbad 

kroppsdel slappnar av och får en eventuell högre smärtgräns. Termiska effekter blir då 

minskad smärta, ökad elasticitet i mjuk-vävnad och minskad spasticitet för personer med 

neuromuskulära besvär (Becker, 2009). Getz, Hutzler & Vermeer (2006) skriver att varmt 

vatten mellan 32–33°C kan minskar muskeltonus vilket i sin tur kan hjälpa barn med hög 

muskeltonus att röra sig mer ohämmat.  

 

De mekaniska effekterna är bland annat vattnets bärande kraft, dess motstånd och det 

hydrostatiska trycket (Becker, 2009). Dessa effekter skapar möjlighet för till exempel barn 

med CP GMFCS-nivå 4 att aktivt delta i lek och träning med andra då vattnets bärande kraft 

minskar gravitationen. Detta gör att barn med hög muskeltonus kan utföra 

aktiviteter/rörelser som annars är svåra eller omöjliga att utföra på land. Interventioner i 

bassäng skapar därför möjlighet att träna hela kroppen utan för mycket stress på en specifik 

kroppsdel. Målet med träningen är således att förbättra de dagliga aktiviteterna och 

kroppsfunktioner (Getz et.al., 2006). Det hydrodynamiska motståndet som vattnet har kan 

t.ex. underlätta motståndsträning för barn med CP. (Becker, 2009). 
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I en översikt utav Kelly & Darrah (2005) framkommer det att fördelarna med vattenträning i 

grupp är att den skapar en motiverande och socialt stimulerande miljö för barn genom 

exempelvis samarbetsövningar, tävlingar och olika spel. Att barn med CP tränar i grupp 

tillåter ”peer-modeling”, vilket innebär att barnen lär sig av varandra. Gruppträning ger även 

en större variation utav aktiviteter då barnen kan interagera med varandra genom ex. 

sporter, lek eller jympa, vilket Kelly & Darrah (2005) då menar kan öka barnens delaktighet. 

Individuella interventioner i bassäng kan däremot vara att föredra om fokus ligger på att 

säkerställa korrekt teknik eller intensitet. (Kelly & Darrah, 2005) 

 

Inom fysioterapin kan hydroterapi användas för muskuloskelatala och neuromuskulära 

tillstånd, som till exempel CP, med fokus på att förbättra rörelse och återställa/träna 

funktion (Geytenbeek, 2002). För barn med CP sker vanligtvis hydroterapin i 

varmvattenbassäng (32–34°) i grupp eller individuellt och denna läggs upp beroende på vilka 

symtom som ska behandlas; muskulatur, grovmotorik, rörelsemönster eller delaktighet. 

Behandlingen kan vara till exempel simning, stretching eller lek. Även frekvensen varierar, 

vanligast är 45–60 minuter 2–3 gånger/veckan. (Roostaei, Baharlouei, Azadi & Fragala-

Pinkham, 2016)  

 

Ett vanligt förekommande koncept inom hydroterapi är Halliwick-metoden, som utvecklades 

i England i mitten av 1900-talet. Halliwick-metoden har som mål att hjälpa exempelvis barn 

med CP med träning i bassäng samt få dem mer självständiga i vattnet, den bygger på 

vattnets egenskaper samt hur den mänskliga kroppen reagerar på de olika egenskaperna. 

Halliwick konceptet innefattar ett program i 10-steg som syftar till att förbättra den 

motoriska inlärningen som fokuserar på att upprätthålla kroppens position i olika 

rörelseplan. (Grosse, 2010; Tirosh, Katz-Leurer & Getz, 2008)  

 

Ytterligare forskning inom ämnet hydroterapi är dock önskvärt enligt Getz, Hutzler & 

Vermeer (2006) och Gorter & Currie (2011). Forskningen krävs för att kunna fastställa vilka 

effekter som kan förväntas utav hydroterapi som behandlingsmetod och om behandlingen 

ger positiva psykologiska och sociala effekter i form av ex. förbättrad 

kommunikationsförmåga, social förmåga och ökad livskvalitet hos barn med CP. (Getz et.al., 

2006; Gorter & Currie, 2011) 

1.3 Beteendemedicin 

International Society of Behavioral Medicine (ISBM) definierar beteendemedicin som ett 

intradisciplinärt område där fokus ligger på integrering och utveckling av beteendemässiga, 

psykosociala, sociokulturella och biomedicinska kunskaper för sjukdom och hälsa. Ett 

beteende definieras som något vi gör, tänker eller känner. Samspelet mellan vårt beteende 

och våra kroppsliga funktioner är ömsesidigt där de båda sidorna påverkar varandra. 

(www.isbm.info) 

Inom fysioterapi används beteendemedicin för förebyggande av sjukdom, diagnostik, 

behandling och rehabilitering, med fokus på biologiska, psykologiska och sociala faktorer för 

att förklara beteendet men den ersätter inte den biomedicinska modellen utan samspelar 

med denna för att förstå beteendet i fokus. (Denison & Åsenlöf, 2012) 
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1.3.1 Socialkognitiv teori 

Den socialkognitiva teorin, SCT, förklarar och skapar förståelse för hur olika faktorer 

påverkar det mänskliga beteendet samt beskriver hur en beteendeförändringsprocess sker 

genom samspelet mellan beteende, individ och omgivning (Bandura, 1997; Rosenbaum et.al., 

2007).  

 

Beteende beskrivs som det vi gör, tänker, säger och känner (www.isbm.info). Beteendet styrs 

av utfallsförväntningar vilket inbegriper resultatförväntningar dvs. förväntningar kring 

vilka konsekvenser ett beteende kommer ge samt värdeförväntningar som innebär hur 

viktigt resultatet är (Denison & Åsenlöf, 2012). Utfallsförväntningar kan vara inlärda genom 

egen upplevelse eller genom observation av andra personer (McAlister, Perry & Parcel, 

2008). Denna observationsinlärning kan till exempel ske genom vattenträning i grupp för 

barn med CP (Kelly & Darrah, 2005). Utfallsförväntningarna beskrivs som grundstenen vid 

en ev. beteendeförändring. SCT beskriver att beteendeförändringen sker i tre processer; ta till 

sig ett nytt beteende, att kunna införliva det nya beteendet i andra situationer samt att 

vidmakthålla det över tid (Denison & Åsenlöf, 2012). För ett barn med CP kan det nya 

beteendet innebära att, genom hydroterapibehandlingen, få en ökad funktionell rörlighet i 

vattnet för att sedan kunna överföra detta till ökad funktionell rörlighet även på land 

(McAlister, Perry & Parcel, 2008; Getz et. al., 2006). Inom de tre 

beteendeförändringsprocesserna anses self-efficacy var ett viktigt begrepp och beskrivs som 

tilltron att i en specifik situation kunna utföra ett specifikt beteende. Self-efficacy är viktigt 

gällande förväntningar om konsekvenser av beteende, hur mycket engagemang en person 

lägger i en uppgift och hur länge personen fortsätter engagera sig trots motgångar. Self-

efficacy kan komma ifrån olika källor. (Denison & Åsenlöf, 2012) För barn med CP kan self-

efficacy ex. komma från observationen av övriga deltagare inom hydroterapin och se dem 

klara av en specifik uppgift. Denna beteendefaktor inom SCT kan associeras med faktorn 

aktivitet/delaktighet inom ICF.  

 

Individfaktorer har enligt SCT stor betydelse för vårt beteende och kan vara s.k. inre 

faktorer. Dessa innefattar kognitiva-, emotionella och fysiska färdigheter (Bandura, 1997). 

Dessa färdigheter beskrivs inom ICF som kroppsfunktion/kroppsstruktur. Hos ett barn med 

CP kan detta ex. vara allt från den motoriska funktionsnedsättning och 

kommunikationsförmågan till nedstämdhet och ångest. Det är därför viktigt för kliniker att 

välja en interventionsform som skapar motivation och bygger på barnets styrkor och 

intressen (Rosenbaum et.al., 2007; Novak et. al., 2013), vilket hydroterapi kan erbjuda. En 

annan viktig individfaktor hos barn med CP är den självupplevda smärtan, att försöka 

behandla denna genom ex. hydroterapi som skapar en underlättande miljö för barnet, kan 

leda till en ökad livskvalitet (Getz et.al., 2006; Novak, 2014). 

 

Enligt Bandura (1997) sker ständigt ett samspel mellan individ- och omgivningsfaktorer, 

dessa styr och påverkar sedan beteendet hos människan.  Omgivningsfaktorer är yttre 

faktorer som t.ex. socialt samspel eller miljö, även inom ICF återfinns faktorn omgivning. 

För barn med CP skapar vattnet en underlättade miljö för träning p.g.a. dess egenskaper, 

miljön kan ge en effekt som ökad rörlighet som i sin tur kan bidra till motivation samt 

rörelseglädje. Beteendet rörelseglädje kan barnet ta med sig och införliva i andra 

situationer/omgivningar. Barnet härmar även mer sannolikt ett beteende om det utförs av ett 

barn som är i samma ålder eller är äldre, d.v.s. sker vattenträningen i grupp kommer barnen 

att interagera med varandra för att nå syftet med träningen. Oavsett om det skulle vara ökad 

rörlighet, smärthämning eller att ha kul. Genom exempelvis observationsinlärning/peer-
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modeling kan då barn med CP nå en beteendeförändring. (McAlister, Perry & Parcel, 2008; 

Getz et.al., 2006) Däremot kan barn med CP ibland uppvisa ett asocialt beteende på grund av 

bristande kommunikationsförmåga vilket i sin tur ex. kan göra det svårt för barnen att 

interagera med jämlika (McIntyre, Morgan, Walker och Novak, 2011). 

2 PROBLEMFORMULERING 

Barn med CP är den vanligaste patientgruppen inom habilitering. Diagnosen kan innebära 

både motoriska, psykologiska och sociala besvär. Fokus för fysioterapeutisk behandling är att 

stimulera barns och ungdomars delaktighet. Detta kan ske med olika behandlingsmetoder. 

En metod, som får allt större fokus, är hydroterapeutiska interventioner där 

omgivningsfaktorer som att träna i varmt vatten tillsammans med andra ev. kan stimulera till 

förbättrade fysiska, psykologiska och sociala förmågor. Detta kan i sin tur eventuellt leda till 

att barn utför fler vardagsaktiviteter och blir mer delaktiga. Det saknas dock idag tydlig 

evidens för hur effektiva hydroterapeutiska interventioner är samt hur behandlingen bäst ska 

utformas/utföras för barn med CP. Tidigare systematiska litteraturöversikter beskriver de 

fysiska effekterna (ökad rörlighet, gångförmåga, styrka osv.) av hydroterapi samt dess 

påverkan på barnens liv men få studier fokuserar på de eventuella psykologiska och sociala 

effekterna (delaktighet, omgivning, livskvalitet) som hydroterapi eventuellt kan ge. För att få 

en klar bild över vilka faktorer inom barnens liv som behandlingen har effekt på krävs det 

utvärderingsinstrument som kan mäta alla parametrar. Då behandling och habilitering är en 

stor del av dessa barns liv är det viktigt att försöka fastställa vilka eventuella effekter 

hydroterapi ger avseende beteende-, individ- och omgivningsfaktorer.  

2.1 Syfte 

Syftet med studien var att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga och beskriva 

hydroterapibehandlingar, samt dess eventuella effekt avseende beteende-, individ- och 

omgivningsfaktorer för barn med cerebral pares. Vidare var syftet att undersöka vilka 

utvärderingsinstrument som används för att utvärdera behandlingseffekt samt utvärdera 

studiekvalitet. 

2.2 Frågeställningar 

• Hur har de hydroterapeutiska interventionerna utformats för att lindra symtom hos 

barn med CP avseende: 

o Innehåll/upplägg 

o Frekvens/duration 

• Vilka utvärderingsinstrument har använts för att mäta eventuell effekt och vilka 

psykometriska egenskaper har de använda instrumenten? 

• Vilka eventuella behandlingseffekter rapporteras i studierna? 
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• Vilka av faktorerna beteende, individ och omgivning, inom den socialkognitiva teorin, 

har utvärderats med avseende på val av utvärderingsinstrument? 

• Vilken studiekvalitet uppvisar studierna enligt SBU:s mallar för granskning av 

vetenskapliga artiklar? 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie som kartlägger och beskriver utformningen av 

hydroterapeutiska interventioner har för barn under 18 år med CP samt dess eventuella 

effekter. En systematisk översikt genomförs då denna design anses ha det högsta 

evidensläget vilket ger en god inblick i behandlingsområdet (Karolinska institutet; 

Universitetsbiblioteket, 2017).  

3.2 Urval 

Litteratursökningen skedde genom databaserna PubMed, CINAHL Plus samt PsycINFO. 

Valet att söka i tre olika databaser baserades på SBU:s rekommendationer, det vill säga att 

minst två databaser måste genomsökas ordentligt för att en systematisk översikt ska 

klassificeras som tillräcklig. PubMed är i denna studie den primära databasen, vilket innebär 

att det är den databas vår sökning utgår från (eventuella dubbletter kommer sållas bort ifrån 

CINAHL Plus och/eller PsycINFO). (SBU, 2014) PubMed innehåller bibliografiska referenser 

till över 20 miljoner tidskriftsartiklar vilket täcker in en stor del av hälso- och 

medicinområdet. Databasen är fritt tillgänglig via internet. CINAHL Plus (Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature) är ett bra komplement till PubMed då den 

innehåller ca 2,3 miljoner referenser till artiklar inom ämnesområden som fysioterapi, 

arbetsterapi och omvårdnad etc.  PsycINFO valdes ut då det är en databas inom psykiatri, 

psykologi, beteendevetenskap och närliggande områden. Databasen innehåller över 3 

miljoner referenser till litteratur inom dessa områden. (SBU, 2014; Linköpings 

universitetsbibliotek) 

Studierna valdes sedan ut efter nedanstående inklusions- och exklusionskriterier: 

 

3.2.1 Inklusionskriterier 

• Studien ska vara publicerad på engelska mellan 2007-01-01 – 2017-12-31. 

• Populationen är barn och ungdomar under 18 år med diagnostiserad CP 

• Randomiserade och icke-randomiserade kontrollerade studier  

• Alla typer av intervention i vatten oavsett hur interventionen benämns.  

• Studier med abstrakt och fulltext tillgängliga via Mälardalens högskolebibliotek. 
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• Studier där behandlingsupplägg framkommer i artikel, appendix eller bilaga. 

• Studien skall vara etiskt granskad.  

3.2.2 Exklusionskriterier 

• Studier där interventionen endast utvärderats utifrån populationens simförmåga eller 

där effekten av hydroterapin inte kan urskiljas. 

3.3 Litteratursökning 

I början av oktober 2017 genomfördes en provsökning i valda databaser tillsammans med en 

bibliotekarie på Mälardalens högskola. Provsökningen genomfördes för att undersöka; 

huruvida denna studies frågeställningar formulerats tillräckligt väldefinierat och för att 

identifiera söktermer som eventuellt skulle komma att användas i den huvudsakliga 

litteratursökningen, samt för att ta reda på hur många artiklar det fanns inom området. 

Sökningen skedde i block där PICO användes för att strukturera och formulera en tydlig 

frågeställning och en systematisk litteratursökning. Förkortningen PICO står för Population, 

Intervention, Comparison/Control, Outcome. (SBU, 2014) För att undvika en för begränsad 

sökning användes inte Comparison/Control eller Outcome i sökningen.  

 

P – Barn och ungdomar med cerebral pares, under 18 år 

I – Hydroterapi behandling 

C –  

O –  

 

I november 2017 genomfördes huvudsökningen, även denna tillsammans med en 

bibliotekarie. I provsökningen användes både fritextord och indexeringsord medan 

huvudsökningen endast utgick från fritextord. Fördelen med att söka med databasernas 

indexeringsord är att ingen hänsyn behöver tas till stavning eller synonymer samt att de är 

enhetliga. Problemet med indexeringsord i denna studie var att termen ”hydroterapi” var för 

generell och icke-definierad för att ge relevanta träffar gentemot vårt syfte. Fritextord 

fångade upp olika benämningar på hydroterapi som inte inrymdes i indexeringsordet så som 

”aquatic therapy” och ”aquatic intervention”. Med fritextord kunde sökningen även hitta 

studier som ännu inte blivit indexerade. Huvudsökningen strukturerades på samma sätt som 

provsökningen. I blocksökningen söktes varje block (Population och Intervention) var för sig 

för att sedan kombineras med hjälp av booleska operatorer (AND, OR, NOT). De booleska 

operatorerna används för att ge databasen specifika sökinstruktioner. AND används mellan 

två block för att kombinera de två blocken medan OR används mellan söktermer inom ett 

och samma block för att gardera sig för de många olika benämningar som kan finnas för en 

och samma sak. Sökfiltren för språk och publiceringsdatum användes. För att bredda 

sökningen trunkerades (*) de fritextord som ansågs lämpliga för trunkering, vilket innebar 

sökning på ordstammen med samtliga ändelser. (SBU, 2014) Se tabell 3–6 för specifik 

information om sökningen. 
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Tabell 3: Sökstrategi enligt PICO (SBU, 2014) 

 Svenskt ord Fritextord Sökfilter 

P 
Cerebral pares 
Barn 

Cerebral palsy 
Child*, youth*, 
adolescent* 

Engelska  
2007-2017 

I Hydroterapi 

Hydrotherapy, aquatic 
therapy, aquatic 
exercise, aquatic 
intervention, water 
exercise, swimming 

- 

C - - - 

O - - - 

 

3.3.1 Relevansbedömning 

Vid relevansbedömning utgick författarna ifrån denna studies inklusions- och 

exklusionskriterier. De uppgifter som redovisats i en studie stämdes av gentemot de olika 

inklusions- och exklusionskriterierna. Urvalsprocessen startade med att författarna 

individuellt granskade titlar och abstrakt från de tre databaserna och gjorde en bedömning av 

vilka studier som var relevanta utifrån studiens syfte och inklusionskriterier. När dubbletter 

till träffar i primära databasen PubMed sållats bort från CINAHL Plus och PsycINFO lästes 

de resterande artiklarna i fulltext. Författarna gjorde därefter, oberoende av varandra, en 

bedömning av studierna i fulltext utifrån studiens syfte, frågeställningar samt inklusions- och 

exklusionskriterier. En kompletterande kontroll genomfördes där studiernas referenslistor 

granskades. Detta för att eventuellt upptäcka ytterligare studier av relevans att inkludera, 

dock var det inte några studier som uppfyllde inklusionskriterierna. Författarna till denna 

litteraturstudie genomförde därefter en individuell relevansbedömning utifrån SBU’s ”mall 

för bedömning av relevans” som består av 5 olika delar: studiepopulation, undersökt 

intervention, jämförelseintervention, effektmått samt studielängd. Slutligen sammanvägdes 

författarnas bedömningar för att få fram vilka studier som skulle inkluderas. Se Bilaga A. 

(SBU, 2014) 

3.4 Dataextraktion & Kvalitetsgranskning 

De utvalda studierna granskades utifrån studiens syfte och frågeställningar m.h.a. ett 

dataextraktionsschema som är utformat enligt PICO för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Se Bilaga E. Extraherad data redovisas i löpande text samt kortfattat i tabell 

5, där även studiekvalitet redovisas.  

 

De extraherade utfallens effektstorlek beräknades med Cohen’s d och bedömdes utifrån 

skalstegen i tabell 4. Effektstorleken benämns efter uträkning som Cohen’s d. 
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Tabell 4: Effektstorlek enligt Cohens’s d (Sawilowsky, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna kvalitetsgranskade, oberoende av varandra, de valda studierna utifrån SBU:s 

mallar för kvalitetsgranskning av randomiserade studier samt observationsstudier. Se Bilaga 

B och C. Granskningsmallarna sammanfattar vilken risk en studie har för systematiska fel 

eller så kallat ”bias”, d.v.s. att författaren/-arna till studien omedvetet eller medvetet vinkla 

resultatet efter egna uppfattningar. De båda mallarna består av sex olika kategorier; 

selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias (per utfallsmått), bortfallsbias (per 

utfallsmått), rapporteringsbias samt intressekonfliktsbias. Varje kategori har ett antal frågor 

som berör olika delar i studiens upplägg, allt från hur populationen eventuellt fördelats till 

hur effekterna rapporterats och mätningarna utfördes. Frågorna kan besvaras med ”ja”, 

”nej”, ”oklart” eller ”ej tillämpat”. Svaren från varje kategori sammanställs sedan för att få ett 

mått på studiens slutgiltiga risk för systematiska fel (bias). (SBU, 2014) 

 

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna studie kommer endast att behandla publicerade studier som är etiskt granskade i 

förgranskade tidskrifter. En etisk granskning innebär en kontroll av att studien följer etiska 

principer från Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013). 

4 RESULTAT 

4.1 Översikt av urvalsprocessen 

Vid databassökningen hittades 21 studier som ansågs vara relevanta utifrån titel och abstrakt, 

av dessa exkluderades 10 st enligt inklusions-/exklusionskriterierna samt dubbletter.  Av de 

11st studierna som lästes i fulltext exkluderades ytterligare 6 st enligt inklusions-

/exklusionskriterierna ex. interventionen fanns ej beskriven eller deltagarna visade sig vara 

för gamla. De 5 kvarvarande studierna bedömdes sedan enligt SBU:s granskningsmall för 

relevans, se bilaga A. Samtliga studier bedömdes ha relevans och inkluderades i denna 

Effektstorlek Effektstorlek 

enligt Cohen’s d 

 –0.01  väldigt liten 

0.01 – 0.2 liten 

0.2 – 0.5 medel 

0.5 – 0.8 stor 

0.8 – 1.2 väldigt stor 

1.2 – enormt stor 
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systematiska översikt. För en sammanfattning av urvalsprocessen, se figur 1 samt bilaga B 

tabell 1–3 för processen i respektive databas.  

 

Figur 1: Flödesdiagram över urvalsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4.1.1 Sammanfattning av inkluderade studier 

De inkluderade studierna är publicerade mellan 2007 och 2017. Studierna är skrivna i olika 

länder: Skottland, Taiwan, Serbien, Turkiet och Israel. Totalt antal deltagare var 119 st som 

mellan studierna varierade från 14 till 32 deltagare. Samtliga deltagare var diagnosticerade 

med CP där GMFCS-nivån varierade bland deltagarna. Sammanlagt var 28 st barn 

klassificerade till GMFCS-nivå I, 37 st till nivå II, 36 st till nivå III, 13 st till nivå IV och 5 st 

till nivå V. Deltagarnas åldrar var mellan 3–18 år och könsfördelningen var 50/50 mellan 

pojkar och flickor. För att utvärdera primära och sekundära utfallsmått användes 

sammanlagt 19 olika mätinstrument där GMFM-66 och -88, MAS och WOTA var de 

mätinstrument som användes i mer än en studie. Mätinstrumenten har organiserats under  

rubriker i enighet med ICF:s komponenter; kroppsfunktion/kroppsstruktur och 

aktivitet/delaktighet samt ytterligare en rubrik för övriga mätinstrument som sträcker sig 

över de olika ICF-komponenterna. Studiekvalitén har bedömts enligt SBU:s mall för 

Studier som lästes i 
fulltext 
(n = 11) 

Relevanta studier 
utifrån titel och 
abstract 
(n = 21) 

Totalt antal studier 
utifrån databassökning 
(n = 55) 

Exkluderade studier 
utifrån titel och abstract 
(n = 35) 
 

Inkluderade studier 
(n = 5) 

Exkluderade studier 
enligt 
exklusionskriterier  
(n = 6) 

PubMed  n = 23 
CINAHL Plus n = 25 
PsycINFO n = 7 
 

Totalt antal studier 
från andra källor 
(n = 1) 
 

Exkluderade dubbletter 
samt enligt 
exklusionskriterier 
(n = 10) 
 

RCT = 3 
Quasi-experimental = 1 
Clinical trial= 1 
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kvalitetsgranskning av randomiserade studier samt observationsstudier där samtliga studier 

fick medelhög studiekvalitet. De inkluderade studierna sammanfattas kort i tabell 5.  

 

 

 

 

Tabell 5: Sammanfattning av inkluderade studier 

Författare/ 
år/ 
land 

Studiedesign Totalt 
antal 
deltagare 
(n) 

 

Interventions-
grupp(IG) 
Antal 
deltagare(n) 
Ålder(å) 
GMFCS-nivå 

Intervention Jämförelsegrupp 
(JG) 
Antal deltagare 
(n) 
Bortfall (b) 
Ålder (å) 
GMFCS-nivå 

Jämförelse-
intervention 

Primära 
utfallsmått 

Studiens 
kvalitet 
enligt SBU 

Declerck, M 
et 
al./2016/Sko
ttland 

RCT: 
Randomized 
controlled trial 

n = 14 IG: 
n = 7 
å = 7-17  
GMFCS-nivå: 
I: 1 st 
II: 6 st 
 

Simträning i 
grupp 
2gg/v i 10 v 
40–50 min 

JG: 
n = 8  
b = 1 
å = 7-17 
GMFCS-nivå: 
I: 2 st 
II: 4 st 
III: 1 st 
 

Ingen ny 
träning/ingen 
intervention 

Nöjdhet med 
interventionen:  
5 gradig likert 
skala 
Gångförmåga: 
1-min WT*1 
Smärta: 
VAS*2 
FPS-R*3 
Fatigue: 
PedsQL Fatigue*4 
Simfärdigheter: 
WOTA 2 total*5 
WOTA MA*6 
WOTA SBM*7 

Medelhög 
risk för 
bias 

Dimitrijevic, 
L. et 
al./2012/Ser
bien 

RCT: 
Randomized 
controlled trial 

n = 27 IG: 
n = 16  
b = 2 
å = 5-14 
 
GMFCS-nivå:  
I: 6 st 
II: 3 st 
III: 2 st 
IV: 1 st 
V: 2 st 

Simträning i 
grupp 

2ggr/v i 6v 
55 min 

JG: 
n = 13 
å = 5-14 

GMFCS-nivå:  
 I: 4 st 
II: 3 st 
III: 2 st 
IV: 1 st 
V: 3 st 

Ingen 
intervention 

 

Grovmotorik: 
GMFM-88*8 
Simfärdigheter: 
WOTA 2 total*5 
WOTA MA*6 
WOTA SBM*7 

Medelhög 
risk för 
bias 

 

Adar, S. 
et.al/2017/T
urkiet 

 
 
RCT: 
Randomized 
controlled trial 

 
 
n = 32 

IG: 
n = 17 
å = 4-18 

GMFCS-nivå: 
I: 6 st 
II: 6 st 
III: 3 st 
IV: 2 st 

Träning i vatten 
med fokus på 
kondition, 
styrka och 
rörlighet 

5ggr/v i 6v 
60min 

JG: 
n = 15 
å = 4-18 

GMFCS-nivå: 
I: 6 st 
II: 2 st 
III: 4 st 
IV: 3 st 

Landbaserad 
träning med 
fokus på 
kondition, styrka 
och rörlighet 

5ggr/v i 6 v 
60min 

 
Spasticitet:   
MAS *9 
Funktionell 
rörlighet: TUG 
*10 
Grovmotorik:  
GMFM-88 *8 
Grad av 
funktionsnedsätt
ning: 
WeeFIM *11 
Livskvalitet: 
PedsQL-CP *12 

 
Medelhög 
risk för 
bias 



14 

*1 1-minute fast walk test (1-min WT) 
*2 Visuell analog skala (VAS 0-100mm) 
*3 Faces Pain Scale-Revised (FPS-R 0-10) 
*4 PedsQL multidimensional fatigue scale (PedsQL fatigue) 
*5 Water Orientation Test Alyn 2 Total Score(WOTA 2) 
*6 Water Orientation Test Alyn Mental Adjustment Score (WOTA MA) 
*7 Water Orientation Test Alyn Skills, Balance Control and Movement Score (WOTA SBM) 
*8 Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88) 
*9 Modified Ashworth Scale score (MAS) 
*10 Timed Up and Go Test (TUG) 
*11 Wee Functional Independence Measure (WeeFIM) 
*12 Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL-CP) 
*13 66-item Gross Motor Function Measure score (GMFM-66) 
*14 Physical Activity Enjoyment Scale score (PACES) 
*15 Pictorial scale of perceived competence and social acceptance for children with cerebral 
palsy(PSPCSA) 
*16 Pediatric evaluation of disability inventory (PEDI) 
*17 Aquatic independence measure (AIM)  

4.2 Interventionernas utformning 

Nedan redovisas de interventioner som genomförts i varje studie separat för att tydliggöra 

eventuella likheter samt skillnader. Samtliga av de utvalda studierna hade som syfte att 

undersöka effekten av fysisk träning i bassäng på olika CP-symtom. Träningstillfällena 

utfördes vanligtvis 2 gånger i veckan med undantag av en studie där deltagarna tränade 5 

gånger per vecka, varje tillfälle varade mellan 30–60 min. Interventionerna genomfördes 

mellan 6–12 veckor förutom studien utav Getz et.al. (2007) där interventionen pågick i 4 

månader. Temperaturen på vattnet varierade mellan 27,5°C till 36°C. I studierna var 

deltagarnas träningsprogram individuellt utformade men upplägget på träningspassen var 

överensstämmande och alla innehöll uppvärmning, huvudaktivitet och nedvarvning. 

Vanligast var ett fokus på ökad självständighet i vattnet, aerob- samt anaerobträning. 2 av 

studierna utformade interventionen baserat på Halliwick-konceptet. I denna litteraturstudie 

är interventionsgruppen den grupp som fått fysisk träning i vatten och jämförelsegruppen är 

den grupp som fått annan typ av intervention eller ingen intervention.  

 

Lai, C.J et. 
al/2015/Taiw
an 

single-blind, 
quasi-
experimental 
prospective 
study 

n = 24 IG: 
n = 13  
b = 2 
å = 4-12 
GMFCS-nivå: 
I: 1 st 
II: 4 st 
III: 3 st 
IV: 3 st 
 

Olika övningar i 
vatten enligt 
Halliwick-
konceptet 
2ggr/v i 12 v 60 
min 

JG: 
n = 14  
b = 1 
å = 4-12 
GMFCS-nivå: 
I: 1 st 
II: 6 st 
III: 3 st  
IV: 3 st 
 

Ingen 
intervention – 
fortsätter med 
sitt sedvanliga 
träningsprogram 

Spasticitet:  
MAS *9 
Grovmotorik:  
GMFM-66 *13 
Nöjdhet med 
interventionen: 
PACES *14 

Medelhög 
risk för 
bias 

 

Getz, M. 
et.al/2007/Is
rael 

 
 
Clinical trial 

 
 
n = 22 

IG: 
n = 12 
å = 3:8-6 

GMFCS-nivå: 
II: 1 st 
III: 11 st 

Olika övningar i 
vatten enligt 
Halliwick-
konceptet 

2ggr/v i 4 mån  
30min  

JG: 
n = 10 
å = 3:8-6 

GMFCS-nivå: 
I: 1 st 
II: 2 st 
III: 7 st 

Landbaserad 
träning  

2ggr/v i 4 mån  
30min 

Uppfattad fysisk 
och social 
förmåga: 
PSPCSA*15 
Självständighet i 
vatten:  
PEDI *16 
Simfärdigheter: 
AIM *17 

 
Medelhög 
risk för 
bias 
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Declerck et al. (2016), randomized controlled trial 

 

Denna studie undersökte effekten av ett simprogram med fokus att förbättra ungdomarnas 

självständighet i vatten och deras simkunskaper. Bassängen där träningen utfördes var 25x13 

meter med en vattentemperatur på 27,5°C. Alla program var individuellt utformade efter 

barnets förmåga och träningen skedde med maximalt 4 barn i bassängen samtidigt 

Huvudansvarig instruerade barnen, assisterad av fysioterapeutstudenter. 

Interventionsgruppen tränade 2 gånger i veckan i 10 veckor där varje pass var 40–50 min. 

Träningen började med 5–10 min uppvärmning med genomgång av det tidigare tillfällets 

nyförvärvade kunskaper eller lek. 20–40 min ägnades åt inlärning av nya 

kunskaper/uppgifter som t.ex. ta sig i och ur bassängen, plocka upp föremål från botten, flyta 

utan hjälpmedel, longitudinella och transversella rotationer och öva på simtag. De sista 5-10 

min bestod av fri lek eller tävlingar. Efter varje pass fördes det dagbok över framstegen och 

vilka nyinlärda kunskaper/uppgifter barnet lärt sig; för att kunna sätta mål inför nästa 

träningspass. Tonåringarna var med i målsättningen. 

 

Jämförelsegruppen fick ingen extra intervention utan båda grupperna fortsatte med tidigare 

fysioterapi under studiens tidsspann. Författarna till studien har inte preciserat vad tidigare 

fysioterapi innebär.  

 

Dimitrijevic et al. (2012), randomized controlled trial 

 

I studien genomfördes ett 6 veckors intensivt simprogram 2 gånger i veckan under 55 min, i 

en bassäng med vattentemperatur på 27,7°C och ett djup på 70-180cm. Huvudsakliga syftet 

med interventionen var att förbättra säkerhet och funktionell självständighet i vattnet. 

Träningen skedde individuellt med en instruktör. Uppvärmningen under 10 min bestod av 

gång framåt och bakåt, hopp och andra liknande aktiviteter. Därefter följde 40 min träning 

av simteknik så som att flyta på mage och rygg, blåsa bubblor, bröstsim, ryggsim och 

dykning. Avslutningsvis innehöll interventionen 5 min av lek som boll-lekar eller stafetter. 

Under interventionen fördes en dagbok för varje barn för att kunna följa progression och 

målsättning. 

 

Jämförelsegruppen fick ingen intervention och ingen vidare beskrivning av eventuella 

aktiviteter finns. 

 

Adar (2017), randomized controlled trial 

 

Denna studie jämför effekt av träning i vatten för interventionsgruppen(IG) med träning på 

land för jämförelsegruppen(JG). Fokus låg på effekt rörande spasticitet, livskvalitet, motorisk 

funktion samt morfologin hos spastiska muskler. Interventionsperioden pågick i 6 veckor 

med 60 min pass 5 gånger i veckan. Träningen utfördes i en bassäng med vattentemperatur 

på 33°C och alla barn utförde samma övningar men de anpassades efter varje deltagares 

kapacitet gällande repetitioner och intensitet. Interventionen bestod av 10 minuter 

uppvärmning vid poolkanten inkluderade aktivt rörelseuttag och stretching, 50 min träning i 

bassängen där 25 min fokuserade på aerob träning som gång och simning och 20 min av 

aktivt rörelseuttag, stretching och styrketräning för nedre extremitet. Nedvarvning i 5 min 

som bestod av långsam gång samt simning. Styrketräningen genomfördes 2–3 set med 10 

repetitioner med hjälp av olika redskap. Interventionen utfördes individuellt tillsammans 

med fysioterapeut och 1–2 hydroterapeuter beroende på barnets behov.  
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Jämförelsegruppens träning skedde också individuellt tillsammans med en fysioterapeut och 

pågick i 6 veckor med 60 min pass 5 gånger i veckan. Uppvärmningen såg likadan ut som för 

interventionsgruppen men följdes av 30 min aerob träning på motionscykel och 

styrketräning av nedre extremitet. Träningen avslutades med 20 min sitt-, stå- eller 

gångträning.  

 

Getz et al. (2007), controlled group design 

 

Denna studie jämförde effekten på social funktion, upplevd förmåga och social acceptans av 

ett 4 månaders träningsprogram i vatten för interventionsgruppen(IG) med ett landbaserat 

träningsprogram för jämförelsegruppen(JG). Både interventionsgrupp och jämförelsegrupp 

tränade vid två individuellt utformade 30 min pass i veckan. Vattenträningen var utformad 

efter Halliwick-konceptet och passen inleddes med 5 min gruppaktiviteter till musik med 6 

barn och deras instruktörer. 20 min tränade barnen individuellt eller i par enligt deras 

behandlingsmål, övningarna handlade om anpassning till vattnet, longitudinella och sagitella 

rotationer och simfärdigheter. De sista 5 min ägnades till gruppaktivitet till musik.  

 

Jämförelsegruppens landbaserade träning bestod av ett tillfälle med fysioterapeut och ett 

pass med tillämpad färdighetsträning som syftade till att förbättra grundläggande motorik 

som gång, gång över hinder, klättring samt kasta och fånga olika objekt. 

 

Lai et al. (2015), single-blind, quasi-experimental prospective study 

 

Under en 12 veckorsperiod undersöktes effekterna av ett träningsprogram i vatten utformat 

enligt Halliwick-konceptet. I tillägg till sedvanlig träning tränade interventionsgruppen 60 

min 2 gånger i veckan i en bassäng med vattentemperatur på 33–36°C. Träningen var 

individuellt utformad utifrån varje barns fysiska förmåga och aktivitetsnivå. Uppvärmning 

och stretching i 5–10 min övergick till 40 min av övningar i bassängen. Träningen i 

bassängen var både aerob och anaerob. Exempel på aeroba övningar var gång i den grunda 

delen och sparkträning med flytbräda. Den anaeroba träningen kunde bestå av t.ex. 

enbensstående, tåhävningar, knäböj och olika sorters hopp. Träningspasset avslutades med 

5–10 min nedvarvning. Intensiteten av övningar ökades med antalet repetitioner då barnets 

förmåga förbättrades. Om barnets föräldrar närvarade vid träningen hade de möjlighet att 

vara med i bassängen med barnet. 

 

Jämförelsegruppen fick ingen ny intervention men båda grupperna fortsatte med tidigare 

sedvanlig träning på land. Hur ofta och hur länge deltagarna tränade varierade, vanligast var 

2-3 gånger i veckan, 30 min/tillfälle. Träningen fokuserade på färdigheter inom 

grundläggande rörlighet som att stå, gå och trappgång. Övningarna kunde bestå av bl.a. 

stretching, styrketräning samt användande av hjälpmedel.  

4.3 Mätinstrument och utfall 

Sammanlagt användes 19 olika mätinstrument för att utvärdera primära och sekundära 

utfall. Det mest förekommande mätinstrument var GMFM-66 och GMFM-88 som 

utvärderade grovmotorik, mätinstrumentet förekommer i 3 av de 5 inkluderade studierna. 
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Studiernas mätinstrument och utfall kategoriserades in enligt ICF-komponenterna: 

kroppsfunktion/kroppsstruktur och aktivitet/delaktighet, vilka överensstämmer med 

individfaktorer och beteende i den socialkognitiva teorin. 5 st mätinstrument mäter utfall 

inom individfaktorer så som kroppsfunktion/kroppsstruktur och 12 st mäter utfall inom 

beteende avseende aktivitet/delaktighet. 2 st mätinstrument utvärderar livskvalitet och 

berör samtliga ICF-komponenter. Samtliga studier har redovisat mätvärden före och efter 

interventionsperiod. 

4.3.1 Beskrivning av mätinstrument  

Studiernas använda mätinstrument sammanfattas kort i följande text enligt ICF-

komponenterna: kroppsfunktion/kroppsstruktur, aktivitet/delaktighet och omgivning. 

Mätinstrumenten som utvärderat livskvalitet beskrivs kort fristående från övriga 

mätinstrument. 

 
Kroppsfunktion/kroppsstruktur 
 

Face Pain Scale-Revised (FPS-R) används för att mäta ex. smärta hos barn med hjälp av 6st 

olika ansiktsuttryck från ”ingen smärta” till ”väldigt mycket smärta”. Testet beskrivs ha god 

test-retest reliabilitet. FPS-R rekommenderas användas tillsammans med VAS för barn 

mellan 8-12 år, de har en stark, positiv korrelation (r = 0.84 – 0.92). (Hicks, 2001; Stinson, 

2006)  

 

The Modified Ashworth Scale (MAS) är ett test utformat för att manuellt mäta spasticiteten 

hos ex. barn med CP. Testet utförs med en relativt snabb passiv rörelse i leden utav den 

berörda kroppsdelen, riktning beror på vilken muskel som ska testas. Spasticiteten i muskeln 

graderas sedan på en skala mellan 0 – 4. Testet har en begränsad reliabilitet och att 

validiteten ifrågasätts. (Ansari et.al., 2008) 

 

The PedsQL Multidimensional Fatigue Scale (PedsQL-fatigue), den nederländska versionen 

användes I studien. Testet mäter fatique hos barn och är ett frågeformulär med 18-punkter 

ex. generell fatique och kognitiv fatique, detta fylls i utav barnet och/eller förälder. Höga 

poäng indikerar mindre problem. Test-retest reliabilitet har beskrivits som mellan god och 

utmärkt, ICC 0.68 – 0.84, inter-bedömar reliabilitet ICC = 0.56 – 0.93, överenstämmelse 

mellan barn/förälder ICC = 0.25 – 0.68. Testet har visat sig vara både reliabelt och validt för 

barn mellan 2-8 år. (Gordijn et.al., 2011) 

 

Ultrasonographic (USG) dvs. ultraljud kan användas för att se bl.a. muskeltjocklek, 

fiberriktning och fiberlängd. Testet beskrivs som reliabelt (ICC 0.85 - 0.98). (Legerlotz et.al., 

2010) 

 

Visual analogue scale (VAS) används för att mäta intensiteten av ex. smärta, det skattas på 

en 100mm lång linje. Skattningen går från ”ingen smärta” till ”värsta tänkbara smärta”, utan 

utsatta skalsteg. (Klimek et.al., 2017) Testet beskrivs som reliabelt för mätning utav 

smärtintensitet (McGrath, 1996) samt ha god test-retest reliabilitet, r = 0.70 – 0.99 (Stinson, 

2006). 
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Aktivitet/delaktighet 
 
1-minute fast walk test (1MWT) och kan användas för att mäta hur långt ett barn med CP 

orkar gå, maximal gånghastighet, på 1 min. Testet är validt och reliabelt, ICC = 0.94, vid 

mätning utav funktionell förmåga hos barn med CP. (McDowell, 2005; McDowell, 2009) 

 

Aquatic independence measure (AIM) utvecklades specifikt för att bedöma funktion i vatten 

hos barn med motoriska nedsättningar. AIM är ett test med 22 punkter som graderas på en 

skala från 0 = initierar inte påbörjan till 4 = genomför uppgiften självständigt utan assistans. 

(Getz et.al., 2006) Testet beskrivs som reliabelt, med en inter-/intra-bedömar reliabilitet på 

ICC>.99 (Getz et al., 2006).  

 

Gross Motor Function Measure (GMFM-66, GMFM-88) är ett standardiserat instrument 

som utvärderar förändring i grovmotoriskförmåga hos barn med CP. Utvärderingen sker via 

observation och markeras på en 4-stegs ordinalskala. Testet är grupperat i fem dimensioner 

och har visats vara validt och reliabelt, test-retest reliabilitet för GMFM-66 är ICC 0.9932; för 

GMFM-88 är ICC 0.9944. De fem dimensionerna undersöker funktionella rörelsesekvenser 

och består av: ”A: Lying and Rolling”, ”B: Sitting”, ”C: Crawling and Kneeling”, ”D: Standing”, 

”E: Walking, Running and Jumping”. (Russell et al., 2000; Wang & Yang, 2006) Enligt 

Brunton & Bartlett (2011) och Lundkvist Josenby, Jarnlo, Gummesson & Nordmark (2009) 

anses GMFM-66 och GMFM-88 vara "golden standard" vid mätningen av grovmotorik hos 

barn med CP. 

 

“Likert skalan” är en skala som används för att mäta attityder/känslor och kan ha olika typer 

utav utseende ex. med smiley-ansikten eller markeringar. Antalet skalsteg varierar också och 

de olika graderna går vanligtvis från ”not at all”, ” a little” till ”very much”. Reliabiliteten och 

validiteten varierar beroende på hur många skalsteg som används, medel ICC = 0.66 och 

test-retest reliabiliteten 0.82. (Matell et al., 1971)  

 

The Wee Functional Independence Measure (WeeFIM) används för att utvärdera graden av 

funktionsnedsättning hos barn med CP. Utvärderingsinstrumentet består utav 18-punkter 

inom 6 olika områden; egenvård, sfinkterkontroll, förflyttningar, gångförmåga, 

kommunikation samt social kognition. WeeFIM har visat sig vara reliabelt, inter-bedömar 

reliabilitet ICC = 0.93 -0.98, och validt vid bedömning av motoriska och kognitiva 

funktionsnedsättningar hos barn med CP. (Tur et.al., 2007) 

 

Timed Up and Go Test (TUG) mäter förflyttningsförmåga samt dynamisk balans och har 

visat sig vara ett reliabelt test med hög test-retest reliabilitet (ICC = 0.99). (Dhote et.al., 

2012) 

 

The Pictorial scale of perceived competence and social acceptance (PSPCSA) används för att 

utvärdera upplevd fysisk förmåga och social acceptans. Mätinstrumentet är en illustrerad 

skala med 40 punkter indelad i två huvuddelar där ena delen berör självuppfattad fysisk 

förmåga och den andra social acceptans. Testet har visats vara validt och reliabelt (ICC = 

0.80) för barn med CP i åldrarna 4-7 år. (Harter & Pike, 1984) 

 

The Water Orientation Test Alyn 2 (WOTA 2) är ett test baserat på Halliwick-konceptet och 

mäter färdigheter i vatten samt den funktionella självständigheten, 27 olika färdigheter 

bedöms. För barn med funktionsnedsättningar har testet bedömts vara reliabelt, validt och 
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ha god känslighet för förändring. Test-retest reliabilitet ICC = 0.97. I testet WOTA 2 finns två 

subskalor; WOTA MA – WOTA mental adjustment; WOTA SBM – WOTA skills, balance 

control, and movement. (Tirosh et.al., 2008) 

 

Pediatric evaluation of disability inventory (PEDI) är ett standardiserat mätinstrument som 

används för utvärdering av funktionell förmåga och självständighet genom strukturerade 

intervjuer med vårdnadshavare eller vårdgivare. PEDI undersöker funktionella aktiviteter 

inom 3 olika områden: egenvård ex. ätande, påklädning, toalettbesök; mobilitet ex. 

gångförmåga, ta sig i/ur en stol, rörlighet i olika miljöer med/utan hjälpmedel; social 

funktion ex. interagerar med familjemedlemmar, funktionell kommunikation, 

förståelse/uppfattning. (Custers, 1992; Nichols & Case-Smith, 1996) Normvärdet för PEDI är 

50 oavsett ålder på barnet, med en standard deviation på 10 (Knox & Usen, 2000). Testet har 

bedömts som reliabelt för barn med CP, intra-bedömar reliabiliteten varierar mellan 0.67-1.0 

beroende på del i testet (Nichols & Case-Smith, 1996).  

 

Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) är en valid och reliabelt (intern konsistent = 

Cornbach’s alpha 0.90) skattningsskala som används för att bedöma belåtenhet eller grad av 

nöje av olika träningsformer (Moore et al., 2009; Latorre Roman et.al., 2014).  

 

VABS - Vineland Adaptive Behavior Scale mäter den personliga och sociala förmågan att 

anpassa sig efter omgivning, lära sig nya förmågor samt självständighet. Testet är validt och 

har en hög inter-bedömarreliabilitet (0.98). (Sparrow et.al., 1993) I studien utav Lai et.al. 

(2015) användes enbart den del i testet som gällde dagliga aktiviteter. Man beskriver att 

testets test-retest reliabilitet varierar mellan 0.83 till 0.94 beroende på vilken del som 

bedöms (Lai et.al., 2015).  

 

Övrigt 

 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) bedömer livskvalitet hos barn med CP inom 

olika områden som dagliga aktiviteter, skolaktiviteter, rörelse och balans, smärta och skada, 

fatigue, mat och kost samt tal och kommunikation. Aktiviteterna bedöms m.h.a. ett formulär 

som fylls i utav förälder och/eller barnet. Formuläret består utav 35 olika punkter som 

skattas mellan 0 = ”inga problem” och 4 = ”Nästan alltid problematiskt”. Testet har bedömts 

som reliabelt och validt. (Varni et al., 2006) 

 

The Cerebral Palsy Quality-of-Life–parent proxy scale (CPQOL). Testet mäter livskvalitet 

hos barn med CP och består utav ett frågeformulär som vårdnadshavaren fyller i. Frågorna 

gäller ex. fysiskt välmående, socialt välmående, emotionellt välmående och skolgång. Test-

retest reliabiliteten varierar mellan 0.76 till 0.89, testet har beskrivits som validt och 

reliabelt. (Waters et.al., 2007) 
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4.4 Primära behandlingseffekter 

4.4.1 Behandlingseffekter inom kroppsfunktion/kroppsstruktur 

Två av studierna (Declerck et al. 2016; Adar et al. 2017) har mätt effekter på CP-symtom 

inom ICF domänen; kroppsfunktion/kroppsstruktur som primärt utfallsmått. De olika 

mätinstrumenten mäter fatigue och grad av muskeltonus. 

Declerck et al. (2016) använder mätinstrumentet PedsQL Fatigue för att undersöka hur 

deltagarna skattade självupplevd fatigue under studiens gång. En ökning i utfallsmått 

innebär en minskning utav fatigue hos deltagarna. I studien av Declerck et al. (2016) 

redovisas ett icke statistiskt signifikant minskat värde för IG mellan baslinjemätningen och 

eftermätningen. I studien har den självupplevda känslan av fatigue varken ökat eller minskat 

för IG under studiens gång. JGs förändring av fatigue över tid redovisas däremot som statiskt 

signifikant ökning av fatigue med en medelstor effektstorlek enligt Cohen’s d = 0.23, se tabell 

6.  

Adar et al. (2017) såg en förbättring gällande muskeltonus i både IG samt JG från 

baslinjemätningen till eftermätningen. Procentuellt fanns det ingen signifikant skillnad 

mellan de båda gruppernas förbättring. Muskeltonus mättes med MAS. Resultatet har 

redovisats som statistiskt signifikant förbättring vid jämförelse av baslinjemätningar och 

eftermätningar. Effektstorlek med Cohen’s d kan inte räknas ut då studien inte redovisat 

utfallsmått i medelvärden och standarddeviation. Se tabell 6. 

Tabell 6. Statistiska resultat för primära utfallsmått inom ICF: kroppsfunktion/kroppsstruktur 

Studie Mätinstrument och utfall Resultat 
Pre-test – Post-test/F-värde, P-värde, 
Effektstorlek 

Declerck et 
al. (2016) 

PedsQL Fatigue, % 
 

IG:  
76.4±20.8 – 73.6±12.5, p = 0. 907, Cohen’s d = 
0.16 
JG:  
94.4±16.0 – 91.7±3.5, p < 0.042, Cohen’s d = 
0.23 
 

Adar et al. 
(2017) 

MAS 
Right knee flexors (RKF) 
Left knee flexors (LKF)  
Right ankle plantar flexors (RAF)  
Left ankle plantar flexors (LAF)  
Right hip adductors (RHA)  
Left hip adductors (LHA) 
 
 
 
 
 
 
 

IG: Median (min-max) 
RKF: 0(0-2) – 0(0-1), p = 0.039 
LKF: 0(0-3) – 0(0-1), p = 0.003 
RAF: 2(1-3) – 1(0-3), p = 0.005 
LAF: 3(1-3) – 2(0-3), p = 0.046 
RHA: 1(0-1) – 0(0-1), p = 0.025 
LHA: 1(0-1) – 0(0-1), p = 0.003 
JG: 
RKF: 1(0-3) – 0(0-2), p = 0.008 
LKF: 1(0-2) – 0(0-2), p = 0.003 
RAF: 3(0-4) – 1(1-3), p = 0.001 
LAF: 2(1-4) – 1(1-3), p = 0.046 
RHA: 1(0-3) – 0(0-2), p = 0.083 
LHA: 0(0-3) – 0(0-2), p = 0.013 

 
 
Ej statistiskt signifikanta utfallsmått  
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I studien av Declerck et al. (2016) har nuvarande smärta och den senaste veckans smärta 

självrapporterats m.h.a. FPS-R och VAS. Det fanns ingen rapporterad statistiskt signifikant 

skillnad mellan baslinjemätning och uppföljning, varken inom grupperna eller mellan 

grupperna. Lai et al. (2015) har undersökt grad av muskeltonus på barnens mest affekterade 

sidas armbågs-, handleds-, knä- och plantarflexorer m.h.a. MAS. Studien rapporterade ingen 

statistiskt signifikant förändring av muskeltonus för varken IG eller JG. 

4.4.2 Behandlingseffekter inom aktivitet/delaktighet  

Samtliga studier undersökte effekter inom ICF-domänen; aktivitet/delaktighet. Studierna 

använde sig av 8st olika mätinstrument, där det mest förekommande testet var GMFM-66/-

88.  

Declerck et al. (2016) samt Dimitrijevic et al. (2012) har använt testet WOTA 2 för att 

utvärdera effekten på deltagarnas simförmåga och anpassning till vattenmiljö mellan baslinje 

och eftermätning. Båda studierna har redovisats en statistiskt signifikant förbättring för IG 

inom samtliga delar av testet, MA; SBM samt total poäng. Interventionsgruppen i de båda 

studierna har enligt Cohen’s d en enorm effektstorlek för WOTA 2 total, 2.76 för Declerck et 

al. (2016) och 1.33 för Dimitrijevic et al. (2012). I studien av Declerck et al. (2016) skedde 

även, hos JG, en signifikant förbättring över tid av subskalan: WOTA SBM med en väldigt 

stor effektstorlek enligt Cohen’s d. Ett liknande test är AIM som användes av Getz et al. 

(2007) för att inom IG bedöma deltagarnas funktion i vattnet. En statistisk signifikant 

förbättring, effektstorlek på 0.879 enligt Cohen’s d, redovisas mellan IG:s baslinjemätning 

och eftermätning, JG deltog inte i mätningen av AIM (se tabell 7). 

 

Av de fem inkluderade studierna har tre stycken (Lai et al. 2015; Dimitrijevic et al. 2012; 

Adar et al. 2017) mätt grovmotorik med GMFM, dock har olika varianter av testet använts. 

Lai et al. (2012) har använt GMFM-66 för att mäta effekt och redovisat en statistiskt 

signifikant förbättring. I studien av Lai et al. (2015) hade IG en medelstor effektstorlek enligt 

Cohen’s d avseende grovmotorik vid eftermätningen medan JG enbart visade på en liten 

effektstorlek, (se tabell 9). Dimitrijevic et al. 2012 och Adar et al. (2017) har använt sig av 

GMFM-88 och redovisat resultat med statistisk signifikans för respektive IG avseende 

förbättring av grovmotorik. I studien av Dimitrijevic et al. (2012) belyser man att det inte 

skedde en statistisk signifikant skillnad för JG, vilket heller inte var oväntat i och med 

barnens stillasittande livsstil. IG visade en liten effektstorlek enligt Cohen’s d på 0.18. I 

studien av Adar et al. (2017) visade även JG en statistisk signifikant förbättrad GMFM-poäng 

mellan baslinjemätningen och eftermätningen. De skriver även att förbättringen var 

procentuellt likvärdig mellan IG och JG men effektstorlek enligt Cohen’s d kan inte räknas ut 

då studien inte redovisat utfallsmått i medelvärden och standarddeviation. 

 

Studierna av Getz et al. (2007) och Adar et al. (2017) har med två olika mätinstrument 

utvärderat ämnet självständighet. PEDI som är ett skattningsformulär användes i studien av 

Getz et al. (2007), enbart domänen gällande social funktion användes. Redovisat resultat i 

tabell 7 visar en förbättring mellan baslinje och eftermätning hos både IG och JG. Endast 

”Social function domain Caregivers” inom IG har visat en statistiskt signifikant förbättring 

med en liten effektstorlek enligt Cohen’s d. Adar et al. (2017) har använt WeeFIM för att 

utvärdera effekter gällande graden av funktionsnedsättning hos deltagarna. Resultatet visar 

en statistisk signifikant förbättring inom domänerna ”Motor” och ”Total” hos både JG och 

IG, denna förbättring var likvärdig mellan grupperna. Effektstorlek med Cohen’s d kan inte 
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räknas ut då studien inte redovisat utfallsmått i medelvärden och standarddeviation. Studien 

av Lai et al. (2015) använde PACES för att utvärdera hur nöjda deltagarna var efter 

interventionsperioden. Resultatet visar att IG skattade signifikant högre nöjdhet än vad JG 

gjorde och effektstorleken var stor enligt Cohen’s d (se tabell 7). 

 

Adar et al. (2017) såg en förbättring gällande funktionell förflyttningsförmåga mätt med TUG 

i både IG samt JG från baslinjemätningen till eftermätningen. Procentuellt fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan de båda gruppernas förbättring. Resultatet har redovisats som 

statistiskt signifikant förbättring vid jämförelse av baslinjemätningar och eftermätningar där 

IG visade en medelstor effektstorlek medan redovisade data för JG inte kunde beräknas (se 

tabell 7). 

Tabell 7. Statistiska resultat för primära utfallsmått inom ICF: aktivitet/delaktighet 

Studie Mätinstrument  Resultat 
Pre-test – Post-test/F-värde, P-värde, Effektstorlek 

Declerck et 
al. (2016) 

WOTA 2  
WTOT 
 
 
WMA 
 
 
WSBM 
 

 
IG: 40.0±5.6 – 74.7±16.9, p = 0.001, Cohen’s d ≈ 2.76 
JG: 52.0±23.5 – 65.4±31.9, p = 0.112, Cohen’s d ≈ 0.48 
           
IG: 60.6±6.6 – 87.2±3.1, p = 0.001, Cohen’s d ≈ 5.16 
JG: 66.7±25.1 – 63.6±35.2, p = 0.932, Cohen’s d ≈ 0.10 
          
IG: 21.4±7.1 – 64.3±33.3, p = 0.001, Cohen’s d ≈ 1.78 
JG: 35.7±25.0 – 66.7±40.5, p = 0.019, Cohen’s d ≈ 0.92 
 

Dimitrijevic 
et al. (2012) 

GMFM-88, % 
 
 
WOTA 2 
WMA 
 
WSBM 
 
WTOT 

IG: 73.53±25.63 – 77.92±23.63, P = 0.05, Cohen’s d ≈ 0.18 
JG: 65.99±29.61 – 66.56±29.84, NS, Cohen’s d ≈ 0.02 
              
 
IG: 20.71±10.82 – 31.93±9.10, P = 0.01, Cohen’s d ≈ 1.12 
 
IG: 1.79±5.32 – 15.57±16.53, P = 0.01, Cohen’s d ≈ 1.12 
 
IG: 22.50±14.25 – 47.50±22.51, P = 0.01, Cohen’s d ≈ 1.33 
 

Adar et al. 
(2017) 

GMFM-88  
 
 
WeeFIM  
WeeFIM motor (M) 
WeeFIM cognitive 
(C) 
WeeFIM total (T) 
 
 
 
 
TUG 

IG: 210(45-261) – 202.1±63.3, p<0.001 
JG: 210(45-261) – 208(93-248), p<0.001 
 
IG: 
M: 82(27-91) – 85(59-91), p = 0.010 
C: 34(22-35) – 34(29-35), p =0.083 
T: 115(53-126) – 120(92-126), p = 0.010 
JG:  
M: 78(15-90) – 85(59-90). P = 0.001 
C: 35(23-35) – 35(32-35), p = 0.102 
T: 113(38-125) – 120(94-125), p = 0.001 
 
IG: 13.9±5.6 – 12.2±5.8, p<0.001, Cohen’s d ≈ 0.298 
JG: 14(9.4-40) – 12(8.5-29), p = 0.008 
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Lai et al. 
(2015) 

GMFM-66 
 
 
PACES 

IG: 61.2±18.7 – 66.2±18.2, P = 0.007, Cohen’s d ≈ 0.27 
JG: 64.6±19.4 – 65.3±19.1, P = 0.007, Cohen’s d ≈ 0.04 
                
IG-JG (post-test): 98.9 ± 10.1 – 88.9 ± 16.9, P = 0.015, 
Cohen’s d = 0.72 

Getz et al. 
(2007) 

PEDI 
Social function 
domain (SD) 
Social function 
domain Caregivers 
(CG) 
 
AIM 

IG: 
SD: 62.56±6.04 – 63.30±6.23, N.S, Cohen’s d ≈ 0.120 
CG: 78.78±78.78 – 84.16±12.29, p<0.003, Cohen’s d ≈ 0.095 
JG: 
SD: 62.71±7.13 – 63.32±7.17, N.S, Cohen’s d ≈ 0.085 
CG: 76.57±14.11 – 79.25±13.79, N.S, Cohen’s d ≈ 0.192 
 
IG:51.42±16.84 – 65.58±15.32, p<0.003, Cohen’s d ≈ 0.879 

 
 
Ej statistiskt signifikanta utfallsmått  
 

Declerck et al. (2016) rapporterade nöjdhet med interventionen genom skattning på en 

Likert-skala där 1 = inte alls nöjd och 5 = väldigt nöjd. Inga data har redovisats i studien 

utöver att medianvärdet av skattningar under interventionsperioden var 5. Declerck et al. 

(2016) utvärderade även gångförmåga m.h.a. 1MWT, där de kunde se en tydligare förbättring 

hos IG över tid än hos JG. 

 

Getz et al. (2007) utvärderade upplevd fysisk förmåga och social acceptans med 

utvärderingsinstrumentet PSPCSA. De såg inga signifikanta förändringar gällande upplevd 

fysisk förmåga mellan IG och JG. Däremot visade JG en liten försämring gällande social 

acceptans medan IG visade en förbättring. 

4.4.3 Övriga behandlingseffekter 

Enbart en av de inkluderade studierna (Adar et al. 2017) har redovisat ett resultat som är 

statistisk signifikant inom termen livskvalitet. Skattningsformuläret PedsQL-CP fylldes i utav 

både deltagare samt vårdnadshavare. Majoriteten av skattningsformulärets resultat inom IG 

var statistiskt signifikanta, de flesta resultat inom JG saknade dock statistisk signifikans. 

Studien beskriver en tydligare förbättring av skattade utfall för IG än för JG, vilket de menar 

kan bero på vattnets gynnsamma egenskaper. Effektstorlek med Cohen’s d går inte att räkna 

ut då studien inte redovisat utfallsmått i medelvärden och standarddeviation.  

Tabell 8. Statistiska resultat för övriga primära utfallsmått 

Studie Mätinstrument och 
utfall 

Resultat 
Pre-test – Post-test, P-värde 

Adar et al. 
(2017) 

Child Self Report-PedsQL-CP  
Dagliga aktiviteter (DA) 
Skolaktiviteter (SA) 
Rörelse och balans (RB) 
Smärta (S) 
Fatigue (F) 
Ätande (Ä) 
Tal och kommunikation (TK) 

IG: 
DA: 73.6(5.5-100) – 83.3(5.6-100), p = 0.018. 
SA: 87.5(37.5-100) – 100(56.3-100), p = 0.026. 
RB: 80(20-100) – 86(30-100), p = 0.007. 
S: 87.5(37.5-100) – 100(50-100), p = 0.014. 
F: 59.4(6.3-100) – 75(6.3-100), p = 0.104. 
Ä: 90(50-100) – 95(60-100), p = 0.031. 
TK: 87.5(37.5-100) – 87.5(31.3-100), p = 0.194. 
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Parent Report-PedsQL-CP 
Dagliga aktiviteter (DA) 
Skolaktiviteter (SA)  
Rörelse och balans (RB) 
Smärta (S) 
Fatigue (F) 
Ätande (Ä) 
Tal och kommunikation (TK) 
 

JG: 
DA:65.3(0-100) – 73.6(0-100), p = 0.345. 
SA: 87.5(18.8-100) – 90.6(18.8-100), p = 0.083. 
RB: 65.0(0-90) – 72.5(0-100), p = 0.016. 
S: 87.5(43-100) – 3.4(56.3-100), p = 0.054. 
F: 90.6(6.3-100) – 90.6(25-100), p = 0.088. 
Ä: 80(0-100) – 80(0-100), p = 0.564. 
TK: 100(37.5-100) – 100(37.5-100), p = 0.180 
 
IG: 
DA: 63.9(5.5-100) – 83.3(5.6-100), p = 0.018. 
SA: 87.5(37.5-100) – 97(37.5-100), p = 0.017. 
RB: 62.5(15-100) – 70(30-100), p = 0.004. 
S: 78(50-94) – 93.8(77-100), p = 0.001. 
F: 56.3(0-100) – 68.8(6.3-100), p = 0.005. 
Ä: 77.5(50-100) – 85(50-100), p = 0.066. 
TK: 96.9(12.5- 100) – 100(12.5-100), p = 0.397. 
 
JG: 
DA: 55.6(0-91.7) – 63.9(0-89), p = 0.305. 
SA: 90.6(12.5-100) – 84.4(12.5-100), p = 1.0. 
RB: 60(15-75) – 65(15-90), p =0.009. 
S: 75(62.5-87.5) – 64.6(69-94), p = 0.001. 
F: 71.9(37.5-100) – 81.3(37.5-100), p = 0.268. 
Ä: 80(0-100) – 80(0-100), p = 0.655. 
TK: 90(37.5-100) – 93.8(37.5-100), p = 1.0. 

 

4.5 Sekundära behandlingseffekter 

Studien av Adar et al. (2017) utvärderade eventuella förändringar hos deltagarna avseende 

spasticitet i m. gastrocnemius m.h.a ultraljud. Resultaten var svårtolkade men enligt studien 

var förbättringen av ”compressibility ratio” statistiskt signifikant hos IG, övriga fynd kunde 

inte specificeras. Effektstorleken enligt Cohen’s d kunde inte räknas ut då studien inte 

redovisat utfallsmått i medelvärden och standarddeviation. Det diskuteras dock senare i 

studien att vattenbaserad träning kan ge något större effekt på spasticitet än landbaserad 

träning. 

Tabell 9. Statistiska resultat för sekundära utfallsmått inom ICF: kroppsfunktion/kroppsstruktur 

Studie Mätinstrument och 
utfall 

Resultat 
Pre-test – Post-test/F-värde, P-värde 

Adar et al. 
(2017) 

Ultraljudsundersökning (USG) 
Gastrocnemius tjocklek(mm) 
Fascikellängd (mm) 
Muskelfiberriktning (°) 
Compressibility ratio 

IG: 
Tjocklek: 10.3±0.6 – 10.4±0.7, p =  0.329 
Längd: 30.4±8.4 – 28.7±8.9, p = 0.419 
Fiberriktning: 20.5±4.1 – 19.8±6.1, p = 0.019 
CR: 1.5 (1.2-2.5) – 1.8 (1.2-2.4), p = 0.041 
JG: 
Tjocklek: 11.3±1.7 – 11.4±2.1, p = 0.698 
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Längd: 31.8±9.7 – 31±10.1, p = 0.516 
Fiberriktning: 22.2±7.7 – 23.6±6.1, p = 0.246 
CR: 1.6 (1.2-3.8) – 1.7(1.4-3), p = 0.008. 

 
 
Ej statistiskt signifikanta utfallsmått  
 

Lai et al. (2015) har utvärderat livskvalitet och anpassningsförmåga m.h.a. CPQOL (övrigt) 

respektive VABS (aktivitet/delaktighet). Varken CPQOL eller VABS visade några signifikanta 

skillnader mellan IG och JG vid eftermätningen.  

4.5.1 Tolkning av behandlingseffekter enligt Socialkognitiv teori  

Studiernas mätinstrument, subkategorier och utfall har utav författarna analyserats och 

tolkats i relation till SCT: beteende, individ och omgivning. Se tabell 10 för redovisning av 

tolkningarna. Enbart de mätinstrument vars utfall redovisats som statistiskt signifikanta i 

inkluderade studier kommer redovisas i tabellen. Författarna har valt ut de 6 distinktionerna 

utifrån vanligt förekommande problemområden hos barn med CP. Inget mätinstrument har 

kategoriserats inom SCT-domänen omgivning, detta då inget av testen tydligt beskrivits 

mäta omgivningsfaktorer.  

 

Enligt författarna till denna litteraturstudie har fyra av studierna redovisat 

mätinstrument/utfall inom funktionella aktiviteter vilket tolkats tillhöra faktorn beteende 

inom SCT. De mätinstrument som enligt denna litteraturstudies författare mäter funktionella 

aktiviteter är: GMFM-66/88, TUG, PedsQL ”dagliga aktiviteter”; ”skolaktiviteter” samt en del 

i PEDI som mäter mobilitet, se tabell 10.  

 

Distinktionerna fysiska funktioner och barnets självupplevda välbefinnande har båda tolkats 

som individfaktorer inom SCT. Fysiska funktioner har utvärderats i två av studierna (Lai et 

al., 2015; Adar et al., 2017) och mäts med MAS, USG, PedsQL ’rörelse och balans’ samt 

WeeFim ’sfinkterkontroll’. Barnets självupplevda välbefinnande som också tolkats som 

individfaktor mäts med PedsQL-fatique, PACES samt PedsQL ’smärta och skada’; ’fatique’.  

 

Social interaktion, anpassning till ny miljö och självständighet är samtliga distinktioner som 

författarna till denna litteraturstudie bedömt som beteende inom SCT. Social interaktion, 

som ex. kan innebär förmågan att kunna kommunicera med jämlikar, har mätts med PedsQL 

’tal och kommunikation’, WeeFim ’kommunikation’; ’social kognition’ samt PEDI ’social’.  

Distinktionen anpassning till ny miljö har i studien av Declerck et al. (2016) och Dimitrijevic 

et al. (2012) utvärderats med testet WOTA, vilket tolkats som beteende inom SCT (se tabell 

10). I studien av Getz et al. (2007) har anpassning till ny miljö istället mäts med testet AIM. 

Självständighet har i tre av studierna utvärderats med COPM, PEDI ”egenvård”, PedsQL 

”mat och kost” samt WeeFIM ”egenvård”.  

Tabell 10: Sammanställning av analyserade test och subkategorier enligt distinktioner och SCT-
faktorer. 

Diskuterade 
distinktioner inom 
SCT (SCT-faktorer) 

Declerck et al. 
(2016) 

Lai et al. (2015) Dimitrijevic et al. 
(2012) 

Adar et al. (2017) Getz et al. 
(2007) 
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Funktionella 
aktiviteter 
(SCT: beteende) 

 GMFM- 66 GMFM-88 TUG 
 
GMFM-88 
 
PedsQL 
’dagliga aktiviter’ 
’Skolaktiviteter’ 
 

WeeFim 
’förflyttning’ 
’gångförmåga’ 

PEDI 
’mobilitet’ 
 
 

Fysiska funktioner 
(SCT: individ) 

 MAS  MAS 
 
USG 
 
PedsQL 
’rörelse och balans’ 
 

WeeFim 
’sfinkterkontroll’ 

 

Social interaktion 
(SCT: beteende) 

   PedsQL 
’tal och 
kommunikation’  
 

WeeFim 
’kommunikation’ 
’social kognition’ 

PEDI 
’social’ 

Barnets självupplevda 
välbefinnande 
(SCT: individ) 

PedsQl-fatique PACES  PedsQL 
’smärta och skada’ 
’fatique’ 

 

Anpassning till ny 
miljö 
(SCT: beteende) 

WOTA  WOTA  AIM 

Självständighet  
(SCT: beteende) 

   PedsQL 
’mat och kost’ 
 

WeeFim 
´egenvård’ 

PEDI 
’egenvård’ 

4.6 Studiekvalitet enligt SBU:s granskningsmall 

Studiekvalitén bedömdes m.h.a. SBU:s granskningsmallar för RCT-/observationsstudier 

(bilaga C & D). Dessa granskningsmallar ligger till grund för att skapa ett mått på vilken risk 

en studie har för systematiska fel eller snedvridningar, så kallat ”bias”. Efter 

sammanvägningen av de olika sektionerna inom granskningsmallen klassificeras studiens 

kvalitet. De olika sektionerna är: selektionsbias, behandlingsbias. bedömningsbias, 

bortfallsbias, rapporteringsbias och intressekonfliktsbias, dessa består utav frågor som 

besvaras med ”ja”, ”nej”, ”oklart” eller ”ej tillämpat”. Svaret ”ja” tyder på en bättre 

studiekvalitet medan ”nej” pekar mot en sämre kvalitet. ”Oklart” används om svaret inte går 

att utläsa i studien och ”ej tillämpat” används som frågan inte är relevant för den studie som 

granskas. Beroende på bedömningen inom varje sektion bedöms den sammanlagda 



27 

studiekvalitén som låg, medel eller hög. Efter författarnas sammanvägda bedömning enligt 

SBU:s granskningsmall för RCT- samt observationsstudier visar det att samtliga inkluderade 

studier har en medelhög studiekvalitet (se tabell 11  & 12). 

Tabell 11. Studiekvalitet enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 

Författare 
Declerck et al. 
(2016) 

Dimitrijevic et 
al. (2012) 

Adar et al. 
(2017) 

A1. Selektionsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 2 1 3 

Nej    

Oklart 2 2  

Ej tillämpligt  1 1 

Bedömning av risk för bias Medelhög Medelhög Låg 

A2. Behandlingsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 3 2 2 

Nej 1 1 2 

Oklart  1  

Ej tillämpligt    

Bedömning av risk för bias Låg Medelhög Medelhög 

A3. Bedömningsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 6 6 5 

Nej  2 2 

Oklart 2  1 

Ej tillämpligt    

Bedömning av risk för bias Låg Låg Medelhög 

A4. Bortfallsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 5 4 3 

Nej  1  

Oklart 1 1  

Ej tillämpligt   3 

Bedömning av risk för bias Låg Låg Låg 

A5. Rapporteringsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 1 4  

Nej 3 1 1 

Oklart 2 1 4 

Ej tillämpligt   1 
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Bedömning av risk för bias Hög Låg Hög 

A6. Intressekonfliktbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 1 1  

Nej 1   

Oklart 1 2 3 

Ej tillämpligt    

Bedömning av risk för bias Medelhög Medelhög Hög 

Sammanfattad 
bedömning av risk för 
systematiska fel (bias) 

Medelhög Medelhög Medelhög 

Bedömning av 
studiekvalitet 

Medelhög Medelhög Medelhög 

Tabell 12. Studiekvalitet enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier 

Författare Lai et al. (2015) Getz et al. (2007) 

A1. Selektionsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 
Ja 3 3 
Nej   
Oklart   
Ej tillämpligt   

Bedömning av risk för bias Låg  Låg 

A2. Behandlingsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 2 2 
Nej   
Oklart   
Ej tillämpligt   

Bedömning av risk för bias Låg Låg 

A3. Bedömningsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 
Ja 6 5 
Nej 2 2 
Oklart 2 3 
Ej tillämpligt   

Bedömning av risk för bias Medelhög Medelhög 

A4. Bortfallsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 
Ja 2 2 
Nej 1  
Oklart 2  
Ej tillämpligt  3 

Bedömning av risk för bias Medelhög Låg 

A5. Rapporteringsbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 
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Ja 2 1 
Nej 1  
Oklart 1 3 
Ej tillämpligt   

Bedömning av risk för bias Medelhög Hög 

A6. Intressekonfliktbias Antal frågor som besvarats i respektive kategori 

Ja 1  
Nej 2  
Oklart  3 
Ej tillämpligt   

Bedömning av risk för bias Hög Hög 

Sammanfattad bedömning av 
risk för systematiska fel (bias) 

Medelhög Medelhög 

Bedömning av studiekvalitet Medelhög Medelhög 

 
Declerck et al. (2016), Dimitrijevic (2012) samt Adar et al. (2017) bedömdes med hjälp av 

SBU:s granskningsmall för randomiserade studier (bilaga C) och Lai et al. (2015) samt Getz 

et al. (2007) bedömdes med granskningsmallen för observationsstudier (bilaga D). 

 

RCT-studier bedöms generellt ha en högre studiekvalitet än övriga studiedesigns i denna 

systematiska litteraturstudie, dock kan kvalitén bedömas som lägre om studien inte uppfyller 

kriterierna i SBU:s mall (bilaga C & D). De tre RCT-studierna som granskats har av olika 

anledningar fått bedömningen medelhög kvalitet. En gemensam faktor hos de tre studierna 

är att det finns en risk att utfallsmåtten är känsliga för bedömningsbias. Vilket kan ha 

medfört att resultaten i studierna blivit vinklade vilket författarna till denna litteraturstudie 

anser bidrar till en lägre kvalitet. Declerck et al. (2016) har inte beskrivit sin 

randomiseringsmetod samt att rapporteringen utav utfallen var mycket bristfällig. Detta 

resulterade i en hög risk för bias, de vägde dock upp det med en låg bedömnings- och 

bortfallsbias. Dimitrijevic et al. (2012) har även de en bristande beskrivning av 

randomiseringen av deltagarna och bristande redovisning av flera punkter i bedömningen, 

vilket bidrar till en medelhög kvalitet. Dock ansågs Dimitrijevic et al. (2012) vara den studie 

som var närmst en hög kvalitet utav de inkluderade RCT-studier delvis på grund av låg 

bedömnings- och rapporterings bias. Adar et al. (2017) bedömdes som medelhög kvalitet på 

grund av sin bristfälliga förklaring utav de olika aspekterna inom ”rapporteringsbias” samt 

då intressekonflikter inte kunde uteslutas. Beskrivning av randomiseringsmetod och 

redovisning av bortfall och utfallsmått var väl utförd vilket vägde upp bedömningen till 

medelhög studiekvalitet. 

 

Lai et al. (2015) har beskrivit de olika gruppernas rekrytering, sammansättning samt 

följsamhet på ett tydligt sätt däremot har studien inte redovisat bortfallen tillräckligt tydligt 

vilket bidrar till en medelhög kvalitet. Getz et al. (2007) hade inga bortfall men bedöms ha 

medelhög kvalitet på grund av otydlig information kring intressekonflikter samt 

rapporteringen av utfallsmått.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Denna litteraturstudie har granskat 5st studier med olika design, 3st var RCT-studier 

(Declerck et al., 2016; Dimitrijevic et al., 2012; Adar et al., 2017) och 2st (Lai et al., 2015; Getz 

et al., 2007) var av annan design. Samtliga studier hade som syfte att utvärdera vilka effekter 

hydroterapi kan ha på barn med CP, varav samtliga studier innehåller både en 

interventionsgrupp och jämförelsegrupp. För att svara på denna litteraturstudies syfte valde 

författarna att enbart involvera studier med en tydligt beskriven intervention. Dock skiljde 

sig utformningen och vilka utfall som har undersökts. Totalt antal deltagare var 119 st som 

varierade från 14 till 32 deltagare mellan de olika studierna och åldern på deltagarna var 

mellan 3-18år. Interventionerna genomfördes mellan 2 till 5 gånger i veckan, där 2 gånger i 

veckan var vanligast förekommande. Varje intervention varade i mellan 30-60 min, 

genomsnittet (medelvärdet) var ca 50min. Studiernas interventionsperioder pågick mellan 6-

12 veckor förutom i studien av Getz et.al. (2007) där interventionen pågick i 4 månader. För 

att utvärdera effekten av interventionen användes 19 st olika mätinstrument, utfallen 

kategoriserades sedan in enligt ICF komponenterna kroppsfunktion/kroppsstruktur 

(Individfaktor inom SCT) och aktivitet/delaktighet (beteende inom SCT). Det mest 

förekommande mätinstrumentet var GMFM-66/88, som utvärderar grovmotoriken hos barn 

med CP. Samtliga studier har använt fler än ett mätinstrument. Resultatet visar att 

hydroterapi kan bidra till en förbättring gällande områden som förflyttningsförmåga, balans, 

motorik och delaktighet inom skol-/fritidsaktiviteter. Utfallen har tolkats inom teorin SCT 

och de tre olika områdena: beteende, individ och omgivning. Författarna till denna 

litteraturstudie har sett att faktorerna individ och beteende förekom i större utsträckning än 

faktorn omgivning, gällande mätinstrument och behandlingseffekter. Vid utvärdering av 

livskvalitet kan författarna dock se att samtliga faktorer samspelar och bedöms. 

Studiekvalitén bedömdes enligt SBU:s granskningsmall för randomiserade studier samt 

observationsstudier, samtliga studier ansågs ha medelhög studiekvalitet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudies fokus var att undersöka effekten av fysisk träning i vatten, 

hydroterapi, hos barn med CP. De 5 inkluderade studierna har samtliga genomfört en 

intervention och trots att utformning av intervention och val av mätinstrument skiljer sig åt i 

de olika studierna förekommer det vissa likheter i interventionsuppläggen vilket bidrar till att 

slutsatser gällande beskrivna behandlingseffekter (tabell 6-9) kan dras, dock med viss 

försiktighet med avseende på den bristande mängd studier.  

 

Att interventionsuppläggen skiljer sig åt mellan studierna visar på att det i nuläget inte finns 

en standardiserad utformning för hur fysisk träning i vatten bäst bör utformas. Detta tyder i 

sin tur på en svaghet gällande evidens och riktlinjer inom området. Bristen på en 

standardiserad intervention tros även bero på att barn med CP är en heterogengrupp som 

behöver individuellt upplagda insatser. Rosenbaum & Gorter (2012) menar att habiliteringen 

ska utformas för att förbättra förmågor hos det enskilda barnet, vilket kan tolkas som ett vagt 

utgångsläge och eventuellt tala för heterogena interventionsupplägg. Denna problematik 



31 

återfinns inte endast inom området hydroterapi utan generellt inom behandling för CP. Detta 

stöds i en systematisk litteraturöversikt av Novak et al. (2013) som granskat 166 systematiska 

litteraturöversikter gällande interventioner för personer med CP. I studien benämns bl.a. att 

utav de 64 olika interventionerna bedömdes endast 15 vara evidensbaserade (Novak et al, 

2013). 

 

Frekvensen och durationen i de inkluderade studiernas interventioner varierade mellan 30–

60 minuter och utfördes 2 till 5 gånger i veckan vilket stämmer väl överens med Roostaei et 

al. (2016) tidigare beskrivning av hydroterapeutisk intervention. The National Strength and 

Conditioning Association (NSCA) rekommenderar att barn och ungdomar bör utföra 

motståndsträning 2-3 gånger/vecka med minst en dags vila mellan passen för att effektivt 

öka styrka och power (Fraigenbaum et al, 2009). I enlighet med detta rekommenderar WHO 

(2018) moståndsträning minst 3 gånger/veckan samt minst 60 min av moderat till intensiv 

fysisk aktivitet per dag. Sammanfattningsvis kan en kombination av aerob och styrketräning 

vara det mest optimala för barn och ungdomar med CP för att öka både uthållighet och 

muskelstyrka. 

 

Interventionernas utformning skiljdes åt avseende träningsfokus, intensitet, duration och 

frekvens och därmed kan inga slutsatser dras gällande vilken utformning som erbjuder bäst 

resultat då samtliga studier såg viss effekt. Exempelvis har studierna av Dimitrijevic et al. 

(2012) och Adar et al. (2017) båda genomfört en interventionsperiod på 6 veckor men med 

helt åtskilda upplägg. I Adar et al. (2017) har interventionsgruppen tränat 300min/vecka 

med fokus på aerob/anaerob träning medan interventionsgruppen i Dimitrijevic et al. (2012) 

enbart tränat i 110min/vecka med fokus på simfärdigheter. Trots detta har både grupperna 

fått en signifikant förbättrad grovmotorik. Författarna till denna studie ser inte detta som 

oväntat eftersom det är flera faktorer inom hydroterapi som kan bidra till en effekt och inte 

enbart utformningen av träningen. Aspekter avseende omgivningsfaktorer som vattnets 

egenskaper, att barnet har kul eller interaktionen med andra måste övervägas. Att vattnets 

egenskaper erbjuder en stimulerande miljö för barn med CP går inte att utesluta. I samtliga 

studier har man lyft fram och diskuterat vattnets termiska och mekaniska effekter och i 

studien av Lai et. al (2015) har det påvisats en klar förbättring gällande grovmotorik hos barn 

med CP GMFCS-nivå IV efter avslutad hydroterapibehandling, vilket överensstämmer med 

Getz et al (2006). Det är viktig att ha detta resultat i åtanke då barn med lägre grovmotorisk 

funktionsnivå ofta har svårigheter med att utföra aktiviteter på land, här kan då hydroterapi 

vara ett fördelaktigt alternativ. Viktigt vid övervägande av behandlingsmetod är barnets 

funktionella kapacitet och GMFCS-nivå. Vid jämförelse med barn med högre funktionsnivå 

kan barn med GMFCS-nivå IV eller V få större fördelar av träning i vatten på grund av den 

gynnsamma miljön. Anledningen är att barn med lägre nivå av funktionsnedsättning har 

större möjlighet till att anpassa sig till miljön på land och eventuellt den träning som ska 

genomföras. (Gorter & Currie, 2011)  

 

Ytterligare en svårighet med att utforma hydroterapeutisk intervention för barn med CP är 

den ständiga förändringen av symtombild. Idag saknas konkret information gällande hur 

eller om barnens symtom/CP förändras vilket bidrar till en komplex habiliteringssituation 

(Adams, 2009). Detta bör man ha i åtanke vid exempelvis längre interventionsperioder då 

det kan uppkomma svårigheter med att avgöra om förändring sker pga interventionen eller 

pga. den naturliga förändringen i symtombilden som sker hos ett barn med CP. 
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I studien av Lai et al. (2015) kunde man även se att interventionsgruppens nöjdhet och glädje 

gällande träningen var högre än för jämförelsegruppen, liknande resultat kan utläsas i 

studien av Declerck et al. (2016) där interventionsgruppen tyckte att träningen i bassäng var 

mycket rolig. Genom en stimulerande miljö som inger glädje kan hydroterapi skapa 

motivation hos barn med CP. Att barnen upplever vattenträningen som rolig och känner 

motivation inför träningen ökar följsamheten och eliminerar därmed ett ofta upplevt hinder 

för deltagande i fysisk aktivitet; bristande motivation. Motivation och glädje är viktiga 

facilatorer för deltagande, följsamhet och bibehållande av en fysiskt aktiv livsstil (Buffart et 

al, 2009; Riner et al. 2013). Vilket i sin tur kan leda till minskad risk för kompilatoriska 

problem så som kardiovaskulära sjukdomar, osteoporos, fetma och diabetes.  

 

Enligt Kelly & Darrah (2005) kan även vattenträning i grupp bidra till ökad motivation och 

eventuellt öka barnets delaktighet, det är få av de inkluderade studierna i denna översikt som 

genomfört träning i grupp. Individuella interventioner beskrivs dock av Kelly & Darrah 

(2005) vara mer fördelaktiga om fokus ska ligga på teknik eller intensitet. Studien av Getz et 

al. (2007) är den enda av de 5 studierna som tydligt beskrivit gruppaktiviteter i 

interventionsprogrammet och menar på att aktiviteter i grupp har bidragit till den positiva 

förändringen av barnens sociala förmåga. Enligt SCT sker en samverkan mellan 

individfaktorer och omgivningsfaktorer vid en beteendeförändring (Bandura, 1997). I detta 

fall kan barnen i gruppen verka som omgivningsfaktorer för varandra och genom ex. peer 

modelling skapa möjlighet till beteendeförändring. Kelly & Darrah (2005) menar att en 

interaktion mellan gruppdeltagare/instruktörer stimulerar till en positiv förändring i den 

sociala förmågan. Oavsett gruppaktiviteter eller inte har samtliga studier i denna översikt 

redovisat effekt inom olika områden efter intervention. För att kunna dra slutsatser gällande 

gruppträningens inverkan på barnens förmågor behöver mer studier inom området trots de 

positiva egenskaper som Kelly & Darrah (2005) beskriver.  

 

De mätinstrument som använts har samtliga varit inom ICF-domänerna 

kroppsfunktion/kroppsstruktur och aktivitet/delaktighet, inget av mätinstrumenten har 

undersökt enbart omgivningsdomänen. Däremot var det två mätinstrument gällande 

livskvalité som berörde samtliga områden. De 5 inkluderade studierna har sammanlagt 

använt 19 olika mätinstrument varav enbart 3 st återkommer mer än en gång vilket bidrar till 

svårigheter att analysera resultat. Anledningen till variationen av test kan bero på den breda 

symtombild som återfinns hos personer med CP. Författarna till denna litteraturstudie har 

även noterat att det enbart är ett fåtal mätinstrument som berör alla delar inom ICF-

domänerna vilket kan bidra till att fler test måste utföras om flera faktorer i barnets liv vill 

undersökas. Trots att fokus vid träning idag ligger på aktivitet/delaktighet (Rosenbaum & 

Gorter, 2012) finns det flera symtom hos barn med CP inom kroppsfunktion/kroppsstruktur 

som måste tas i beaktning. Valet av mätinstrument måste dock grundas på de utfall studien 

avser att mäta samt vilken validitet och reliabilitet som finns dokumenterat för det 

mätinstrumentet i förhållande till populationen, detta för att öka tillförlitligheten av 

resultaten. Att en större mängd mätinstrument användes i studierna ser författarna till denna 

studie även som något positivt då det skapar möjligheten att fånga upp vilken typ av effekt 

hydroterapi kan medföra. Genom tydliga resultat och specificering av dess effekter skulle 

hydroterapi kunna bidra till effektivisering av habiliteringen för barn med CP, vilket länge 

har varit ett mål (Rosenbaum & Gorter, 2012). Dock redovisades enbart 12 av dessa utfall 

som statistiskt signifikanta, vilket tros bero på att populationen i studierna var liten. Samt att 

då träning i vatten kan påverkas av så många faktorer blir det svårt för studierna att bevisa 

att det var träningen som gav effekt och inte någon annan faktor.  
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Skattningsformulär som PedsQL, WeeFIM och PEDI ger en bra överblick och förståelse för 

hur en hydroterapeutisk intervention kan påverka andra aspekter i det vardagliga livet än 

mätinstrument som enbart fokuserar på kroppsfunktion/kroppstruktur, ex. MAS. I studien 

av Getz et al. (2007) har man med hjälp av mätinstrumentet PEDI sett att en 

hydroterapeutisk behandling kan leda till positiv social förmåga i andra dagliga situationer, 

dock har ingen uppföljning över längre tid genomförts för att se om effekten ev. kvarstår. I 

studien av Adar et al. (2017) har man istället valt att använda 2 olika skattningsformulär: 

PedsQL och WeeFIM, men kommit fram till liknande resultat som Getz et al. (2007). Efter 

den hydroterapeutiska interventionen kunde Adar et al. (2017) se en signifikant förbättring 

gällande livskvalitén dvs. hydroterapin kan göra en inverkan på andra delar i det vardagliga 

livet. Här diskuterar man att vattnets egenskaper och att barnen har kul vid träningen bidrar 

till förbättringen. Inte heller i studien av Adar et al. (2017) har en uppföljning över längre tid 

genomfört vilket hade varit önskvärt. Att kunna överföra nyförvärvad kunskap till andra 

situationer i barnets liv vore önskvärt dock är ytterligare forskning inom detta område samt 

en bättre uppföljning i studierna att rekommendera.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt borde, dock med viss försiktighet, kunna generaliseras 

till liknande populationer då variationen av deltagare i inkluderade studier är så pass bred 

gällande kön, GMFCS-nivå, nationalitet och ålder. Däremot medför variationen av innehållet 

i interventionsuppläggen mellan studierna en begränsning i överförbarheten, då inget 

sedvanligt eller standardiserat träningsprogram ännu utformats i vatten för barn med CP. 

Det hade varit önskvärt om studierna haft en större populationsmängd och en gemensam 

utformning av interventionen; vilket hade ökat överförbarheten och generaliserbarheten. 

Detta har i sin tur visat på att studier med en större population och med en tydlig 

randomisering är önskvärt för framtida forskning. 

 

5.2.1 SCT 

Utifrån SCT har författarna till denna studie granskat de inkluderade studiernas 

mätinstrument och utfall för att urskilja hur faktorerna beteende och individ kan påverkas av 

träningsinterventionen och dess eventuella effekter. Läsaren bör notera att författarna själva 

tolkat mätinstrumenten, subkategorier och utfall utifrån SCT och delat in dem i 6 olika 

distinktioner som berör vanligt förekommande problemområden för barn med CP.  

 

Beteende 

Majoriteten av de utfall som redovisats med statistiskt signifikanta positiva effekter har 

tolkats inom SCT-domänen beteende. Studierna av Lai et al. (2015), Dimitrijevic et al. (2012), 

och Adar et al. (2017) har samtliga använt mätinstrumentet GMFM-66/88 inom 

distinktionen funktionella aktiviteter. I studien av Lai et al. (2015) diskuterar man 

möjligheten att interventioner i vatten erbjuder en ökad träningsglädje och motivation vilket 

i sin tur kan bidra med förbättrad grovmotorik. Enligt SCT kan alltså vattnet som 

omgivningsfaktor påverka individfaktorer som smärta, spasticitet och trycket på lederna och 

därmed leda till ökad motivation och träningsglädje. Dock har studien av Lai et al. (2015) inte 

kunnat se att förbättringen av grovmotorik överförts till dagliga aktiviteter eller ökad 

livskvalitet, detta tros bero på en för kort interventionsperiod eller liten studiepopulation.  
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I studien av Getz et al. (2007) har det väl använda mätinstrumentet PEDI används för att 

utvärdera social förmåga. I studien har man beskrivit att träning i vatten kan bidra till 

förbättrad social förmåga då miljön uppmuntrar till rörelse. Författarna till denna 

litteraturstudie har däremot även diskuterat möjligheten att gruppaktiviteten bidrar med 

förbättrad social förmåga då barnen kan interagera med varandra i en mer lustfylld och 

underlättande miljö där beteendeförändring kan stimuleras genom observation av jämlikar. 

Vattnets miljö tar bort eventuella fysiska hinder och uppmuntrar till självständig interaktion 

med andra.  

 

Inom distinktionen självständighet har Adar et al. (2017) beskrivit hur aktiviteter i vattnet 

kan bidra till ökat självförtroende på grund av den gynnsamma miljön vattnet erbjuder och 

på så vis bidra till att barnet genomför aktiviteter som på land annars varit omöjliga. Utfallet 

självständighet har i studien utvärderats med mätinstrumenten Peds-QL och WeeFIM. Som 

McAlister, Perry & Parcel (2008) skriver krävs det tre steg för att nå en beteendeförändring. I 

detta fall kan den nya aktiviteten ge barnet självförtroende att genomföra i vattnet eventuellt 

senare överföras till annan miljö ex. på land och förhoppningsvis sedan vidmakthålla det. 

Vilket ger möjligheten att öva upp ett problematiskt beteende i vattenmiljö för att sedan sakta 

implementera det på land.  

 

Individ 

I studierna av Declerck et al. (2015) och Adar et al. (2017) har PedsQL och PedsQL-fatigue 

använts för att undersöka barnets självupplevda välbefinnande. Studierna har inte visat att 

smärta eller fatigue minskade under interventionens gång men inte heller att den ökat. Detta 

diskuteras som något positivt då det tidigare varit problematiskt att genomföra träning med 

barn med CP på grund av risken att förvärra dessa symtom och bidra till minskad 

träningsmotivation (Redmond & Parrish, 2008). Det anses som positivt då träningen inte gav 

ökad smärta eller fatique vilket innebär att hydroterapi kan vara ett skonsamt sätt för barn 

med CP att träna.  

5.3 Studiekvalitet 

Samtliga studier har bedömts vara av medelhög studiekvalitet. Tre utav studierna har 

bedömts med mallen för RCT-studier (bilaga C) medan de två övriga studierna bedömdes 

med samma granskningsmall (mall för observationsstudier, bilaga D) då det inte finns en 

specifik mall för varje design. Författarna till denna litteraturstudie har, efter individuell 

bedömning, diskuterat resultaten noggrant för att bedöma samtliga studier rättvist och 

opartiskt oavsett studiedesign.  

 

Av de inkluderade studierna bedömdes alla ha en medelhög risk för bedömningsbias. Detta 

anser författarna till denna litteraturstudie kan förklaras med att det t.ex. inte är möjligt att 

blinda deltagarna för interventionen då den utförs i vatten; författarna anser inte att det är 

etiskt försvarbart att erbjuda en eventuellt effektiv intervention till utvalda delar av en 

population; studiernas upphovsmän blir många gånger partiska till sitt eget arbete. En 

förklaring till att utfallsmåtten bedömts som känsliga för bedömningsbias ser författarna i 

det faktum att många studier använt sig av mätinstrument som tolkas subjektivt och därmed 

kan det ske eventuell vinkling beroende på vem som tolkar resultaten. 
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5.4 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie anses vara den mest lämplig designen vid sammanställning av 

befintlig evidens gällande vilka effekter hydroterapi kan ha för barn med CP (Alper & Haynes, 

2016). Optimalt vore att enbart inkludera randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) 

då det är den design som anses ha högst kvalitet vid besvarande av frågor gällande effekter 

(SBU, 2014). Det var dock inte möjligt i denna studie på grund av otillräckligt antal vid 

provsökningen, enligt denna studies inklusionskriterier. Vid huvudsökningen, med en 

bibliotekarie på Mälardalens Högskola (MDH), inkluderades därför andra studiedesigner.  

 

Inom en verksamhet är barn med CP ofta en relativt liten och heterogen grupp vilket kan 

göra det svårt att genomföra en RCT-studie med hög kvalitet, det är heller inte etiskt 

försvarbart att inte erbjuda samtliga barn interventionen. Somliga frågor gällande 

intervention kan inte besvaras med RCT-studier och vissa områden eller populationer är inte 

optimala för att undersökas med stora omfattande RCT-studier. Single-subject och fallstudier 

ger en tydligare beskrivning av baslinje, interventionsperiod och uppföljning med upprepade 

mätningar vilket kan vara önskvärt då man vill se förändringar eller trender under en 

intervention. (Carter & Lubinsky, 2015) 

 

Att genomföra huvudsökningen tillsammans med en bibliotekarie, som har goda 

förkunskaper av databaser samt litteratursökning, ansågs komplettera författarnas egna 

begränsade kunskaper inom ämnet. Tillsammans tog författarna och bibliotekarien fram 

vilka databaser som skulle användas och passade bäst med studiens syfte; PubMed, CINAHL 

PLUS samt PsycINFO, tre olika databaser valdes för att vara så inkluderande som möjligt och 

undvika att studier inom området missas (SBU, 2014). Inklusions- och exklusionskriterier 

utformades för att kunna fånga upp ett tillräckligt stort antal relevanta studier samt svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Valet att enbart söka studier på engelska grundar sig i att 

det ger en bred sökning som kan fånga upp studier från hela världen samt författarnas egna 

språkkunskaper. Att enbart söka studier på engelska kan dock ha bidragit till att relevanta 

studier missats, likaså valet att studierna skulle finnas tillgängliga via MDH.  

 

Sökorden som valdes ut togs fram tillsammans med bibliotekarien på MDH. Till en början 

genomfördes sökningen med både fritextord och indexeringsord men indexeringsorden 

skapade en för bred sökning med irrelevanta studier därav användes slutligen bara fritextord 

samt sökfilter. Detta kan ses som en svaghet då det ökar risken för exempelvis felstavningar 

samtidigt som det är en styrka då fritextord har möjlighet att fånga upp nyare studier som 

ännu inte blivit indexerade utav databasen. För att kunna strukturera sökningen tydligt 

användes PICO vilket är en välanvänd metod vid sökning av studier som innefattar en 

intervention. (SBU, 2014) För att undvika onödig begränsning av resultatet valde författarna 

till denna studie att inte använda ”comparison” och ”outcome” inom PICO. Flera olika 

fritextord inom ”population” och ”intervention” användes för att fånga upp ett stort antal 

studier. Valet att enbart använda studier publicerade de senaste 10 åren grundar sig att det 

finns tidigare litteraturöversikter som berör samma ämne, att begränsa oss gällande åratal 

hoppades författarna i denna studie fånga upp nyare studieresultat. Önskvärt hade varit att 

enbart söka de senaste 5 åren men detta fångade dessvärre inte upp en tillräckligt stor mängd 

studier. Det har heller inte tidigare publicerats en systematisk litteraturstudie som kopplar 

ihop studieresultaten med en befintlig, välkänd beteendeinlärningsteori; som Socialkognitiva 

teorin (SCT).  
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Fritextorden inom interventions-kategorin utgick ifrån ordet ”hydrotherapy”, men då denna 

term inte är specificerad utan är relativt bred (och inbegriper vattenterapi både invärtes och 

utvärtes) krävdes kompletterande fritextord som ex. ”aquatic intervention”, ”aquatic therapy” 

mm. Dessa ord togs fram m.h.a. exempelvis nyckelord från studier som ansågs relevanta 

under sökningens gång, de allra flesta studierna använde sig av dessa termer och inte 

”hydrotherapy”. Författarna till denna studie kom överens om att hydroterapi skulle 

definieras som fysisk aktivitet i vatten vilket också bidrog till valet av fritextord. Samma 

sökstrategi användes i samtliga databaser för att skapa en enhetlighet, detta ser författarna 

som en styrka i studien eftersom det förenklar en eventuell upprepning av sökningen om så 

önskas. Sökningen i databaserna har genomförts flera gånger under studiens gång för att 

kontrollera att dem överensstämmer och inte ändras.  

 

Vid resultatredovisning kategoriserades studiernas mätinstrument till de olika ICF-

domänerna kroppsfunktion/kroppsstruktur och aktivitet/delaktighet för att ge en tydlig 

överblick över vilka områden interventionerna kan ha effekt på. Denna kategorisering 

baserades på författarnas egna tolkningar utifrån ICF. Då domänerna lämnar relativt stort 

utrymme för egen tolkning uppstod ibland osäkerhet om vilken domän ett mätinstrument 

bör kategoriseras inom, när detta uppstod utgick författarna från studiernas egna precisering 

av mätinstrumenten. T.ex. TUG och GMFM-66/88 kan tolkas som mätning inom både 

kroppsfunktion och aktivitet och här valde författarna att kategorisera dessa mätinstrument 

inom ICF-domänen aktivitet eftersom att det handlar mer om rörelsesekvenser är rent 

fysiska förmågor. 

 

Författarna till denna litteraturstudie har ingen tidigare erfarenhet gällande bedömning av 

studiekvalitet vilket bör noteras och resultatet bör läsas med reservation för feltolkningar. 

För att minimera eventuella felbedömningar har författarna utgått från SBU:s 

standardiserade granskningsmallar för randomiserade studier och observationsstudier (se 

bilaga C och D). När det uppstått oklarheter gällande bedömningen har befintlig litteratur 

studerats och diskussion förts författarna emellan, detta anser SBU vara väsentligt för att 

studierna ska kunna bedömas på likvärdigt sätt. För att inte missa väsentlig information vid 

besvarandet av studiens frågeställningar användes ett extraktionsschema (se bilaga E). 

Extraherade data sammanställdes kort i en tabell (se tabell 5) för att ge läsare en överblick av 

inkluderade studier samt underlätta rapporteringen utav inkluderade studiers resultat. (SBU, 

2014) 

 

Den bristande mängd dokumentation är en svaghet vilket bidrar till denna litteraturstudies 

begränsade resultat. Detta anser dock författarna vägs upp av variationen i studierna 

gällande interventionsutformning, populationens sammansättning och att alla studier 

uppnått en medelhög kvalitet. Något som bör has i åtanke är den ökade risken för falsk 

positiva resultat som kan komma med en lägre studiekvalitet. Trots det begränsade resultatet 

är en systematisk litteraturstudie den mest effektiva designen för att sammanställa befintlig 

litteratur gällande hydroterapi för barn med CP. En systematisk litteraturstudie gör det 

enklare för fysioterapeuter att hitta och få en tydlig överblick av hur evidensläget ser ut inom 

önskat ämne, vilket är av stor vikt inom yrket då en bör lägga upp arbetet efter rådande 

evidens. (SBU, 2014) 
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5.5 Etikdiskussion 

 
Samtliga 5 studier som inkluderats i denna litteraturstudie är granskade och godkända av 

etiska kommittéer och uppfyller därav Helsingforsdeklarationens krav gällande medicinska 

studier/vetenskapliga artiklar som involverar människor. Grundläggande för 

Helsingforsdeklarationen är att respekt för människovärdet är ett måste vid utförandet av 

forskning för att det ska godkännas. Vid en etikprövning ska alltid grundläggande friheter 

och mänskliga rättigheter tas i beaktning. (World medical association, 2013)  

Det är enbart två studier (Dimitrijevic et al. 2012 & Adar et al. 2017) som påtalar att de följt 

Helsingforsdeklarationen vid utformandet, övriga studier har inte tydligt beskrivit denna del 

men uppger att de blivit godkända av ett etiskt råd. Inkluderade studier har redovisat 

skriftligt godkännande från deltagarnas vårdnadshavare, vilket se som en styrka och är av 

stor vikt då samtliga deltagare var omyndiga.  

6 SLUTSATS 

Denna litteraturstudie har sett att det finns positiva effekter att hämta av en hydroterapeutisk 

intervention på barn med CP. De 5 inkluderade studierna granskades med SBU:s mallar för 

kvalitetsgranskning av randomiserade studier samt observationsstudier och bedömdes ha 

medelhög studiekvalitet.  

Utformning av interventionerna skiljdes åt gällande innehåll, frekvens och duration. 

Upplägget på träningssessionerna var relativt likvärdiga. Generellt låg fokus på både aerob 

och anaerob träning samt rörelsekontroll i vatten. Frekvens och duration varierade mellan 

studierna men samtliga håller sig kring ramarna för rådande rekommendationer.  

Trots variation i interventionsupplägg har samtliga inkluderade studier visat statistiskt 

signifikanta förbättringar inom grovmotorik, förflyttningsförmåga, balans, motorik och 

delaktighet inom skol-/fritidsaktiviteter. I de inkluderade studierna har en stor mängd olika 

mätinstrument använts för att utvärdera effekter av hydroterapi. Samtliga mätinstrumentet 

har redovisats som reliabla och mätinstrumentet GMFM-66 har benämnts som ”golden-

standard” för mätning av grovmotorik hos barn med CP och det är även det mest frekvent 

förekommande mätinstrumentet. 

Litteraturstudien har även haft för avsikt att se utfall inom faktorerna individ, beteende och 

omgivning inom den socialkognitiva teorin. Interventionerna har generellt påverkat samtliga 

faktorer inom SCT då dessa ständigt samverkar, påverkar och påverkas av varandra genom 

interventionsperioderna. Omgivningsfaktorer är det som förändras allra mest vid jämförelse 

av vattenträning och landbaserad träning och författarna ser dess samverkan med övriga 

faktorer vara av stor vikt. Samtliga interventioner har genomförts i samband med fortsatt 

individuell sedvanlig fysioterapi och därmed kan inga slutsatser dras om effekter av endast 

hydroterapi. Författarna anser att resultatet av denna litteraturstudie pekar mot att 

hydroterapi kan vara ett bra komplement till sedvanlig fysioterapi. 
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7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Denna litteraturstudie sammanställer vilka effekter hydroterapi kan ge hos barn med CP 

samt vilka faktorer i ett barns liv som kan förväntas påverkas av interventionen, avseende 

individ, beteende och omgivning. Studien bidrar med överblick av olika interventionsupplägg 

som kan verka som förslag för hur hydroterapeutiska interventioner kan utformas. 

Önskvärt vore studier med mixed-method för att även kunna fånga upp en subjektiv 

upplevelse av interventionen och på så vis se fördelar som eventuellt inte kan lyftas fram med 

en kvantitativ design. För att kunna generalisera några slutsatser kräver det studier med 

större populationer och högre studiekvalitet. 
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BILAGA A – MALL FÖR BEDÖMNING AV RELEVANS 

Mall för bedömning av relevans enligt SBU (SBU, 2014). 
 



   

BILAGA B – LITTERATURSÖKNING 

Tabell 1: Visar antal funna träffar på PubMed med fritextord. Använda sökfilter: engelska, publicerade 
de senaste 10 åren. Avancerad sökning. 

Databas Fritextord Antal 
träffar  

Urval 1 
Titel & 
Abstrakt  

Urval 2 
Fulltext 

Inkluderade 
studier 

PubMed P: “cerebral palsy” AND 
(child* OR youth* OR 
adolescent*)  

7 832 - - - 

PudMed I: hydrotherapy OR 
"aquatic therapy" OR 
"aquatic intervention" OR 
"aquatic exercise" OR 
"water exercise" OR 
swimming 

19 745 - - - 

PubMed P och I: “cerebral palsy” 
AND (child* OR youth* OR 
adolescent*) AND 
(hydrotherapy OR "aquatic 
therapy" OR "aquatic 
intervention" OR "aquatic 
exercise" OR "water 
exercise" OR swimming) 

23 7 7 3 

 

Tabell 2: Visar antal funna träffar på CINAHL Plus med fritextord. Använda sökfilter: engelska, 
publicerade de senaste 10 åren 

Databas Fritextord Antal 
träffar 

Urval 1 
Titel & 
Abstrakt  

Dubblette
r 

Urval 
2 
Fulltext 

Inkludera
de studier 

CINAHL 
Plus 

P: “cerebral palsy” 
AND (child* OR 
youth* OR 
adolescent*) 

5 965 - - - - 

CINAHL 
Plus 

I: hydrotherapy OR 
"aquatic therapy" OR 
"aquatic 
intervention" OR 
"aquatic exercise" OR 
"water exercise" OR 
swimming 

4 045 - - - - 



   

CINAHL 
Plus 

P och I: “cerebral 
palsy” AND (child* 
OR youth* OR 
adolescent*) AND 
(hydrotherapy OR 
"aquatic therapy" OR 
"aquatic 
intervention" OR 
"aquatic exercise" OR 
"water exercise" OR 
swimming) 

25 10 2 3 1 

 

Tabell 3: Visar antal funna träffar på PsycINFO med fritextord. Använda sökfilter: engelska, 
publicerade de senaste 10 åren. 

  

Databas Fritextord Antal 
träffar 

Urval 1 
Titel & 
Abstrakt  

Dubblette
r 

Urval 
2 
Fulltext 

Inkludera
de studier 

PsycIN
FO 

P: “cerebral palsy” 
AND (child* OR 
youth* OR 
adolescent*) 

3 582 - - - - 

PsycIN
FO 

I: hydrotherapy OR 
"aquatic therapy" OR 
"aquatic intervention" 
OR "aquatic exercise" 
OR "water exercise" 
OR swimming 

3 827 - - - - 

PsycIN
FO 

P och I: “cerebral 
palsy” AND (child* 
OR youth* OR 
adolescent*) AND 
(hydrotherapy OR 
"aquatic therapy" OR 
"aquatic intervention" 
OR "aquatic exercise" 
OR "water exercise" 
OR swimming) 

7 4 3 1 1 



   

BILAGA C – MALL FÖR KVALITETSGRANSKNING AV 
RANDOMISERADE STUDIER 

Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier (SBU, 2014) 
 

 



   

 



   

 

  



   

BILAGA D – MALL FÖR KVALITETSGRANSKNING AV 
OBSERVATIONSSTUDIER 

Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU, 2014) 

 
 



   

 
 
 



   

  



   

BILAGA E – DATAEXTRAKTIONSSCHEMA 

Artikel nr  1 2 3 4 5 6 

Författare/titel/år        

Databas        

Studiedesign        

Syfte        

Frågeställning        

 

Population 1 2 3 4 5 6 

Hur skedde urvalet?       

Interventionsgruppens 

storlek 

      

Diagnos/GMFCS nivå       

- använda 

diagnosinstrument 

      

Barnens ålder       

Könsfördelning       

Medicinering       

 

Intervention 1 2 3 4 5 6 

Interventionsgrupp       

Träningsform/intervention       

Frekvens       

Intensitet       

Duration       

Var utförs interventionen?       

Hur utförs interventionen? 

Enskilt eller i grupp? 

      

Tidsspann på interventionen       

Bortfall        

Jämförelsegrupp       

Träningsform/intervention       

Frekvens       

Intensitet       

Duration       

Var utförs interventionen?       

Hur utförs interventionen? 
Enskilt eller i grupp? 

      

Tidsspann på interventionen       

Bortfall       

 

Vad inriktar sig 

interventionen mot? 

Individ, omgivning eller 

beteende? 

1 2 3 4 5 6 

 

Comparison 1 2 3 4 5 6 

Hur skedde urvalet?       

Jämförelsegruppens storlek       

Diagnos/GMFCS-nivå       



   

- använda 

diagnosinstrument 

      

Barnens ålder       

Könsfördelning       

Medicinering       

 

Outcome  1 2 3 4 5 6 

Karakteristiska 

CP-symtom 

       

Mätning av 

muskeltonus 

       

Vilka 

mätinstrument 

används? 

       

När sker 
mätningarna? 

       

Vem utför 

mätningarna? 

       

Hur har de 

redovisat 

mätningarna? 

       

 

Mätning av 

rörlighet 

 1 2 3 4 5 6 

Vilka 

mätinstrument 

används? 

       

När sker 

mätningarna? 

       

Vem utför 

mätningarna? 

       

Hur har de 

redovisat 

mätningarna? 

       

 

Mätning av 

smärta 

 1 2 3 4 5 6 

Vilka 

mätinstrument 

används? 

       

När sker 

mätningarna? 

       

Vem utför 

mätningarna? 

       

Hur har de 

redovisat 

mätningarna? 

       

 

Sker andra 

mätningar? 

 1 2 3 4 5 6 

Vad mäts?        



   

Vilka 

mätinstrument 

används? 

       

När sker 

mätningarna? 

       

Vem utför 

mätningarna? 

       

Hur har de 

redovisat 

mätningarna? 

       

 

Diskuterade 

faktorer inom 

SCT: 

 1 2 3 4 5 6 

Social 

delaktighet 

       

Self-efficacy        

QoL        

Barnets 

självupplevda 

välbefinnande 

       

Skola        

Är det 

redovisat? 

       

Hur har 

mätningen 

skett? 
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