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RESUME’ 

Problembaggrund: Børn med spastisk cerebral parese (CP) kan som senfølge have nedsat 

kondition og muskeludholdenhed, hvilket kan have/har betydning for deres funktionsevne 

samt almene sundhed. En fysioterapeutisk indsats kan således være at fremme disse 

bevægelsesrelaterede strukturer. Imidlertid har der i de seneste år været en stor kritik af de 

fysioterapeutiske indsatser til børn og unge med svære handicaps.     

Formål: På baggrund af den omtalte kritik, er det relevant at undersøge, hvordan 

fysioterapeutiske indsatser med hensigt at fremme kondition og muskeludholdenhed til 

børn med spastisk CP anvendes. Dette er således formålet med dette bachelorprojekt. 

Projektet kan bidrage til videre udvikling af praksis, som på længere sigt kan være med til 

at opsætte fælles kliniske retningslinjer og hermed sikre ensartede fysioterapeutiske 

indsatser til børn med CP.  

Problemformulering: Hvordan anvendes fysioterapeutiske indsatser med hensigt at 

fremme kondition og muskeludholdenhed til børn med spastisk cerebral parese? 

Indhold og metode: Der er foretaget undersøgelser af forskningslitteratur og empiri for at 

skaffe viden baseret på hhv. teorier/studier og erfaringer. Et litteraturstudie blev anvendt til 

at undersøge forskningslitteraturen og empirien blev undersøgt via kvalitative 

forskningsinterviews.   

Resultat og konklusion: Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der er stor forskel 

mellem teori og praksis, hvilket de enkelte fysioterapeuter selv angiver, og hvilket kan ses 

ved sammenligning af fysioterapeuternes praksisbeskrivelser med litteraturen på området. 

Dette gør det vanskeligt entydigt at besvare, hvordan fysioterapeutiske indsatser anvendes, 

og det kan blot fastslås at der ikke er overensstemmelse mellem teori og de indsatser, som 

fysioterapeuterne beskriver.     

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Children with spastic cerebral palsy (CP) may as a sequela experience 

reduced physical fitness and endurance, which might influence their functionality and 

general health. Thus physiotherapeutic practice may promote those movement-related 

structures. However much criticism of the physiotherapeutic practice for children and 

youth with severe disabilities has occurred during the latest years.          

Purpose: Based on the criticism it is relevant to examine, how physiotherapeutic practice 

is being employed to promote physical fitness and endurance in children with spastic CP. 

This is the aim of the project. The project can contribute to the development of practices, 

which in the long run may help set up joint clinical guidelines, and thus ensure a uniform 

treatment services for children with CP.   

Formulation of the problem: How is physiotherapeutic practice employed to promote 

physical fitness and endurance in children with spastic cerebral palsy?  

Contents and methods: A survey of research literature and empirical data has been 

conducted to provide knowledge based respectively on theory/studies and experiences. A 

study of literature was executed in order to examine the research literature, and empirical 

material was investigated through qualitative research interviews.    

Results and conclusion: The results of the survey show a difference between theory and 

practice, which the individual physiotherapists themselves describe. This is also seen by 

comparing the descriptions of the practice of the physiotherapists with the literature on the 

area. Thus it’s difficult to clearly answer how physiotherapeutic practice is being 

employed. According to the descriptions of the physiotherapists, it can only be stated that 

there is no consistency between theory and what is being practiced.       
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FORORD 

Det seneste års tid har man i Region Syddanmark arbejdet på at implementere et 

opfølgningsprogram for børn med cerebral parese under navnet CPOP. Implementeringen 

af CPOP er stadig i gang i regionen, og målet på længere sigt er at implementere 

programmet i hele Danmark. I februar 2011 er CPOP blevet godkendt af Sundheds-

styrelsen som regional kvalitetsdatabase (Rasmussen 2010).  

Opfølgningsprogrammet har eksisteret i Sverige siden 1994, under navnet CPUP og er 

også under implementering i Norge. Programmet består i, at alle børn med CP undersøges 

systematisk igennem opvæksten og herved sikres, at de sundhedsprofessionelle omkring 

barnet, løbende tager stilling til behandlingsbehovet (Hägglund 1998). 

De foreløbige erfaringer med implementeringen af CPOP i Region Syddanmark har vist, at 

der er store regionale forskelle på de sundhedsfaglige tilbud til børn med CP, og at der er 

behov for udvikling af retningslinjer på dette område. Derfor er der i CPOP nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal udvikle inspirationsmateriale om de fysioterapeutiske indsatser i 

forbindelse med botoxbehandling. I forbindelse med mit bachelorprojekt er der indledt et 

samarbejde med CPOP med henblik på at afdække aktuelle fysioterapeutiske indsatser, 

som har til hensigt at fremme kondition og muskeludholdenhed. På denne måde vil det 

være muligt at tilpasse inspirationsmaterialet til den eksisterende fysioterapeutiske praksis. 

Under dette bachelorprojekts forløb har jeg mødt stor interesse og hjælpsomhed fra alle 

parter, jeg har været i kontakt med. Herunder faglig vejleder Helle Mätzke Rasmussen, 

som er koordinerende fysioterapeut for CPOP i Region Syddanmark. Hende skal der rettes 

en stor tak til, da hun har udvist stor entusiasme og omhu for mit projekt, og har stået til 

rådighed ved behov for vejledning.    
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PROBLEMBAGGRUND 

Den mest udbredte årsag til motoriske funktionsnedsættelser hos børn er cerebral parese 

(CP). Forekomsten af CP er 1,5-3 pr. 1.000 nyfødte børn i Europa (SCPE 2002) og i 

Danmark findes ca. 10.000 mennesker med diagnosen, hvoraf 3.000-3.500 er under 18 år 

(Spastikerforeningen 2011).  

CP er en bredspektret neurologisk sygdom, som skyldes en hjerneskade, som opstår i den 

umodne hjerne hos fostret eller det lille barn. Barnets hjerneskade progredieres ikke, men 

hjerneskaden påvirker barnets evne til at styre muskler og bevægelser, hvilket har 

betydning for barnets motoriske udvikling. Således forsinkes barnet eller opnår slet ikke de 

samme motoriske færdigheder som jævnaldrende, raske børn (Koman 2004). Hjerneskaden 

kan desuden begrænse barnets sansemotoriske, biologiske og psykosociale udvikling. 

Endvidere kan barnet med CP have specifikke kognitive vanskeligheder (Sonne-Holm 

2009).  

Surveillence of cerebral palsy in Europe (SCPE
1
) klassificerer CP efter anatomiske fund i 

ataktisk, dyskinetisk og spastisk CP (Figur 1). Dyskinetisk CP deles i dystonier og atetoser, 

og spastisk CP deles i uni- og bilaterale. Den største gruppe er spastisk CP, som udgør ca. 

80 % af alle tilfælde (Habiliteringssenteret i Vestfold 2007). 

Spastisk unilateral CP er karakteriseret ved at arm og ben på kroppens ene halvdel er 

påvirkede. Spastisk bilateral CP deles i en mild grad, som påvirker begge ben og i mindre 

grad armene, og en svær grad som påvirker begge arme og begge ben. Børn med spastisk 

unilateral CP og den milde grad af spastisk bilateral CP har typisk selvstændig 

gangfunktion, mens børn med svær spastisk bilateral CP typisk ikke har det. I ICD 

diagnosesystemet, som anvendes i Danmark, kaldes den unilaterale type for hemiplegi, 

mens den milde bilaterale type kaldes diplegi og den svære bilaterale type kaldes 

tetraplegi. I dag anbefaler SCPE begreberne uni- eller bilateral CP (Habiliteringssenteret i 

Vestfold 2007). 
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Samarbejdsorgan for CP-registre og neuropædiatere fra de europæiske lande 
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Figur 1: Klassifikation af CP efter anatomiske fund (Habiliteringssenteret i Vestfold 2007) 

Spastisk CP er klinisk karakteriseret ved øget tonus/spænding i musklerne, primært 

fleksorerne som forkortes. Hjerneskaden hæmmer eller ophæver forbindelsen mellem 

motorisk cortex og forhornsceller, hvilket medfører nedsat hæmning af reflekserne 

(spasticitet) og konstant forhøjet muskeltonus (Sonne-Holm 2009). At forbindelsen mellem 

motorisk cortex og forhornscellerne er nedsat, har også betydning i forhold til aktivering af 

muskler, hvilket medfører nedsat motorisk kontrol og muskelsvaghed (Koman 2004).  

Der er stor forskel på, hvordan CP påvirker det enkelte barns funktionsniveau. Nogle børn 

er svært fysisk handicappede, mens andre børn kun i mindre grad påvirkes. I den 

forbindelse kan barnet med CP klassificeres efter funktionsniveau, med Gross Motor 

Function Classification System (GMFCS).  GMFCS kan anvendes i aldersgruppen 0-18 år, 

og opdeler gruppen af børn med CP i 5 niveauer (Tabel 1) (Sonne-Holm 2009, Habili-

teringssenteret i Vestfold 2007). Niveau I-III har en funktionel gangfunktion, uden 

gangredskab eller med håndholdt gangredskab, mens IV og V ikke har nogen gangfunktion 

eller eventuelt har gangfunktion med gangsredskab med kropsstøtte (Sonne-Holm 2009, 

Palisano 1997). Godt halvdelen af alle med CP er på niveau I og II, en fjerdedel er på 

niveau III og en fjerdedel er på niveau IV og V (Habiliteringssenteret i Vestfold 2007). 

Nej, generel hypotoni med tegn 

på ataksi (manglende evne til at 

koordinere bevægelser) 
Er begge sider af 

kroppen påvirket? 

Spastisk bilateral 

Dipleg

i 

Tetraplegi Ve. hemiplegi Hø. hemiplegi 

Tendens til øget tonus Tendens til nedsat tonus

 

 

Dystonisk CP Atetosisk CP 

Ataktisk CP 

Spastisk unilateral 

Ja Nej 

Er der kontinuerligt øget muskeltonus i en eller flere 

ekstremiteter? 

Dyskinetisk CP 

Ja, øget tonus Nej, vekslende tonus 
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Gang uden begrænsninger - Mere avancerede 

grovmotoriske funktioner som løb og hop er 

begrænsede.  

 

 

Gang uden gangredskaber - Gang udendørs og i 

nærmiljøet er begrænset.     

 

 

Gang med håndholdt gangredskab - Gang 

udendørs og i nærmiljøet er begrænset.     

 

 

Begrænsninger ved selvstændige forflytninger - 

Transport udendørs og i nærmiljøet sker i manuel 

kørestol eller ved brug af elektrisk køretøj. 

 

 

Mulighederne for selvstændig forflytning er svært 

begrænsede, selv ved brug af tekniske 

hjælpemidler. 

Tabel 1: Gross Motor Function Classification System (http://www.canchild.ca) 

Behandling af børn med CP bør varetages af forskellige faggrupper i et tværfagligt team 

(Sonne-Holm 2009). Da der ikke tilbydes nogen form for behandling, der kan udbedre eller 

fjerne hjerneskaden, sigter den tværfaglige behandling i stedet mod at hjælpe barnet med at 

overvinde flest mulige af sine funktionsvanskeligheder samt at forebygge og/eller behandle 

sekundære følger af CP (Sonne-Holm 2009).  

Fysioterapeutisk indsats til børn med CP er forskellig alt efter hvilken alder og 

funktionsevne barnet har. Indsatsen sigter efter mål, som typisk opstilles i samarbejde med 

barn og forældre. Tit vil målet være at hjælpe barnet med at overvinde flest mulige 
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funktionsvanskeligheder og forebygge sekundære følger på muskler, knogler og led 

(Damiano 2009, Miller 2007, Sonne-Holm 2009).  

Barnet med CP kan som følge af spasticitet, smerte og nedsat mobilitet have dårlig 

kondition og muskeludholdenhed (Rimmer 2001). Nedsat kondition og muskeludhold-

enhed kan have betydning for barnets funktionsniveau og er samtidig associeret med risiko 

for udvikling af hjertekarsygdomme, slagtilfælde, type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og 

coloncancer og dermed også tidlig død (Sonne-Holm 2009, Rimmer 2001, Pedersen 2007, 

Verschuren 2010). Således bør man overveje fysioterapeutiske indsatser, som fremmer 

konditionen og muskeludholdenheden, hvis disse bevægelsesrelaterede strukturer er nedsat 

hos barnet (Rimmer 2001). 

De lovgivningsmæssige rammer for at yde fysioterapeutiske indsatser til børn med CP 

findes i serviceloven, sundhedsloven og folkeskoleloven. I Danmark organiseres de 

fysioterapeutiske tilbud på forskellig vis i den enkelte kommune. Børn med CP kan være 

tilknyttede specialinstitutioner eller være enkeltintegrerede i almindelige daginstitutioner 

og skoler. Ofte vil børn i specialinstitutioner tilbydes fysioterapeutiske indsatser, som er en 

del af det samlede tilbud i institutionen. Enkeltintegrerede børn kan have tilbud om en 

fysioterapeutisk indsats ved fysioterapeuter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

(PPR), fra genoptræningscentre, gennem udbydere af træning bevilget gennem service-

loven, eller ved privat praktiserende fysioterapeuter gennem vederlagsfri fysioterapi 

(Mathiesen 2009).  

Tidligere har træningsindsatser med høj intensitet været kontraindicerede, da man har ment 

at den store anstrengelse ville øge muskeltonus og spasticitet og forværre den generelle 

funktion. Således har man sjældent anvendt aerob træning, hvis det krævede stor 

anstrengelse (Miller 2007, Rogers 2008). I årtier har fysioterapeutiske indsatser derimod 

været præget af behandlingstilgange som Bobath-konceptet, hvor filosofien er at 

normalisere muskeltonus og derigennem bedre funktionen (Lofterød 2006, Damiano 

2009). Nyere forskning tyder dog på at ovennævnte ikke er korrekt, og derfor er der i løbet 

af det seneste årti sket en ændring i retning af en mere forskningsbaseret fysioterapeutisk 

indsats (Miller 2007, Damiano 2009, Rogers 2008).   
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Der stilles krav til fysioterapeuten, som yder den fysioterapeutiske bistand. Udover at være 

opmærksom på medicinske, sociale og familiære forhold, skal fysioterapeuten kunne skabe 

en god relation til barnet og have pædagogiske færdigheder, hvis samarbejdet med barnet 

skal blive succesfuldt (Miller 2007). Pædagogiske færdigheder synes også væsentlige i 

forbindelse med træningsindsatser, som skal fremme barnets kondition og muskel-

udholdenhed. Endvidere findes der kun lidt litteratur om træning til børn med CP, hvilket 

kan skabe usikkerhed i fysioterapeutens arbejde (Miller 2007). 

I de seneste år har de fysioterapeutiske indsatser til børn og unge med svære handicaps 

mødt stor kritik. Derfor er der indenfor sundhedsområdet besluttet at afsætte 6,5 millioner 

kroner over to år, 2010 - 2011, til opkvalificering af de konventionelle fysioterapeutiske 

indsatser på børneområdet (Sundhedsstyrelsen 2009). I denne sammenhæng har CPOP 

modtaget midler til et udvidet projekt i Kolding, Fredericia og Vejle Kommuner med fokus 

på bl.a. kvalificering af de fysioterapeutiske indsatser (CPOP-I 2010).   

Problemstilling 

På baggrund af det udvidede projekt har erfaringer vist, at der i dag ikke findes kliniske 

retningslinjer eller faglige standarder for de fysioterapeutiske indsatser til børn med CP. 

Således må den enkelte fysioterapeut ”nøjes” med sin grunduddannelse, den opnåede 

erfaring eller selv søge evidens for forskellige interventioner. Fysioterapeuter anvender 

sjældent standardiserede tests og måleredskaber, og de planlægger deres indsats ud fra 

observationer og forskellige fysioterapeutiske undersøgelser (Nielsen 2010). 

I CPOP-programmets fysioterapeutiske protokol findes et registreringsskema, hvor fysio-

terapeuten skal angive, hvilke fysioterapeutiske indsatser barnet siden sidste opfølgning 

har modtaget. En del af registreringsskemaet tager udgangspunkt i fysioterapeutiske indsat-

ser med formål at fremme kondition og muskeludholdenhed (Figur 2) (CPOP 2011a). 
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Figur 2: Del af registreringsskema fra den fysioterapeutiske protokol (CPOP 2011a)  

På baggrund af den omtalte kritik af fysioterapeutiske indsatser på børneområdet samt den 

lille del af CPOP-registreringsskemaet, er det relevant at undersøge, hvordan fysiotera-

peutiske indsatser med hensigt at fremme kondition og muskeludholdenhed hos børn med 

spastisk CP anvendes. Dette er således formålet med dette bachelorprojekt. Projektet kan 

bidrage til videre udvikling af praksis, som på længere sigt kan være med til at opsætte 

fælles kliniske retningslinjer og hermed sikre ensartede fysioterapeutiske indsatser til børn 

med CP. 

Problemformulering 

”Hvordan anvendes fysioterapeutiske indsatser med hensigt at fremme kondition og 

muskeludholdenhed til børn med spastisk cerebral parese?”    

Begrebspræcisering 

Fysioterapeutiske indsatser: Rådgivning og indsats, som har til hensigt at forebygge, 

undersøge og/eller behandle bevægelsesrelaterede strukturer, der begrænser eller truer med 

at begrænse barnets bevægeformåen (CPOP 2011b). De bevægelsesrelaterede strukturer er 

i denne opgave kondition og muskeludholdenhed. Indsatsen kan være individuel, i grupper, 

i bassin el. lign. Træningsindsatser, som er uddelegeret til forældre, støttepersoner eller 

barnet selv, skal inkluderes. Det er altså ikke afgørende at fysioterapeuten gennemfører 

træningsindsatsen, men at han eller hun har ansvaret for de uddelegerede indsatser (CPOP 

2011b). I CPOP-registreringsskemaet findes 2 begreber: ”specifik” og ”integreret i hver-

dagen”, og derfor skal der redegøres for, hvordan de fysioterapeutiske indsatser anvendes i 

forhold til disse begreber. 
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Kondition: Organismens maksimale evne til at optage, transportere og forbruge ilt, udtrykt 

ved maksimal iltoptagelse (l O2/min) eller konditallet (l O2/kg/min). Iltoptagelsen afspejler 

organismens maksimale evne til aerob energidannelse og dermed den maksimale aerobe 

arbejdsevne/arbejdseffekt (Beyer 2008).  

Muskeludholdenhed: En muskelgruppes evne til at arbejde med en given intensitet i 

længere tid. Afgørende for udholdenheden er evnen til at udvikle energi ved aerobe 

processer under langtidsarbejde (Michalsik 2002).  

Børn med spastisk cerebral parese: 3 børn, som er diagnosticeret med spastisk CP. Det vil 

sige, at de har spastisk CP og ikke ataktisk eller dystonisk CP (se figur 1 på side 3). 

Børnene er på GMFCS niveau I og II. Da CPOP-protokollerne udfyldes, er børnene 5-6 år, 

og de er enkeltintegrerede i børnehaver.   

Forståelsesramme  

Min forståelsesramme er børneområdet, hvor udgangspunktet er min viden om børn med 

spastisk CP samt fysioterapeutiske indsatser i forhold til kondition og muskeludholdenhed. 

Denne viden er opstået gennem mit arbejde i en svømmeklub for handicappede børn under 

Spastikerforeningen, gennem 2 praktikperioder på en børneinstitution i forbindelse med 

fysioterapeutuddannelsen, CPOP’s tværfaglige kursus (Tværfagligt kursus 2011), fag-

litteratur, hjemmesider samt samtaler med faglig vejleder. Således er min forforståelse 

sammensat af praktisk erfaring og teoretisk viden. Denne forforståelse præger forsknings-

processen og har bl.a. haft betydning for udvælgelse samt bearbejdning af data fra 

interviews og litteratur.    
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METODE 

I metodeafsnittet beskrives arbejdsmetoden, der er anvendt til udarbejdelse af projektet fra 

problemstilling til perspektivering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Projektets design 

Problemformuleringen vil blive belyst via gennemgang af forskningslitteratur samt 

kvalitative forskningsinterviews. For at skabe fundament for interviewene er langt 

størstedelen af forskningslitteraturen indenfor området fundet og læst inden selve 

Problemstilling 

Problemformulering 

Litteratursøgning 

Interview 

Formål: Skabe fagligt fundament, fordybelse og viden 

omkring emnet. 

Systematisk søgning 

Maskinel og manuel søgning 

Henvist faglitteratur 

Referencesøgning 

Interview med udvalgte 

fysioterapeuter 

Analyse og resultater 

Konklusion 

Perspektivering 

Artikler 

Formål: Skabe viden om, hvordan fysioterapeutiske indsatser 

anvendes med hensigt at fremme kondition og 

muskeludholdenhed til børn med spastisk CP. 

Pilotinterview 
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interviewene er foretaget. Bearbejdning af data fra litteratur og interviews er gjort 

sideløbende.        

Litteratursøgning 

I det følgende redegøres der for metoden for litteratursøgningen, herunder søgestrategi, 

søgeprofil, systematisk søgning i databaser og referencesøgning i 3 reviews. 

For at få viden om spastisk CP og konditions- og muskeludholdenhedstræning, er der 

blevet søgt maskinelt på forskellige hjemmesider, herunder bl.a. SCPE’s hjemmeside, 

www.spastikerforeningen.dk, www.boernefysioterapi.dk og www.cpop.dk. Yderligere er 

der blevet søgt maskinelt i bibliotekernes kataloger.  

Ved søgning har flere individer været involveret. Herunder UC Syddanmarks bibliotekar 

Margit Sloth Christensen, som har vejledt i forbindelse med søgning på sundhedsfaglige 

databaser. Faglig vejleder har også foreslået litteratur, som er blevet anvendt. Ved hen-

vendelse til interviewpersoner er der konsekvent blevet spurgt til relevant litteratur.  

Under gennemgang af anbefalet og fundet litteraturs referencelister, er mere materiale 

bestilt hjem og gennemgået. Metodelitteraturen er primært valgt ud fra litteraturoversigten 

i uddannelsens fagbeskrivelse for videnskabsteori og – metode (Fysioterapeutuddannelsen 

i Esbjerg 2007). Ligeledes er metodeartikler fra ”Fag og Forskning” på danske Fysio-

terapeuters hjemmeside prioriteret.   

Meget litteratur, som anvendes i projektet, er fundet via de sundhedsfaglige databaser. Det 

er en vigtig kilde til litteratur, da databaser indeholder den nyeste faglige viden, ofte er den 

hurtigste publikationsmetode og meget viden kun findes i artikelform på nettet (Larsen 

2006, Rienecker 2008). I det følgende beskrives, hvordan den systematiske søgning er 

foregået. 

Søgestrategi 

Da projektets problemområde var formuleret, blev der opstillet en søgestrategi, for 

systematisk at søge efter litteratur om emnet (Jørgensen 2005). Den systematiske søgning 

fandt sted primo februar 2011 og tog udgangspunkt i 3 databaser, som fremhæves i artiklen 

”Litteratursøgning” fra Forskning i Fysioterapi (Lund 2003): PubMed, Cinahl og 
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Cochrane. Endvidere blev der søgt i PEDro og SweMed+, som blev anbefalet af 

skolebibliotekaren.   

PubMed er valgt, fordi den giver adgang til den væsentligste database på det medicinske 

område: Medline. Medline indeholder referencer til artikler i ca. 4.800 internationale 

tidsskrifter, hvoraf nogle omhandler fysioterapi. Flere artikler er peer-reviewed, hvilket 

betyder, at de ikke kan optages i tidsskrifter uden kritisk vurdering fra fagspecialister 

(Christensen 2006, Larsen 2006). 

Cinahl blev valgt, da det er en sygeplejefaglig database, som også dækker emner indenfor 

fysioterapi. I denne findes mange kvalitative studier og databasen har flere tidsskrifter, som 

hverken PubMed eller Cochrane har (Andersen 2007).    

Cochrane blev inkluderet eftersom den rummer systematiske reviews over effekten af 

interventioner på hele sundhedsområdet (Larsen 2006).  

PEDro er en fagspecifik database, som primært dækker det fysioterapeutiske område. 

Databasen indeholder henvisninger og abstracts vedrørende RCT-studier, systematiske 

reviews samt kliniske retningslinjer (Andersen 2007).  

SweMed+ blev taget med pga. dens indhold af medicinske og sundhedsfaglige artikler fra 

de nordiske lande.   

Det blev besluttet at søge i forskellige databaser, selvom der eksisterede overlap. 

Baggrunden for dette er, at artiklerne i de forskellige databaser kan være forskelligt 

indekseret, hvilket kan medføre forskellige resultater. (Jørgensen 2005) 

Søgeprofil 

Ud fra problemområdet blev der fremstillet en søgeprofil, som ville præcisere søgningen. 

Danske og engelske søgeord inklusive synonymer blev på baggrund af en brainstorm 

bestemt. Der er taget udgangspunkt i søgeordene i tabel 2, og disse er valgt ud fra 

problemformuleringen samt det genstandsfelt, jeg befandt mig på jf. min forforståelse.  
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Søgeord Cerebral parese Kondition Muskeludholdenhed VO2 

 Cerebral palsy Physical fitness 

Aerobic fitness 

Aerob effect 

Cardiorespiratory fitness 

Cardiopulmonary fitness 

Cardiovascular fitness 

Physical fitness 

Physical endurance 

Aerobic capacity 

VO2 

Tabel 2: Søgeord til den systematiske søgning 

Søgningen blev afgrænset til forskningsartikler udgivet de seneste 10 år, dvs. i perioden 

2001-2011. Begrundelsen for denne afgrænsning var, at det først er i de seneste år, man er 

begyndt at anvende forskningsbaserede fysioterapeutiske indsatser som konditions- og 

muskeludholdenhedstræning til børn med CP i klinisk praksis (Damiano 2009). Søgningen 

blev ud fra egne sproglige kompetencer afgrænset til artikler skrevet på engelsk, norsk, 

svensk og dansk.   

Systematisk søgning i databaser og referencesøgning i 3 systematiske reviews 

Søgeordene fra tabel 2 blev anvendt til at finde kontrollerede emneord. Indenfor mange 

databaser findes en liste over kontrollerede emneord, som kan anvendes. Ved søgning i 

PubMed, Cinahl og Cochrane er sådanne kontrollerede emneord anvendt. Dette for at 

bruge de optimale termer i den enkelte database. I PubMed og Cochrane benævnes de 

kontrollerede emneord for Medical Subject Headings (MeSH-termer) og i Cinahl for 

Cinahl Headings (Christensen 2006, Vejledning til Cochrane-biblioteket 2011, Cinahl 

2008). Der er også anvendt fritekstsøgninger, hvor trunkeringstegnene * og $ er anvendt. 

Hvis muligt, blev der i søgningen anvendt ”limits”, som afgrænsede søgeresultaterne. Først 

blev der søgt på ordene enkeltvis, og derefter blev der foretaget kombinerede søgninger 

med anvendelse af den boolske operator AND (Figur 4) (Lund 2003). Denne operator er 

hensigtsmæssig, da der søges artikler, som indeholder begge søgeord. ”Cerebral palsy” var 

et centralt søgeord/emneord og skulle derfor gå igen i alle kombinerede søgninger.  
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Figur 4: Den boolske operator AND (Lund 2003) 

Bibliotekaren har vejledt om, hvornår der anvendes fritekstsøgning og kontrollerede 

emneord. Ved fund af eventuelle relevante artikler på PubMed, er disse artikler gået 

igennem, for at finde andre potentielle MeSH-termer og dermed undersøgt, om der har 

været synonymer til de anvendte MeSH-termer, som jeg ikke har været opmærksom på. 

Der er brugt konkrete søgeord og/eller emneord i hver database (Bilag 1 a-e). Muligheden 

for at søge på artikler med lignende indhold, kaldet “related articles”, blev benyttet.  

Søgehistorikken er systematiseret i tabeller for hver database (Bilag 1 a-e). Denne er gemt 

elektronisk, for at undgå mangler, samt for at benytte historien som tjekliste i forhold til 

den opstillede søgetabel.  Dette har gjort det muligt at foretage søgningerne igen, hvorved 

reliabiliteten i et vist omfang er blevet sikret.  

Den systematiske søgning i databaserne resulterede i anskaffelse af 24 nye artikler; 19 fra 

PubMed, 4 fra Cinahl og 1 fra PEDro. Søgningen i Cochrane og SweMed+ resulterede ikke 

i relevante artikler, der ikke allerede var anskaffet. Under den systematiske søgning på 

databaserne kunne der ved udvælgelsen af artikler opstå usikkerhed omkring nogle af 

artiklernes relevans. Således blev der i flere tilfælde bestilt artikler hjem, som var 

uanvendelige i forhold til projektet. Under de systematiske søgninger dukkede størstedelen 

af den samme litteratur op gentagne gange, hvilket blev betragtet som datamætning.  

Efter gennemlæsning af 3 fundne systematiske reviews tydede noget på, at den 

systematiske søgning havde været for smal. Disse reviews refererede til interessante 

studier, som gik længere end 10 år tilbage. Således blev 5 artikler omhandlende aerob 

træning til børn med CP identificeret og skaffet hjem.  
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Resultat af litteratursøgning  

Den henviste litteratur, den systematiske søgning i databaser samt referencesøgningen 

resulterede i 36 artikler (Bilag 2). Formålet med litteratursøgningen var fra begyndelsen at 

finde studier, der belyser, hvordan fysioterapeutiske indsatser anvendes til fremme af 

kondition og muskeludholdenhed til børn med spastisk CP. Af de 36 artikler var der yderst 

få, som kunne belyse dette område. Således blev der også valgt at inkludere studier, som 

indeholdt børn og unge med andre typer af CP. I forbindelse med udvælgelse af relevante 

artikler blev der opstillet inklusions- og eksklusionskriterier (Tabel 3). 

Tabel 3: Oversigt over in- og eksklusionskriterier 

9 af de 36 artikler levede op til disse kriterier. To af disse artikler blev ekskluderet på 

grund af den metodiske kvalitet. To artikler omhandlede samme studie, hvoraf det ene ikke 

præsenterede resultaterne, hvorfor denne artikel blev ekskluderet. Således var der 6 artikler 

tilbage, som opfyldte til inklusionskriterierne.  

Disse 6 artikler er blevet vurderet og inkluderet på baggrund af Hicks spørgsmål 1 til 3 i 

”Research Methods for Clinical Therapists.” (Tabel 4). Baggrunden for at inkludere disse 

artikler er, at spørgsmål 1-3 kan besvares med et ”ja” (Hicks 1999). 

 

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

- GMFCS niveau I, II eller III  

eller funktionsniveau skal beskrives som 

let til moderat  

eller der eksisterer gangfunktion.   

 

- Der anvendes en målemetode til at sikre 

træningsintensiteten    

 

- Casestudier med 5 eller flere deltagere.  

 

- Studier, der er af højere kvalitet end 

casestudier. 

- GMFCS IV eller V  

eller funktionsniveau skal beskrives som 

svært  

eller der eksisterer ikke gangfunktion.  

 

- Der anvendes ingen målemetode til at 

sikre intensiteten   

 

- Casestudier med under 5 deltagere. 

 

- Studier, der er af lavere kvalitet end 

casestudier.  
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Titel 

1. Er titlen et klart og rammende udsagn om forskningsstudiet? 

Abstract eller resumé 

2. Giver abstractet et klart udsagn om mål, metoder, resultater og konklusioner / 

konsekvenser af studiet? 

3. Er man efter at have læst abstractet klar over studiets karakter? 

Tabel 4: Hicks 3 første spørgsmål 

Efter inklusion af disse 6 artikler, er disse blevet opstillet i en tabel, som giver et indtryk af 

træningsindsatser, der har til hensigt at fremme kondition og muskeludholdenhed til 

børn/unge med CP (Bilag 3). 

Metode for kvalitetsvurdering af 2 artikler 

2 af de 6 artikler indeholdt detaljerede beskrivelser af, hvordan aerob træning fysiologisk 

påvirker konditionen og muskeludholdenheden hos børn og unge med CP (Tabel 5). Da 

disse 2 artikler beskrives i analyseafsnittet for litteraturen, er der valgt yderligere at 

kvalitetsvurdere disse. Der er ingen ”golden standard” for, hvordan en artikel kvalitets-

vurderes (Jørgensen 2005). I dette projekt er de 2 artikler systematisk kvalitetsvurderet på 

baggrund af spørgsmål 4-49 i Hicks generelle retningslinjer (Bilag 4). Alle spørgsmål skal 

besvares med ”ja” eller ”nej”, og hvis der svares ”nej” til flere af spørgsmålene, bør 

artiklens kvalitet betvivles (Hicks 1999). 

Nr.  Studiedesign / 

Forfatter 

Titel Årstal Tidsskrift 

1. Casestudie / 

Lundberg, Åke m.fl. 

Effect of Physical Training 

on School-Children with 

Cerebral Palsy 

1967 Acta Paediatrica 

Scandinavica 

2. Casestudie / 

Shinohara, Taka-aki 

m.fl. 

Effect of Exercise at the AT 

Point for Children with 

Cerebral Palsy 

2002 Bulletin of the NYU 

Hospital for Joint 

Diseases 

Tabel 5: Oversigt over de 2 kvalitetsvurderede artikler 
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I forbindelse med kvalitetsvurderingen er hver artikel opsat i hver sin matrix (Se bilag 5). I 

disse matricer beskrives bl.a. artiklens titel, udgiver, forfattere, baggrunden samt formålet 

med studiet.      

Bearbejdning af litteratur  

Fortolkningen af litteraturen er baseret på hermeneutisk fortolkning, hvor man forsøger at 

få en gyldig og almen forståelse af en teksts indhold (Koch 2004). Forståelsen finder sted i 

en proces kaldet den hermeneutiske cirkel (Figur 5). Her sættes meningen med de enkelte 

dele i relation til helheden, de indgår i. Ligeledes sættes helheden i relation til de enkelte 

dele (Koch 2004). Gennem fortolkningen sættes meningen med de enkelte dele også i 

relation til min forforståelse (Koch 2004).  

 

 

 

Figur 5: Den hermeneutiske cirkel (Koch 2004) 

Interview 

Følgende er en redegørelse for, hvilke metoder, der er anvendt i arbejdet med interviews. I 

projektet er der valgt at anvende kvalitative, semistrukturerede interviews for at indfange 

nuancerede beskrivelser om fysioterapeuters oplevelser, hensigter og handlinger (Kvale 

2009, Koch 2004).  

Den forstående forskningstype 

Den forstående forskningstype blev valgt, da der ønskes forståelse for, hvordan fysiote-

rapeutiske indsatser med formål at fremme kondition og muskeludholdenhed til børn med 

spastisk CP anvendes. Forskningstypen kan medvirke til en større indsigt af fænomenet via 

fortolkning af det indsamlede datamateriale (Launsø 2005). 

Den forstående forskningstype består af 2 filosofiske retninger - fænomenologien og 

hermeneutikken (Launsø, 2005). Tilgangen til projektet er overordnet hermeneutisk, men 

eftersom der ønskes indsigt i fysioterapeuternes egne beskrivelser af deres professionelle 

arbejde med barnet, blev der anvendt en fænomenologisk inspireret tilgang i data-
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indsamlingen samt -bearbejdningen (Kvale, 2009). I fænomenologen er fokus rettet mod at 

udforske interviewpersonens livsverden ud fra interviewpersonens egne synspunkter, og 

derfor gælder det om at være beskrivende snarere end fortolkende (Kvale, 2009). Derimod 

fokuseres der på meningsfortolkning i den hermeneutiske retning, og her er interviewerens 

forforståelse af emnet vigtig (Kvale 2009). Meningsfortolkning kendetegnes ved den 

hermeneutiske cirkel, hvor der cirkuleres mellem enkeltdelene i datamaterialet og den 

helhed, som det oprindeligt var en del af (Figur 5) (Kvale 2009). Helheden er i denne 

forbindelse det transskriberede materiale, fysioterapeuternes kontekst og min teoretiske 

ramme (Kvale 2009). Derved menes helhedskriteriet at være opfyldt, hvilket øger studiets 

gyldighed (Launsø 2005).     

Rammer og fremgangsmåde  

Interviewene er tilrettelagt med inspiration i Steinar Kvale’s 7 faser (Kvale 2009). Den 

første fase er tematisering, hvor formålet med undersøgelsen præciseres. I problem-

baggrunden er dette beskrevet. I anden fase designes og planlægges undersøgelsen, dvs. 

interviewpersoner udvælges, interviewguide udarbejdes, kontakten til interviewpersonerne 

planlægges og interviewene planlægges.    

Udvælgelse af interviewpersoner  

Kausalfeltmetoden blev anvendt til at udvælge interviewpersoner med relevant baggrund for 

projektet (Wackerhausen 1996). Derfor blev der opstillet to udvælgelseskriterier. Det ene 

udvælgelseskriterium, det kausale felt, er fysioterapeutiske indsatser til børn med spastisk 

CP (GMFCS niveau I-III), som gør at der bliver sat kryds under ”specifik trænet” og 

”trænet integreret i hverdagen” ved hhv. ”kondition” og ”muskeludholdenhed” i CPOP-

registreringsskemaet. Det andet udvælgelseskriterium, den kausale dimension, er fysio-

terapeuter, som angiver at foretage disse fysioterapeutiske indsatser i registreringsskemaet 

(Wackerhausen 1996). 

I CPOP-databasen er der i primo marts 2011 registreret 16 fysioterapeuter, som svarer til 

den kausale dimension. Interviewpersonerne blev udvalgt ved undersøgelsens start. I 

princippet bør undersøgelsen først afsluttes, når der opleves at data gentager sig selv, og 

når ny viden ikke kan udledes af det materiale, der bearbejdes (Hovmand 2002). For at 

begrænse datamængden blev der i samarbejde med faglig vejleder, Helle Mätzke 

Rasmussen, kun udvalgt 3 fysioterapeuter fra CPOP-registret. Det var ønskeligt at finde 
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fysioterapeuter med forskellige baggrunde i forhold til bl.a. kurser og erfaringer i deres 

arbejde, for at få et bredere billede af virkeligheden. Således blev de 3 fysioterapeuter 

udvalgt på baggrund af deres forskellige tilknytninger til hhv. en klinik, en kommune og et 

hospital. De 3 fysioterapeuter, som herefter benævnes interviewpersoner, skal holdes 

indenfor fysioterapifaggruppen, for at sikre at de har samme faglige fundament, så deres 

udsagn kan sammenholdes (Lunde 2003).  

Den første kontakt til interviewpersonerne skete gennem en telefonisk henvendelse (Bilag 

6), hvor personerne blev informeret om projektet, herunder formål, tema og undersøgelses-

metode. På denne baggrund kunne interviewpersonerne velinformeret vurdere om de ville 

deltage.     

Efter positive tilsagn fra de 3 interviewpersoner, blev der sendt en e-mail med specifikke 

oplysninger om rammerne for interviewet, tidspunkt, forventet varighed, oplysning om 

anonymitet samt information om brug af diktafon. I mailen blev der vedhæftet en inter-

viewguide med de væsentligste spørgsmål for interviewet samt et spørgeark, som kunne 

danne grundlag for udarbejdelse af kompentenceprofiler. (Bilag 7, 8 og 9) 

Interviewene foregik ansigt til ansigt i uge 12 og 13 og hvert interview varede ca. 45-55 

min.  

Udarbejdelse af interviewguide 

Da kvaliteten af det oprindelige interview er afgørende for kvaliteten af den efterfølgende 

analyse, blev forberedelserne op til interviewene højt prioriteret (Kvale 2009). Således er 

størstedelen af litteraturen om emnet læst inden interviewene.   

For at strukturere interviewforløbene blev en semistruktureret interviewguide udarbejdet 

(Bilag 10). Guiden blev delt op i fem temaer med tilhørende spørgsmål. Temaerne og 

tilhørende spørgsmål blev udarbejdet på baggrund af min forforståelse og min daværende 

viden om emnet, med udgangspunkt i litteraturen, samtaler med faglig vejleder samt 

problemformuleringen (Kvale 2009). Spørgsmålene i interviewguiden havde fokus på 

interviewpersonens indsatser i forhold til kondition og muskeludholdenhed. Under 

interviewene vil guiden være med til at danne overblik over temaerne, der ønskes belyst, 

og samtidig vurderes, hvor meget guiden skal følges (Kvale 2009). 
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Interviewguiden indeholder både tematiske og dynamiske spørgsmål, som begge kan 

bidrage til viden omkring emnet. De dynamiske spørgsmål kan endvidere motivere til 

samtale samt bidrage til et positivt samspil mellem interviewer og interviewperson (Kvale 

2009). Eftersom tanker og handlinger ofte er implicitte, er det vigtigt at spørgsmålene 

rettes mod at gøre disse tanker og handlinger eksplicitte (Launsø 2005).  

Da man kan få den rigeste kundskab, hvis informanten inviteres til at dele af sine erfaringer 

i form af konkrete hændelser, er der valgt at spørge ind til et konkret barn (Malterud 2003).  

Gennemførelse af interviews 

Der blev gennemført et pilotinterview med en børnefysioterapeut, som arbejder i en 

kommunal specialrådgivning, og som svarede til den kausale dimension. Et pilotinterview 

kan forbedre validiteten af de efterfølgende interviews ved at interviewrollen opøves og 

ved at undersøge om spørgsmålene i guiden kan forstås samt anvendes til besvarelse af 

projektets emne (Koch 2004).  

I Kvales tredje fase blev interviewene foretaget. Eftersom centrale spørgsmål i interview-

guiden omhandlede begreber i CPOP-registreringsskemaet, var det relevant at sidde ansigt 

til ansigt med interviewpersonen samt medbringe registreringsskemaet, og samtale ud fra 

dette. Alle interviews blev indledt med en briefing og afsluttet med en debriefing (Kvale 

2009). I briefingen blev der redegjort for interviewets rammer og i håb om at mildne 

omstændighederne, blev der også vist forståelse for, at der ”normalt” er forskel på teori og 

praksis.  

De første spørgsmål som blev stillet under interviewene var af mere neutral karakter og 

omhandlede således barnets baggrund. Meningen var at skabe en tryg ramme for 

interviewpersonen i interviewsituationen (Kvale 2009). Under interviewene blev der 

forsøgt at bygge videre på interviewpersonernes svar ved at stille sonderende og opfølg-

ende spørgsmål (Kvale 2009). For at validere interviewpersonernes udsagn undervejs 

forsøgte jeg at stille fortolkende spørgsmål (Kvale 2009). Diktafonen VN-5500PC fra 

Olympus er anvendt som registreringsmetode af interviewpersonernes udsagn.  

Under interviewene var opmærksomheden rettet på den viden, der blev skabt og kom til 

udtryk, snarere end den enkelte persons livsverden. Imidlertid er livsverdenen baggrunden 

for den viden og det indhold, som findes i den enkelte persons udsagn. I løbet af 
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interviewene blev der således forsøgt at forstå det sagte med baggrund i interview-

personens livsverden. Under interviewet vil dette medføre en horisontsammensmeltning, 

hvor både interviewer og interviewperson kan opleve at deres forståelses-horisont for 

emnet ændres (Figur 6) (Koch 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Horisontsammensmeltning (Koch 2004) 

Analysemetoder af interviews 

I Kvales fjerde fase blev datamaterialet fra interviewene transskriberet med den hensigt at 

gøre datamaterialet mere tilgængeligt og håndterbart (Koch 2004). I transskriberingen blev 

der valgt at omforme det sagte til en mere skriftsproglig stil. Således blev ikke alle ord, 

gentagelser, tænkepauser og halvfærdige sætninger noteret, og ”øh’er” blev udeladt.  Dog 

er der forsøgt at opfange samtalen i en form, som bedst mulig præsenterer det, 

interviewpersonen havde til hensigt at sige, og som medvirker til righoldige beskrivelser. 

Således blev der ofte rettet opmærksomhed på ordvalg, ironi, stemninger samt 

tænkepauser.  

Kvales model til meningskondensering er anvendt som inspiration til bearbejdning af 

interviewene. Efter dannelse af helhedsindtryk af det transskriberede råmateriale, opdeles 

materialet i naturlige enheder. Derefter kondenseres råmaterialet, så de naturlige enheder 

systematiseres i centrale temaer i matricer. Herefter er råmaterialet blevet menings-

kondenseret til centrale uddrag, og disse uddrag er atter meningskondenseret inden de er 

anvendt i analysen. I selve analysen sammenholdes de fortolkede udsagn (Kvale 2009). 

Matricerne med de centrale uddrag blev mailet til interviewpersonerne, så de kunne læse, 
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kommentere og komme med rettelser til materialet. Dette medvirker til at sikre korrekt 

fortolkning af interviewpersonernes udsagn (Jørgensen 2005). 

I fortolkningen af interviewene tages der afsæt i den hermeneutiske cirkel, hvor de enkelte 

udsagn sættes i relation til den helhed, de er opstået i (Figur 5) (Koch 2004). Bear-

bejdningen er sket via en ”konstant sammenlignende proces”, hvor der gentagne gange er 

vendt tilbage til transskriberede råmateriale, for at sikre min forståelse (Hovmand 2002). 

Udsagnene i projektet er endvidere et produkt af min forforståelse samt fortolkning. 

Etiske overvejelser 

Inden den praktiske gennemførelse af interviewene, overvejes hvordan de videnskabsetiske 

retningslinjer kan og bør følges (Kvale 2009, Larsen 2006). Igennem de 3 interviews er 

grundreglerne om etik fra World Confederation for Physical Therapy fulgt (WCPT 2009).  

Interviewpersonerne har forud for interviewene modtaget information om, hvad formålet 

med projektet er, samt hvorledes interviewet vil blive anvendt. Interviewpersonerne er 

blevet lovet, at alle oplysninger vil blive fortroligt behandlet, og at optaget data på diktafon 

vil blive slettet, når databearbejdningen er færdig. Yderligere er interviewpersonerne blevet 

gjort opmærksomme på, at de til enhver tid har mulighed for at frasige sig retten til at 

deltage i interviewundersøgelsen eller i dele heraf. Det vil sige respekten for det enkelte 

menneskes ret til at bestemme over sig selv (Bilag 6) (Larsen 2006, Koch 2004).  

Umiddelbart inden interviewet har interviewpersonerne afgivet informeret skriftligt 

samtykke om at deres udsagn må anvendes i opgaven (Bilag 11). Ligeledes har de givet 

mundtligt samtykke om at deres kompentenceprofiler må opgives i opgaven. Udsagn fra 

matricer, som skal anvendes i analysen, er sendt til godkendelse, inden anvendelse i 

projektet. Fra starten af blev der valgt at anonymisere interviewpersonerne.  

Transskriptionerne af de enkelte interviews er fortroligt behandlet og er skrevet i 

overensstemmelse med den interviewede og hendes egne ordvalg. Således sikres det, at der 

ikke skabes videnskabelig uredelighed, som er handlinger, der forfalsker eller forvrider 

forskningsmæssige resultater. Ligeledes tilstræbes det, at der gennem interviewsituationen 

og under bearbejdningen af det enkelte interview, er den åbenhed, som bør præge alt 

videnskabeligt arbejde (Larsen 2006). 
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De personer, som er angivet med navn i projektet har alle givet samtykke hertil.  

TEORI 

I dette afsnit gennemgås den teoretiske ramme, som danner grundlag for projektet. 

Herunder en beskrivelse af kondition og muskeludholdenhed i forhold til: 

 sekundære følger af spastisk CP 

 træningsindsatser 

 tests og måleredskaber 

 træningsfysiologiske effekter  

Kondition og muskeludholdenhed som sekundære følger af spastisk CP  

Grundet muskelsvækkelse, spasticitet og nedsat balance har børn og unge med CP svært 

ved at indgå i aktiviteter og leg med høj intensitet. Børn med let til moderat CP er mindre 

fysisk aktive og tager betydeligt færre skridt pr. dag end deres jævnaldrende. De kan 

sjældent deltage i den formelle idrætsundervisning i folkeskolen eller deltage på sportshold 

i idrætsforeninger (Fowler 2007, Sonne-Holm 2009). På den måde kan barnet med CP 

risikere at ende i ond cirkel, hvor inaktivitet fører til nedsat kondition og muskel-

udholdenhed, som fører til endnu mere inaktivitet (Damiano 2006, Verschuren 2010, 

Durstine 2000).    

Spasticitet og øget tonus kan bidrage til nedsat kondition og muskeludholdenhed hos børn 

med CP. Disse faktorer kan begrænse det venøse tilbageløb, hvilket begrænser hjertets 

fyldning, således at slagvolumen mindskes (Lundberg 1978). Endvidere hindres udveks-

ling af ilt og laktat mellem de arbejdende muskler og blodet, hvilket medfører nedsat 

muskeludholdenhed (Verschuren 2010).  

I et RCT-studie har børn og unge med spastisk CP, GMFCS-niveau I-II, på 7 til 17 år og 

matchende, raske børn udført en watt-max. test. Her kunne ses betydeligt lavere kondital 

hos børn og unge med CP (Tabel 6) (Verschuren 2010). 
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 CP-gruppe (Antal = 24)  Kontrolgruppe (Antal = 336) 

Max. puls (slag/min) 193,1 200,6 

Max. ventilation (l/min) 58,1 75,4 

Max. iltoptagelse (ml/kg/min) 

     Total gruppe 

     Drenge (Antal = 16) 

     Piger (Antal = 8) 

 

42,0 

44,7 

36,4 

 

49,3 

51,7 

44,7 

Tabel 6: Gennemsnitsresultater fra en watt-max. test udført af børn og unge med og uden 

spastisk CP (Verschuren 2010). 

Der er ikke fundet kvantitative data, der beskriver muskeludholdenheden hos børn med CP 

sammenlignet med jævnaldrende børn uden CP. I et casestudie refereres der dog til et 

japansk studie, hvor man har sammenlignet pulsfrekvensen hos børn med spastisk CP med 

ukendt alder og med ukendt GMFCS-niveau med pulsfrekvensen hos raske. Ved en given 

submaksimal ganghastighed havde børnene med CP en betydeligt højere pulsfrekvens, 

hvilket en ringe muskeludholdenhed kan være årsag til (Shinora 2002). 

Træningsindsatser med formål at fremme kondition og muskeludholdenhed  

Konditions og muskeludholdenhedstræning som fysioterapeutiske indsatser iværksættes 

typisk, hvis barnet hurtigt oplever udtrætning ved funktioner som gang, trappegang, dans 

og løb. Barnet kan have ønsker om at kunne deltage i aktiviteter med deres jævnaldrende, 

som f.eks. øget gangdistance inden udtrætning eller øget løbehastighed, hvilket 

nødvendiggør en bedre kondition samt muskeludholdenhed (Sonne-Holm 2009). 

Det kan være nødvendigt at en del af træningen af kondition og muskeludholdenhed 

foregår i barnets hverdag, hvilket kræver en indsats fra familien og/eller andre støtte-

personer omkring barnet, da de ofte skal være med til at gennemføre træningsprogrammet. 

Endvidere har fysisk aktivitet betydning for barnets sundhed, herunder kondition og 

muskeludholdenhed, hvorfor en del af den fysioterapeutiske indsats også går ud på at 

vejlede om fysisk aktivitet i barnets hverdag (Damiano 2009, Sonne-Holm 2009). Derfor er 

der i den fysioterapeutiske protokol også et registreringsskema omkring barnets aktivitets-

vaner (CPOP 2011a). 

Flere forskere har påpeget at børn med CP pga. deres tilstand har behov for mere træning 

end jævnaldrende raske, hvis konditionen og muskeludholdenheden skal fremmes (Rimmer 
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2001). Dog er det uvist, hvilken intensitet, hvilken frekvens og hvilken varighed, der er 

mest effektiv, og der mangler således retningslinjer til denne gruppe (Rogers 2008, Fowler 

2007).  

Ifølge teamet på Hvidovre Hospital kan konditionstræning anvendes til alle typer af CP fra 

ca. 6 års alderen, men anvendes typisk til ældre børn og unge. Her tilrettelægges træningen 

med 1-3 sessioner pr. uge i 5-20 min., og her anvendes intervaltræning til børn og unge 

med let til moderat funktionsniveau. Træningen kan foregå i lange intervaller (4-7 min. 

arbejde, pause 2-4 min.) eller korte intervaller (1-4 min. arbejde, pause 30 sek.-2 min.) 

Intensiteten i træningen er høj eller meget høj, og kan foregå i aktiviteter som gang, løb, 

hop, cykling, hockey og fodbold (Sonne-Holm 2009). Ifølge generelle træningsprincipper 

skal muskeludholdenhedstræning i modsætning til konditionstræning foregå muskel-

specifikt (Milchalsik 2002). Udholdenheden kan fremmes ved længerevarende træning 

med lav intensitet, men en god effekt kan også opnås gennem træning af kortere varighed 

ved høj intensitet. Dette kan give en besparelse i den samlede træningstid og samtidig være 

gavnlig for konditionen, hvis der vel at mærke trænes store muskelgrupper (Milchalsik 

2002). Træning af muskeludholdenhed kan foregå med vægte, og derfor er et andet 

generelt træningsprincip at træning skal foregå med mere end 15 gentagelser og med en 

belastning, der er mindre end 70 % af 1 RM
2
 (Borch 2006).  

For at sikre nøjagtig intensitet i træningen kan der i klinisk praksis anvendes pulsmåling 

samt anstrengelsesskala. Til børn er udviklet en speciel anstrengelsesskala CERT, Childrens 

Effort Rating Table, hvor oplevet anstrengelse vurderes på baggrund af en skala fra 1 til 

10, hvor 1 er meget let og 10 er maksimal anstrengelse (Armstrong 2007). CERT kan 

kombineres med forskellige illustrationer (Tabel 7). 

                                                           
2
 1 RM = repetitionsmaksimum = den maximale vægt, der kan løftes en gang med den rette teknik. 

Tabel 7: Children Effort Rating Table (Eston 2000) 
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Tests og måleredskaber af kondition og muskeludholdenhed  

Testning er et redskab, der kan benyttes til at udarbejde et optimalt træningsprogram eller 

som motivationsfaktor i forhold til træningsindsats. Dog er der usikkerhed ved testning af 

børn, da en målt præstationsmæssig fremgang ikke nødvendigvis er et udtryk for 

træningseffekt, men også kan være et udtryk for vækst og udvikling. Ved regelmæssig 

anvendelse kan man dog få en ide’ om træningseffekt (Pryce 2006). Måleredskaberne bør 

være interventionsspecifikke i forhold til kondition og muskeludholdenhed, hvilket de dog 

sjældent er. I stedet anvendes tests, som måler på kropsfunktion og aktivitet jf. ICF, og 

disse tests repræsenterer snarere barnets evne til at deltage i leg og sportsaktiviteter (Pryce 

2006, Verschuren 2008, Fowler 2007). Eksempler på sådanne tests er 600 Yard-Walk-Run 

Test samt GMFM 66, som måler stand, gang- og løbefunktion (GMFM, Butler 2010, 

Fowler 2007). Nedenfor præsenteres interventionsspecifikke tests og måleredskaber, som 

er anvendelige i klinisk praksis.   

Interventionsspecifikke tests og måleredskaber af kondition 

Til måling af kondition kan man anvende submax. tests og watt-max. tests. En submax. test 

er nem og hurtig at gennemføre og medfører ikke at testpersonen skal anstrenge sig meget. 

Pulsfrekvensen måles ved en bestemt submaksimal belastning, og sker der et fald i 

pulsfrekvens ved samme submaksimale belastning indenfor et givent tidsrum, er dette et 

tegn på at slagvolumen er blevet større (Pedersen 2003, Sonne-Holm 2009). Watt-max. 

testen er en trinvist stigende test, hvor testpersonen cykler til udmattelse. Den maksimale 

iltoptagelse kan beregnes ud fra den sidste belastning (antal watt), der køres og ud fra hvor 

længe, der køres ved denne belastning (Pedersen 2003). 

Interventionsspecifikke tests og måleredskaber af muskeludholdenhed 

Muskeludholdenhed kan testes ved anvendelse af en submax. test, hvor pulsfrekvensen 

måles. Dog er metoden usikker, fordi et pulsfald nødvendigvis ikke kun skyldes en for-

bedring i musklernes evne til at optage ilt, da en ændring i slagvolumen vil have betydning 

(Pedersen 2003). Man kan også vurdere muskeludholdenheden ved tidtagning til ud-

mattelse ved en given submaksimal belastning (Pedersen 2003). Udholdenheden kan også 

vurderes ud fra det maksimale antal gentagelser en person kan løfte en submaksimal vægt 

indenfor et bestemt tidsrum (Nielsen 2006). Det kunne være at tælle, hvor mange gange 

man kan løfte en vægt, der svarer til 40 % af 1 RM indenfor 30 sek.     
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Fysiologiske effekter af indsatserne konditions- og 

muskeludholdenhedstræning 

Træning af kondition og muskeludholdenhed påvirker kroppens evne til at anvende aerobe 

processer til energifrigørelse, ved forbrænding af fedt og glykogen. Konditionen udtrykkes 

i den højeste iltoptagelse målt i l/min, VO2max. Normaliseret for kropsvægten, angives den 

maksimale iltoptagelse i ml ilt/min/kg og betegnes konditallet. VO2max har større 

betydning, jo kortere og mere intensivt arbejdet er. Muskeludholdenheden er derimod et 

mål for evnen til at udvikle energi ved aerobe processer under langtidsarbejde. Den 

maksimale iltoptagelse hænger nøje sammen med hjertets pumpekapacitet, imens lokale 

forhold i skeletmuskulaturen er de vigtigste komponenter for muskeludholdenheden 

(Milchalsik 2002).  

Børn er ligesom voksne i stand til at adaptere til både konditions- og muskeludholdenheds-

træning (Milchalsik 2002). Dog viser de fleste undersøgelser at præpubertale børn ikke kan 

opnå lige så store effekter som postpubertale unge og voksne. Således viser de fleste 

studier at aerob træning til præpubertale børn har effekt på den maksimale iltoptagelse, 

som er mindre end en stigning på 10 % (Pryce 2005). Årsagen til mindre trænings-effekter 

hos præpubertale børn skyldes sandsynligvis hormonelle forskelle (Armstrong 2007). 

Effekter af indsatsen konditionstræning til voksne   

Konditionstræning har en direkte effekt på kredsløbets funktioner og efter en periode med 

træning ses hos konditionstrænede ændringer i: 

- Hjertet:                   

Hjertets minutvolumen øges. Den maksimale pulsfrekvens ændres normalt ikke, men 

hjertets slagvolumen øges (Pedersen 2003). Det skyldes en forøgelse af hjertekammer-

størrelsen samt at hjertemuskulaturen er blevet stærkere. En større slagvolumen medfører 

en lavere pulsfrekvens i hvile og ved et givent submaksimalt arbejde (Michalsik 2002). 

- Åndedrættet:                    

Åndedrætsmusklerne øges i styrke og udholdenhed. Dette medfører en øget åndedræts-

frekvens, som medfører en stigning i den maksimale ventilation (Pedersen 2003, Michalsik 

2002). Desuden bliver kapillærerne i lungerne bedre til at udvide sig, hvilket øger 

kapillærernes overfladeareal og nedsætter blodets strømningshastighed, hvorved dif-
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fusionen mellem blod og lunger af O2 og CO2 effektiviseres (Schibye 2005, Pedersen 

2003). 

- Blodet:                       

Blodvolumen øges ved en øget mængde røde blodlegemer og en øget plasmavolumen. 

Hæmatokritværdien, som er forholdet mellem de røde blodlegemers volumen og den totale 

blodvolumen, ændres normalt ikke (Pedersen 2003). Men den øgede blodvolumen betyder 

en forøgelse af den totale hæmoglobinmængde og dermed blodets samlede iltkapacitet 

(Michalsik 2002). 

- Muskulaturen.                    

Muskeludholdenheden forbedres i den lokale muskulatur, som trænes (Michalsik 2002). 

Her henvises til nedenstående afsnit. 

Effekter af indsatsen muskeludholdenhedstræning til voksne    

Ved forbedring af muskeludholdenheden vil den trænede opnå følgende effekter i og 

omkring musklen:   

- Øget aktivitet af oxidative enzymer.                      

- Antallet af glukosetransportører øges.                                                       

- Glykogenindholdet i musklerne bliver større.                                                                                     

- Mængde af myoglobin øges.    

- Øget kapillarisering.                         

- Øget insulinfølsomhed (Michalsik 2002). 

Ovennævnte medfører større overfladeareal og mindre diffusionslængde mellem blod og 

muskel, hvilket giver bedre mulighed for udveksling af stoffer (Michalsik 2002). Under 

langvarigt arbejde vil en større del af den samlede energiproduktion ske via forbrænding af 

fedt, hvilket betyder, at der kan spares på glykogendepoterne. Dette medfører at et bestemt 

submaksimalt arbejde kan udføres i længere tid (Pedersen 2003, Michalsik 2002). 
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ANALYSE AF DATA OG RESULTATER 

I det følgende beskrives analysen af hhv. litteratur og interviews. Her overskueliggøres 

datamaterialet gennem strukturering og sammenfatning af materialet (Koch 2004, Rie-

necker 2008). 

Metoden for bearbejdning af indhentet materiale illustreres i figur 7. Litteratur- og 

interviewanalysen udmøntes i hver sin opsummering. Efterfølgende sættes litteratur-

analysen i relation med interviewanalysen i en sammenfatning. Dette sker ved anvendelse 

af min forforståelse og den viden, der er erhvervet i løbet af projektarbejdet. Slutteligt 

samles opsummeringer og sammenfatning i konklusionen.   

 

 

 

 

Figur 7: Oversigt over databearbejdning 

Analyse af litteratur: De 2 artikler 

Metoden for databearbejdning af de to artikler består af en analyse, en efterfølgende 

vurdering af artiklernes relevans og slutteligt en opsummering af artiklernes indhold. De to 

studier, som gennem litteratursøgningen er fundet, indeholder indsatser samt detaljerede 

beskrivelser af træningsfysiologiske effekter i forhold til kondition og muskeludholdenhed 

til børn og unge med CP. De to studier: (Lundberg 1967) og (Shinora 2002) vil i projektet 

blive refereret som hhv. studie nr. 1 og 2.  
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Studie 1 Deltagerne er 14 børn med forskellige typer CP i alderen 15-20 år. GMFCS-

niveau er ikke oplyst, men formodes at være mellem I-III, da graden af 

handicap beskrives som let til moderat. Børnene gennemgik et 6 ugers 

træningsprogram. Træningen foregik 2 gange om ugen af 30 min. varighed 

og indeholdt øvelser for de store muskelgrupper i minimum 1-2 min. af 

gangen med aktive pauser. Træningen bestod bl.a. af løb, hop og gang. Under 

visse dele af træningen er træningsintensiteten hos en dreng vurderet til 158-

184 pulsslag/min. Som måleredskaber blev anvendt hjertevolumen (ved 

røntgenoptagelse), samt iltoptagelse, hjertefrekvens og blodlaktat niveau ved 

2 forskellige submaksimale arbejdsintensiteter på ergometercykel før og efter 

træningsperioden. Efter træningsprogrammet sås følgende effekter:  

- Beregnet stigning i VO2max på 0,25 l/min (5 ml/kg/min) for piger og på 

0,35 l/min (6 ml/kg/min) for drenge.  

- Lavere pulsfrekvens ved en given submaksimal belastning. For pigerne 8 

slag pr. min. og for drengene 18 slag pr. min. 

- Lavere blodlaktatniveau ved en given submaksimal belastning. For 

pigerne 8 mg og for drengene 16 mg pr. 100 ml. 

- Forøgelse af hjertevolumen på 30 ml (5 %), hvilket ikke er betydeligt.   

Tabel 8: Træningsindsatser og træningseffekter i studie 1 
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Studie 2 11 deltagere i alderen 11,8 til 16,3 år med spastisk CP. Deltagerne formodes 

at befinde sig på GMFCS-niveau I-III, da de beskrives som havende 

gangfunktion.  Deltagerne blev delt i 2 træningsgrupper; 1 gruppe, der 

bencyklede og 1 gruppe, der armcyklede. Træningen foregik i perioder fra 6-

20 uger, fandt sted 2 gange om ugen og varede 20 min. pr. gang. Intensiteten 

var på den anaerobe tærskel. Gennem en ergometertest blev muskeludhold-

enheden vurderet ved måling af iltoptagelsen ved den anaerobe tærskel. 

Målingerne blev foretaget før, under og efter træning. Testen blev udført ved 

at børnene efter 4 min.’s opvarmning, cyklede så længe de kunne med en 

forøgelse af modstanden på hhv. 10 og 7 watt pr. min. Bentræningsgruppen 

forbedrede deres iltoptagelse ved den anaerobe tærskel betydeligt (Figur 8), 

mens der ikke var nogen betydelige forbedringer i armtræningsgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Ændring af iltoptagelse ved den anaerobe tærskel hos børn og unge 

med spastisk CP efter en periode med træning på en bencykel (Shinora 2002) 

Tabel 9: Træningsindsatser og træningseffekter i studie 2  

I studie 1 og 2 ses forskellige indsatser med hensigt at fremme kondition og muskel-

udholdenhed samt tilhørende træningseffekter. Studie 1 beskriver at en træningsindsats kan 

have effekt på kondition og muskeludholdenhed, mens studie 2 beskriver at en 

træningsindsats kan have effekt på muskeludholdenhed, men ikke beskriver om VO2max 

påvirkes. Ingen af studierne er randomiserede kontrollerede, hvorfor det ikke med 

sikkerhed kan vides om de træningsfysiologiske ændringer i realiteten skyldes en trænings-

indsats eller om det blot skyldes en naturlig udvikling af strukturerne. Endvidere er der i 
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begge studier et begrænset antal deltagere, hvorfor man ikke direkte kan overføre 

indsatserne til en større population. På baggrund af deltagernes alder må det samtidig 

forventes at mange af børnene er i puberteten eller umiddelbart efter puberteten. Derfor 

kan man ikke forvente, at de samme indsatser direkte kan overføres til præpubertale børn, 

da disse børn med høj sandsynlighed vil respondere på en anden måde overfor samme 

indsatser, både fysiologisk samt motivationsmæssigt. Desuden har børnene i studie 1 

forskellige typer CP, mens børnene i studie 2 har spastisk CP. Om forskellige typer af CP 

vil respondere forskelligt overfor indsatserne vides ikke. 

I studie 1 og 2 angives en præcis varighed pr. træningssession og et præcist antal gange pr. 

uge. I de 2 studier er der forskel på varigheden pr. træningssession. I studie 1 anvendes 

intervaltræning, men tidsforholdet mellem arbejde og hvile er mangelfuldt beskrevet. Dette 

forhold bør dokumenteres præcist. I samme studie anvendes pulsmåling til intensitets-

vurdering, men målingen menes at foregå tilfældigt, og målingen foretages kun på en 

dreng. Intensitetsmåling bør kontrolleres systematisk og bør foretages på alle, som træner. 

I studie 2 anvendes kontinuerlig træning, og her anvendes den anaerobe tærskel som 

intensitetsmåling – en måling, som ikke kan bruges i klinisk praksis. Til vurdering af effekt 

anvendes i de 2 studier forskellige måleredskaber, som bruges på forskellig angivne 

tidspunkter. Måleredskaberne er interventionsspecifikke, men er sjældent anvendelige i 

fysioterapeutisk virke.     

Opsummering af litteraturanalyse  

Studierne blev inkluderet i projektet med det formål at undersøge, hvordan fysio-

terapeutiske indsatser anvendes til fremme af kondition og muskeludholdenhed til børn og 

unge med CP. Kendetegnet ved de 2 ovennævnte studier og de øvrige 4 inkluderede studier 

(Bilag 3) er, at de beskriver de fysioterapeutiske indsatser meget forskelligt og/eller 

unøjagtigt, og at de alle indeholder forskellige svagheder i forhold til at besvare 

problemformuleringen. Det er således usikkert, hvordan og om fysioterapeutiske indsatser 

egentlig anvendes til denne gruppe børn. 
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Analyse af interviews 

I dette afsnit beskrives analysen af interviewene. Her struktureres, sammenfattes og 

overskueliggøres det indsamlede materiale for at fremhæve nuancer og forskelle (Koch 

2004, Rienecker 2008). I analysen bør man være loyal overfor alt indsamlet materiale, men 

afgrænsning er nødvendig, så irrelevant materiale frasorteres (Rienecker 2008). Interview-

personerne er uddannede i hhv. 2002, 1995 og 1984 og benævnes i analysen IP1, IP2 og 

IP3. De har forskellig erfaring med børn med CP, og arbejder hhv. i en privatklinik, et 

børne- og ungdomsteam i en kommune og et rehabiliteringsafsnit på en børneafdeling på et 

større hospital. For yderligere oplysninger, erfaringer og kurser, henvises til bilag 12. I 

bearbejdningen af interviewene er datamaterialet meningskondenseret og afgrænset til 

temaer, som behandles i analysen herunder. Først præsenteres børnene via 3 cases, dernæst 

beskrives interviewpersonernes viden om konditions- og muskeludholdenhedstræning og 

til sidst præsenteres, hvordan interviewpersonerne anvender fysioterapeutiske indsatser 

med formål at fremme kondition og muskeludholdenhed.  

Præsentation af cases  

Case 1 

Pige med diplegi på GMFCS niveau 1. Da CPOP-skemaet udfyldes er hun 5 år og 11 mdr., 

og har da trænet hos IP1 i 2 år. På det tidspunkt er hun enkeltintegreret i en børnehave. 

Først sent er man i sundhedsvæsnet blevet opmærksom på at pigen har CP. Inden pigen 

kommer i behandling har forældrene beskyttet pigen, og pigen er således blevet båret 

meget og har været inaktiv. Dette er årsagen til nedsat kondition og muskeludholdenhed. 

Case 2 

Dreng med højresidig hemiplegi på GMFCS niveau 2. Da CPOP-skemaet laves er drengen 

6 år og har trænet hos IP2 i ca. 3 mdr. Han er på dette tidspunkt enkeltintegreret i en 

børnehave og har en støttepædagog tilknyttet hver dag. Inden drengen kommer i træning 

hos IP2 har han fået foretaget diverse operationer, hvilket har immobiliseret drengen. Dette 

er baggrunden for nedsat kondition og muskeludholdenhed.  

Case 3 

Dreng med venstresidig hemiplegi på GMFCS-niveau 1. Da drengen immigrerer til 

Danmark, kommer han i kontakt med IP3, som laver en specialiseret genoptræningsplan. 

Således har drengen et ambulant træningsforløb på Sygehuset hos IP3. Da CPOP-skemaet 
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udfyldes er drengen 5 år, har trænet hos IP3 i 4 mdr. og er enkeltintegreret i en almindelig 

børnehave. Årsagen til drengens nedsatte kondition og muskeludholdenhed skyldes nedsat 

muskelstyrke i venstre ben, og at han ikke har kunnet anvende sin venstre side særlig godt, 

hvilket har gjort ham inaktiv.  

Fysioterapeuters (interviewpersoners) viden om kondition og 

muskeludholdenhed  

Interviewpersonerne angiver at basere deres fysioterapeutiske indsatser på træningsteori til 

voksne, kurser samt egne erfaringer. IP2 og IP3 har vanskeligt ved at sige, hvor de har deres 

viden fra, mens IP1 fortæller at der ikke er meget litteratur om konditions- og muskeludholden-

hedstræning til børn med CP. Både IP1 og IP2 fortæller, at de ikke har deres viden fra artikler, 

mens IP3 ikke nævner dette. 

For at sikre at interviewpersonerne besidder samme opfattelse af begreberne kondition og 

muskeludholdenhed fra CPOP-skemaet som jeg, bedes de definere disse begreber. 

Overordnet definerer interviewpersonerne kondition som at omhandle hjerte, lunger og 

kredsløb, og disse faktorer fremmes ved konditionstræning, hvor der skal arbejdes med en 

høj puls eller en høj iltoptagelse. Overordnet definerer interviewpersonerne muskeludhold-

enhed som en muskels evne til at arbejde over længere tid, og at denne evne forbedres ved 

muskeludholdenhedstræning, hvor musklerne skal udføre mange gentagelser med lille 

belastning. På denne baggrund vurderes det, at interviewpersonerne nogenlunde forstår 

begreberne, som de beskrives i teorien.     

Praktisk anvendelse af fysioterapeutiske indsatser med formål at fremme 

kondition og muskeludholdenhed 

I dette afsnit trækkes den enkelte fysioterapeutiske indsats ud af sin kontekst og 

præsenteres som 9 temaer med overskrifterne: Rammer for ”specifik træning”, Rammer for 

”træning integreret i hverdagen”, tests og måleredskaber, udarbejdelse af mål, vurdering af 

den samlede træningseffekt, træningsindsatser i ”specifik træning”, træningsindsatser 

”integreret i hverdagen”, motivationsarbejde og implementering af fysisk aktivitet i barnets 

hverdag.  

Her gennemgås de meningskondenserede udsagn omkring de opstillede temaer. Udsagnene 

er ikke citater, men essensen af interviewpersonernes udsagn. Hensigten er, at samle og 
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fortolke interviewpersonernes udsagn for, at skildre såvel ligheder som nuancer og 

forskelle. 

Rammer for ”specifik træning”   

IP1 - IP1 styrer træningsudførelsen, og denne styres til tider også af barnets forældre. 

- Træningen foregår på klinikken kl. 17 til 18 hver 14. dag. 

- Træningen kan foregå ”specifikt” i den ”integrerede del”, hvor der trænes en 

specifik funktion eller muskelgruppe, som på den måde skal fremme konditionen 

og/eller muskeludholdenheden. 

- Træningen på klinikken varierer efter, hvad der er sket i løbet af barnets dag. 

- På klinikken kan barn 1 løbe med en højere intensitet, når det modtager botox-

indsprøjtninger. Når virkningen aftager, trænes konditionen på et andet niveau. 

- På klinikken sikres intensiteten gennem observation, hvor der ses at barn 1 må 

ryste sine ben, og knækker mere sammen i benene, når barn 1 kommer op at stå, 

efter øvelserne.  

IP2 - IP2 står for træningen, men støttepædagogen er med som sparringspartner 

- Træningen foregår i et lille rum på ca. 2*3 m. i en barak (midlertidigt 

børnehavelokale.) 

- Træningen foregår om morgenen og varer 45-60 min, 2 gange om ugen 

- Træningen foregår ved at IP2 vurderer om barn 2 kan tage lidt flere gentagelser. 

IP3 - IP3 står for træningen. 

- Træningen foregår på Sygehuset, og til tider i barn 3’s hjemlige omgivelser. 

- Træningen varer 1 time og finder sted 1-2 gange ugentligt. Træning af kondition 

og muskeludholdenhed varer måske 1/3 af tiden. 

- Træningen har ikke været med en bestemt tidsangivelse på øvelser eller med et 

bestemt antal gentagelser. Det har været et skøn fra IP3’s side. 

- Træningsintensiteten vurderes ud fra om barn 3 kommer til at svede, bliver 

forpustet eller udtrykker at det er lidt hårdt.   

Tabel 10: 3 eksempler på rammer for ”specifik træning”  

I tabel 10 ses forskellige rammer for, hvordan ”specifik træning” anvendes. Alle 

interviewpersoner er dog enige om at ”specifik træning” kan finde sted under interview-

personernes tilstedeværelse/kontrol, og at træningen kan ske i et bestemt rum, som er 
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tilknyttet interviewpersonen, og som ikke hører til barnets hjemlige hverdag. Som den 

eneste tilkendegiver IP1 at ”specifik træning” også kan foregå ”integreret i hverdagen
3
”, 

hvor det så skal være specifikke muskelgrupper/funktioner, som trænes. Ifølge teorien skal 

udholdenhed trænes muskelspecifikt, og hvis IP1 således anvender muskeludholdenheds-

træning ”integreret i hverdagen”, kan al denne træning kaldes ”specifik træning”. Derfor 

kan man undre sig over, hvordan IP1 anvender de forskellige begreber i registrerings-

skemaet.    

Ingen interviewpersoner fortæller at de i ”specifik træning”, som de selv er til stede under, 

opstiller et træningsprogram, inden træningen iværksættes. Således fortæller IP3 at 

varigheden af træningen vurderes ud fra skøn, og IP1 fortæller at hendes træning varierer 

fra gang til gang. Endvidere fortæller IP1 at intensiteten i løbetræningen skifter alt efter, 

hvor godt botox-medicinen virker. I den forbindelse kan man undre sig over at IP1 ikke 

vælger et andet alternativ som f.eks. cykling, hvor spasticiteten sandsynligvis ikke vil 

begrænse intensiteten i lige så høj grad. Alle interviewpersoner vurderer trænings-

intensiteten ud fra forskellige subjektive skøn, hvor IP3 eksempelvis nævner at hun bl.a. 

ser på om barn 3 sveder. Ingen interviewpersoner sikrer intensiteten i træningen ved f.eks. 

pulsure og anstrengelsesskalaer som beskrevet i teorien. Der er heller ikke nogen, der 

angiver at sikre træningen ved at tælle antal gentagelser ved en given submaksimal 

belastning.  

Rammer for ”træning integreret i hverdagen”  

IP1 - IP1 sætter træningen i gang og har instrueret forældre i træning til barn 1. Noget 

af træningen styres også af IP1. 

- Når forældrene styrer træningen, foregår træningen i hjemmet. Styrer IP1 

træningen, foregår træningen på klinikken. 

- Træningen på klinikken kan direkte overføres til barnets lege i hverdagen.  

- IP1 ved ikke, hvor meget tid, der anvendes på denne træning. 

- Træningen derhjemme er mere muskeludholdenhed, men foregår over længere 

tid, hvorfor konditionen også forbedres.  

                                                           
3
 ”Integreret i hverdagen” tolkes her som at træningen foregår i barnets hjemlige omgivelser. 

3503 



 
 

IP2 - IP2 vejleder om træning til barn 2’s støttepædagog og i mindre grad til 

forældrene. Både forældre og støttepædagog står for træningen.  

- En stor del af træningen er foregået i børnehaven med barn 2’s støttepædagog. 

Støttepædagogen har fået et træningsprogram med bl.a. øvelser for 

muskeludholdenheden. 

- Det ugentlige træningsprogram har været at barn 2 skulle følge børnehavens 

rytme, og herunder har det været træning med støttepædagogen.  

- Det er svært at tidsangive, hvor meget tid, der samlet anvendes på træningen. 

- Træningsintensiteten sikres ved at støttepædagogen observerer barn 2. 

IP3 - IP3 opfordrer barn 3’s forældre og bedsteforældre til at træne barn 3. 

- Træningen er foregået i hjemlige omgivelser. 

- Hvor meget tid og hvor mange gange om ugen er svært for IP3 præcist at sige. 

- Træningen er nok primær muskeludholdenhedstræning, da barn 3 ikke presses 

hårdt nok til at få pulsen op.   

Tabel 11: 3 eksempler på rammer for ”træning integreret i hverdagen” 

I tabel 11 ses forskellige rammer for ”træning integreret i hverdagen”. Alle interview-

personer er enige om at ”træning integreret i hverdagen” kan foregå ved at de giver råd og 

vejledning omkring træning til personer omkring barnet, og at træningen kan foregå i 

barnets vante omgivelser. Dog er det forskellige mennesker, der får denne vejledning, og 

således vejleder IP1 barn 1’s forældre, IP2 vejleder primært barn 2’s støttepædagog, mens 

IP3 vejleder barn 3’s forældre og bedsteforældre. Når træningen styres af forældre/ 

bedsteforældre og støtteperson, kan træningen også foregå forskellige steder som f.eks. i 

hjemmet som IP1 beskriver eller i børnehaven, som IP2 beskriver. Derudover fortæller IP1 

at træning ”integreret i hverdagen” også er træning, som hun gennemfører. Årsagen er at 

hun opfatter ”integreret i hverdagen” som øvelser, der direkte kan anvendes i barnets 

hverdag.  

Ingen af interviewpersonerne angiver at udarbejde og udstikke veldefinerede trænings-

planer for kondition og muskeludholdenhed, som personerne omkring børnene skal følge. 

Således beskriver IP2 f.eks. at barn 2’s ugentlige træningsprogram er at skulle følge 

børnehavens rytme. Ingen interviewpersoner er klar over træningens konkrete varighed, og 

instruktionerne virker snarere som gode øvelser, da de øger barnets aktivitetsniveau.  
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I ”træning integreret i hverdagen” sikres træningsintensiteten ikke ved f.eks. pulsure, 

anstrengelsesskalaer eller ved at tælle antal gentagelser. Intensiteten i ”træning integreret i 

hverdagen” lader til at være med lav intensitet, og således mener IP3 at denne træning ikke 

påvirker barn 3’s kondition, da barn 3 ikke presses hårdt nok. Ligeledes fortæller IP1 at 

”integreret træning” hjemme hos barn 1 i højere grad er muskeludholdenhed, men at 

træningen varer længere tid og derfor også vil påvirke barn 1’s kondition. Ifølge teorien 

kan varigheden have betydning for konditionen, men hvis træningen skal være mest 

effektiv, skal træningsintensiteten være høj.    

Tests og måleredskaber 

IP1 - Gennem informationer ved IP1 at barn 1 er ked af, at hun ikke kan følge med de 

andre børnehavebørn, når de går ture.  

IP2 - Konditionen og muskeludholdenheden vurderes ved observation af barnets 

funktionsniveau. 

IP3 - Konditionen og muskeludholdenheden undersøges gennem observation af løb, 

trappegang, cykling samt at barnet går op og ned fra stepbræt.  

Tabel 12: 3 eksempler på tests og måleredskaber 

I tabel 12 ses forskellige eksempler på, hvordan tests og måleredskaber for kondition og 

muskeludholdenhed anvendes. Alle interviewpersoner vurderer kondition og muskel-

udholdenhed ud fra forskellige funktioner. Denne vurdering er usikker, fordi mange andre 

faktorer som f.eks. muskelstyrke, balance, koordination kan have indflydelse på disse 

funktioner. Ingen fysioterapeuter angiver at måle kondition og muskeludholdenhed ud fra 

interventionsspecifikke tests og måleredskaber, som er nævnt i teoriafsnittet. 
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Udarbejdelse af mål 

IP1 - Udarbejdelse af mål er sket ud fra barn 1’s ønsker. 

- Mål om at barn 1 skal holde til at gå 500 m. og at barnet skal holde til at hoppe i 

trampolin i et vist antal min. 

- Mål dokumenteres i journal. 

IP2 - Mål udarbejdet i samarbejde med barn 2’s støttepædagog.  

- Mål om at barn 2’s funktionsniveau skal være som det var inden operationen, så 

barn 2 kan lege på lige fod med de andre børn på legepladsen. 

IP3 - Mål udarbejdet i samarbejde med barn 3’s mor. 

- Mål om barnets gang- og cykelfunktion. F.eks. at barnet kan cykle til sin 

børnehave på sin specialcykel. 

Tabel 13: 3 eksempler på udarbejdelse af mål   

I tabel 13 ses 3 forskellige eksempler på, hvordan interviewpersonerne udarbejder mål. 

Således angiver interviewpersonerne forskellige personer, som har indflydelse på, hvordan 

målene udarbejdes. Endvidere er de udarbejdede mål på forskellige funktioner, og således 

er målene ikke interventionsspecifikke i forhold til kondition og muskeludholdenhed.  

Endvidere er der ingen af interviewpersonerne, som fortæller at deres mål er tidsangivet, 

og ingen angiver at evaluere disse mål. IP1 dokumenterer målene i journal, mens IP2 og 

IP3 ikke gør det.  

Det ideelle vil være at udarbejde interventionsspecifikke og målbare mål. Målene skal 

angives med tid og skal kunne evalueres. Udarbejdelse af mål kan foregå ved hjælp af 

målsætningsredskabet Goal Attainment Scale, hvor fysioterapeut, barnet og forældre i 

samarbejde opsætter mål for f.eks. kondition og muskeludholdenhed, og bestemmer tids-

punkt for, hvornår mål for træningen skal evalueres (CPOP-I 2011). 

  

 

 

 

 

380 



 
 

Vurdering af den samlede træningseffekt  

IP1 - For at vurdere om interventionerne havde effekt på barn 1’s kondition og 

muskeludholdenhed anvendes tidtagning i minutter i forskellige aktiviteter og der 

er talt, hvor mange gange barn 1 kan hoppe i trampolin.  

- Det vurderes på informationer om barn 1 f.eks. kan gå de 500-600 m., og om 

barn 1 kan være med til gymnastik i 1 time i stedet for ½ time.   

IP2 - Træningseffekten vurderes ud fra funktioner, hvor barn 2 førhen sad i kørestol 

til nu, hvor barn 2 kan det hele selv. 

- Det vurderes på, hvor længe barn 2 kan træne. I starten kan barn 2 være med til 

fodboldtræning i 5-10 min. og til sidst kan barn 2 træne i 45-60 min. 

IP3 - Effekt af træning er bl.a. vurderet ud fra at barn 3 kan cykle lidt længere og kan 

gå på trapper lidt længere, og ud fra at barn 3 kunne have vægte på anklerne ved 

træning på stepbræt. 

- Det vurderes på information, hvor der er fortalt om barn 3’s gang- og 

cykelfunktion. 

Tabel 14: 3 eksempler på vurdering af den samlede træningseffekt 

I tabel 14 ses 3 forskellige måder at vurdere den samlede træningseffekt på. Generelt 

vurderes effekten af træningen upræcist, da der vurderes på forskellige funktioner. 

Samtidig er interviewpersonernes vurderinger ikke målbare, hvor f.eks. IP1 fortæller at hun 

vurderer den samlede træningseffekt ud fra at barn 1 kan være med til 1 times gymnastik i 

stedet for ½ time. Hvis gymnastikken foregår med høj intensitet, og hvis kondition og 

muskeludholdenhed er de eneste faktorer, som begrænser barn 1 i at deltage i gymna-

stikken, vurderes det at en forbedring på en halv time vil kræve en mere omfattende 

træningsindsats end den IP1 beskriver.    
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Træningsindsatser i ”specifik træning4” 

IP1 - Hoppetræning; F.eks. 70 hop over snore eller hulahopringe (K & M).  

- Løb efter balloner, som skydes ud i rummet. Derefter skal ballonerne skydes 

tilbage inden ballonerne rører gulvet (K).  

- Fange hvepse; Løb efter små bolde, som skal samles op i en spand (K). 

- Kravle op og ned af ribbe mange gange og hente ting klistret på væggen (M). 

- Spark til Bobath-bold 50 gange i rygliggende (M). 

- Squat med over 15 gentagelser (M). Der laves ikke styrketræning, fordi IP1 er 

usikker på, hvor hårdt hun må presse barn 1 i forhold til hendes spasticitet.  

- Brydning og skubbelege med moderen (M). Træningen skulle også fremme 

muskelstyrke. 

IP2 - Evertionstræning af højre fod; Siddende at evertere foden med x antal 

gentagelser (M). I begyndelsen har det været med guidning af foden, så barn 2 har 

lært bevægelsen. Det kan diskuteres om denne træning er muskeludholdenhed 

eller muskelstyrke. 

- Ydersidespark af højre fod med bold eller ballon på mål. Det er foregået med 5 

gentagelser med først højre fod og derefter 5 gentagelser med venstre (M). 

- Mavebøjninger med 15-30 gentagelser (M). 

- Bækkenløft med 10-20 gentagelser (M).   

IP3 - Hop i trampolin, trappegang og cykling på en trehjulet børnecykel (K & M). 

- Løbetræning (K). 

- Step op og ned fra et stepbræt (M). 

- Træning i forhindringsbane; Gang op ad rampe, rutche ned, gå op på en kasse 

og ned, og op og ned fra en kasse i en anden højde og gå på en bilring osv. (M).  

- Mavemuskel- og rygmuskeløvelser med 10 gentagelser (M). 

Tabel 15: 3 eksempler på træningsindsatser i ”specifik træning” 

 

 

 

                                                           
4
 Forkortelser. K & M = træningsindsats med formål at fremme både kondition og muskeludholdenhed,  

K = træningsindsats med formål primært at fremme kondition,   

M = træningsindsats med formål at fremme muskeludholdenhed 
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Træningsindsatser ”integreret i hverdagen5” 

IP1 - Hoppe i trampolin 10-15 min. hver dag (K & M). 

- Cykling – så meget som muligt (K & M). 

- Spille Nintendo Wii (K & M). 

- Kravle op af køjesengens stige 15 gange hver aften (M).  

- Squat-træning med konkurrence, hvor hun sammen med sin søster skiftevis skal 

rejse og sætte sig (M). 

IP2 - Gangtræning, hvor der skal gås så meget som muligt (K & M). Træningen 

påvirker også muskelstyrken. 

- Cykling (K & M). 

- Ydersidespark af højre fod med bold eller ballon på mål. Her har det været 5 

gentagelser med højre fod og derefter 5 gentagelser med venstre (M). 

- Rejse sig fra hugsiddende, 10 gange (M). 

- Bækkenløft (M). 

IP3 - Cykling (M & K?). 

- Svømning (M & K?). 

- Gåture (M & K?). 

- Trappegangstræning (M & K?). 

Tabel16: 3 eksempler på træningsindsatser ”integreret i hverdagen” 

I tabel 15 og 16 ses forskellige måder at anvende træningsindsatser, som er ”specifik” og 

”integreret i hverdagen.” Nogle af træningsindsatserne har til formål at fremme både 

kondition og muskeludholdenhed, mens andre indsatser kun har til formål at fremme 

muskeludholdenhed. Endvidere fortæller IP1 og IP3 at nogle af deres træningsindsatser i 

”specifik træning” har mere fokus på kondition. IP2 fortæller i forbindelse med ”specifik 

træning” at hun ikke har foretaget nogen træningsindsatser med formål at fremme 

kondition. At hun i CPOP-registreringsskemaet har angivet at træne ”specifik” kondition 

har været en fejl. At dokumentere noget man ikke har gjort synes ikke at være 

velovervejet.   

                                                           
5
 Forkortelser. K & M = træningsindsats med formål at fremme både kondition og muskeludholdenhed,  

M = træningsindsats med formål at fremme muskeludholdenhed,  

M & K? = Træningsopgaverne har haft til formål at fremme muskeludholdenhed, det er usikkert om formålet 

har været at fremme konditionen 
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Både ”specifik træning” og ”træning integreret i hverdagen” består af mange øvelser, som 

ikke beskrives særlig grundigt hvad angår intensitet, varighed og ugentlig frekvens. Ifølge 

teorien fremmes kondition mest effektivt, hvis der trænes med en vis intensitet, varighed 

og ugentlig frekvens. Træning under dette niveau vil ikke fremme konditionen optimalt. 

Overordnet foregår interviewpersonernes træningsindsatser mhp. at fremme både kondition 

og muskeludholdenhed i funktioner som hop, løb, gang og trappegang. Disse funktioner 

stiller krav om f.eks. rimelig balance og muskelstyrke, hvilket det formodes de 3 børn ikke 

har. Derfor er det usikkert, hvor effektive indsatserne er i forhold til kondition og 

muskeludholdenhed.  

IP1 og IP2 blander nogle af træningsindsatserne med formål at fremme kondition og 

muskeludholdenhed sammen med muskelstyrke. Således fortæller IP2 at gangtræning, som 

er ”integreret i hverdagen”, og som skulle påvirke kondition og muskeludholdenhed også 

skulle påvirke muskelstyrken. Ligeledes fortæller IP2 om siddende evertionstræning, at 

hun er i tvivl om det egentlig er muskeludholdenheds- eller muskelstyrketræning. I forhold 

til ”specifik træning” af muskeludholdenhed nævner IP1 brydning, som ifølge hende også 

skulle påvirke muskelstyrken. Ovenstående udsagn hænger ikke sammen med trænings-

teoretiske principper, da træning af muskelstyrke skal foregå med få gentagelser med stor 

belastning, mens træning af kondition og muskeludholdenhed skal foregå med væsentligt 

lavere belastning og med mange flere gentagelser. I øvrigt fortæller IP2 om sin 

evertionstræning, at der i starten er anvendt guidning, så bevægelsen er lært motorisk. 

Motorisk læring vil stimulere den neuromuskulære funktion, men en nedbrydning af den 

involverede muskulatur kan ikke forventes. En nedbrydning kan forventes i både 

udholdenheds- og styrketræning (Nielsen 2006).     

Nogle af træningsindsatserne, som skal fremme muskeludholdenheden, f.eks. bækkenløft, 

mavemuskel- og rygmuskeløvelser, rejse sig fra hugsiddende til stående, og evertions-

bevægelser indeholder temmelig få gentagelser (ca. 5 til 20 gentagelser), hvilket næppe vil 

være effektiv muskeludholdenhedstræning. Hvis der trænes med så få gentagelser og 

konkrete muskler hos barnet udtrættes, vil der i stedet være tale om styrketræning. En årsag 

til at muskeltræning med så få gentagelser kaldes muskeludholdenhedstræning af inter-

viewpersonerne, kan skyldes at de er usikre på forskellen mellem begreberne muskel-

udholdenhed og muskelstyrke. Det kan også skyldes at belastningen ikke er så stor at der er 
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Tabel 17: 3 eksempler på motivationsarbejde 

tale om styrketræning, og at blot en lille stigning i muskelaktivitet vil fremme udholden-

heden i den lokale muskel.  

IP1 fortæller at hun anvender ”specifik” squattræning med 15 gentagelser som erstatning 

for styrketræning, da hun er usikker på om styrketræningen vil påvirke barn 1’s spasticitet. 

Således lader IP1 ikke til at være opdateret på dette område, da styrketræning ifølge teorien 

ikke skulle forværre spasticiteten (Damiano 2009). 

Ifølge IP3 er ”specifik træning” af muskeludholdenhed foregået ved træning i en 

forhindringsbane, hvor barnet skulle gå op ad en rampe, rutche ned, gå op på en kasse og 

ned, og op og ned fra en kasse i en anden højde og gå på en bilring osv. En 

forhindringsbane kan være motiverende for fysisk aktivitet, men det kan ikke forventes at 

muskeludholdenheden trænes optimalt. Endvidere synes træningen ikke muskelspecifik, 

hvorfor det ikke kan vides, hvilke muskler, der eventuelt skulle opnå en forbedret udhold-

enhed. I øvrigt vil sådan en forhindringsbane nok nærmere stimulere balancen og den 

vestibulære sans.  

Ingen interviewpersoner angiver at træningsindsatserne af længere varighed foregår i 

intervaller. Således lader det til at længerevarende træning primært er kontinuerlig. På den 

måde er det sandsynligt at træningen stopper pga. kedsomhed og/eller manglende moti-

vation i stedet for fysisk træthed. Kontinuerlig træning er i modstrid med børns aktiviteter, 

som normalt foregår ved meget skiftende intensiteter (Verschuren 2007).  

Motivationsarbejde 

IP1 - Der anvendes slik, lege og musik. Der skal være forskel på ”specifik træning” 

og træning ”integreret i hverdagen”. 

IP2 - Træningen foregår gennem leg. F.eks. ved at tælle antal gentagelser ved 

muskeludholdenhedstræning og ved at spille fodbold. 

IP3 - Ved at bygge barn 3’s tillid op. Ved at variere træningen og ved leg og sjov bl.a. 

konkurrence og ved at tælle antal gange op og ned fra et stepbræt. 

- Ved træning ”integreret i hverdagen” får barn 3 at vide, at han vil blive 

stærkere, at han kan cykle hurtigere og at han kan løbe op af trapperne.  

- Foreslå aktiviteter som cykling og svømning, som ville være sjove. 
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I tabel 17 ses eksempler på måder at motivere på. Alle interviewpersoner udtrykker at leg 

og sjov kan motivere til træningen. Dog udtrykker ingen af interviewpersonerne vanske-

lighed ved at motivere til de fysioterapeutiske indsatser, hvilket man kan undre sig over, da 

det forventes at det vil være vanskeligt at motivere til træning ved høj intensitet og lang 

varighed. At de ikke udtrykker vanskelighed ved at motivere til træningen, kan således 

skyldes at træningen ikke er på tilstrækkelig høj intensitet samt tilstrækkelig varighed. 

Implementering af fysisk aktivitet i barnets hverdag 

IP1 - På klinikken er der blevet trænet delelementer af dans og gymnastik, så barn 3 

har syntes hun kunne deltage i disse aktiviteter. Det er bl.a. hoppetræningen.  

IP2 - Barn 2 ville ved overgang fra børnehave til skole ikke modtage samme 

bassintræning. Der er hjulpet med at finde fritidsaktiviteter, og der er givet 

vejledning til forældrene om at barn 2 nu kan starte i vederlagsfri fysioterapi. 

IP3 - Der har været samtale med barn 3’s mor om, hvad der var godt at gøre i fritiden. 

Der blev foreslået trappegangstræning, svømning og cykling. Aktiviteter, som 

også er nævnt under træning integreret i hverdagen. 

Tabel18: 3 eksempler på implementering af fysisk aktivitet i barnets hverdag  

I tabel 18 ses forskellige måder at implementere fysisk aktivitet i børnenes hverdag på. Det 

kan være i forhold til træning af forskellige øvelser, vejledning om forskellige øvelser og 

vejledning om vederlagsfri fysioterapi. Der er lighed i IP1 og IP3’s implementering af 

fysisk aktivitet, da begge nævner indsatser, som anvendes i ”specifikt” og ”integreret i 

hverdagen.” 

Opsummering af interviewanalyse   

Et karakteristisk træk i interviewanalysen er, at interviewpersonerne beskriver anvendelse 

af fysioterapeutiske indsatser på forskellig vis og på anden måde end teorien beskriver. 

Dette på trods af, at interviewpersonerne har samme opfattelse af begreberne kondition og 

muskeludholdenhed som teorien. Interviewpersonerne har generelt svært ved at angive, 

hvad de baserer deres indsatser på, og således angiver ingen at læse litteratur om træning til 

børn med CP, hvilket kan have betydning for kvaliteten af de fysioterapeutiske indsatser. 
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Sammenfatning af litteratur og interview   

I tabel 19 vises essentielle informationer fra de to udvalgte artikler samt interviewene
6
.    

Nr

/IP 

GMFCS 

niveau / 

alder / 

type CP 

Træningsprogram Tidspunkt 

for, 

hvornår 

målinger 

udføres 

Tests & 

målered-

skaber  

Resultat / 

vurdering 

af 

trænings-

effekt 

Varighed / Frekvens  Træningsindsats & 

Intensitetsmåling 

1 14 børn / 

Ukendt 

niveau /  

15-20 år / 

Ikke kun 

spastisk 

CP. 

6 uger /  

2 gange pr. uge á 30 min. 

Træning i funktioner 

i 1-2 min. med aktive 

pauser.  

 

Puls anvendt som 

intensitetsmåling. 

- Før    

  træning. 

- Efter  

  træning. 

Interventions-

specifikke i 

forhold til 

kondition og 

muskeludhold-

enhed 

Målbare 

 

2 11 børn / 

Ukendt 

niveau / 

11-17 år / 

Spastisk 

CP. 

6-20 uger /  

2 gange pr. uge á 20 min. 

Kontinuerlig arm- 

eller bencykling. 

 

Den anaerobe tærskel 

anvendt som 

intensitetsmåling.   

- Før   

  træning. 

- Under   

  træning. 

- Efter    

  Træning. 

Interventions-

specifik i 

forhold til 

muskeludhold-

enhed. 

Målbar 

IP

1 

Niveau 1 / 

5 år / 

Diplegi. 

Træning hos IP1 i 2 år / 

Hos IP1: 1 gang pr. 14. dag 

á 60 min. Varigheden af 

K&M er forskellig. 

 

I hjemlige omgivelser: 

Varighed kan ikke 

fastsættes. 

Træning i funktioner. 

Det angives ikke, om 

det er kontinuerlig- 

eller intervaltræning. 

  

Hos IP1 vurderes 

intensiteten 

subjektivt. I hjemlige 

omgivelser vurderes 

intensiteten ikke.  

Tidspunkt 

for 

målinger 

angives 

ikke.  

Funktioner  

 

Ikke 

målbare 

IP

2 

Niveau 2 / 

6 år / 

Hemiplegi 

Træning hos IP2 i 3 mdr. / 

Hos IP2: 2 gange pr. uge á 

45-60 min. Varigheden af 

K&M angives ikke. 

 

I hjemlige omgivelser: 

Varighed kan ikke 

fastsættes. 

Træning i funktioner. 

Det angives ikke, om 

det er kontinuerlig- 

eller intervaltræning. 

 

Hos IP2 og i hjemlige 

omgivelser vurderes 

intensiteten 

subjektivt. 

Tidspunkt 

for 

målinger 

angives 

ikke. 

Funktioner Ikke 

målbare 

IP

3 

Niveau 1 / 

5 år / 

Hemiplegi 

Træning hos IP3 i 4 mdr. / 

Hos IP3: 1-2 gange pr. uge 

á 60 min. Varigheden af 

K&M er forskellig 

 

I hjemlige omgivelser: 

Varighed kan ikke 

fastsættes. 

Træning i funktioner.  

Det angives ikke, om 

det er kontinuerlig- 

eller intervaltræning. 

 

Hos IP3 vurderes 

træningen subjektivt. 

I hjemlige omgivelser 

vurderes intensiteten 

ikke. 

Tidspunkt 

for 

målinger 

angives 

ikke. 

Funktioner Ikke 

målbare 

Tabel 19: Oversigt over indhold af 2 artikler samt interviews. 

                                                           
6
 Forkortelser: K&M = Indsatser mhp. at fremme kondition og muskeludholdenhed 
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I studie 1 og 2 beskrives træningsprogrammer med præcis angivelse af længde af trænings-

periode, antal træningssessioner om ugen samt varighed for hver træningssession. Inter-

viewpersonerne kan derimod ikke angive, hvor mange gange om ugen og hvor meget tid, 

der konkret anvendes på træning, der har til hensigt at fremme kondition og muskel-

udholdenhed. I studie 1 trænes der ligesom interviewpersonerne angiver i funktioner, mens 

træningen i studie 2 i mindre omfang må betegnes som funktioner. I modsætning til 

interviewpersonerne anvendes i begge studier intensitetsmålinger. Selvom disse målinger 

kan kritiseres, viser disse at der er gjort noget, for at vurdere intensiteten. De mange 

forskellige fysioterapeutiske træningsindsatser som interviewpersonerne anvender, bliver 

udelukkende subjektivt vurderet, så træningsintensiteten ikke sikres.   

I studie 1 og 2 beskrives måleredskaber, som på forskellig vis kan kritiseres, men disse 

redskaber er interventionsspecifikke og målbare, og disse anvendes på konkrete tids-

punkter, så det til en vis grad er muligt at evaluere om træningen har effekt. 

Interviewpersonernes måleredskaber er ikke interventionsspecifikke, da der måles på 

forskellige funktioner. Endvidere vurderes disse tests ikke at være målbare, og ingen af 

interviewpersonerne angiver konkrete tidspunkter for, hvornår deres træningsindsatser 

evalueres.    

METODEDISKUSSION 

I det følgende vil bachelorprojektets metoder blive diskuteret og kritisk vurderet.  

Projektet er et kvalitativt studie og de fremkomne resultater skal ses i lyset af de metoder, 

jeg på baggrund af min forforståelse har anvendt i både indsamling og bearbejdning af 

data. De indsamlede data er egenhændigt bearbejdet, hvorfor der kan være opstået ensidig 

fortolkning. For at imødekomme dette problem, er der læst flere kilder om samme emne og 

søgt efter nuancer i det læste.  

Min forforståelse har været en forudsætning for projektet. Samtidig kan denne også have 

medført en begrænsning i indsamlingen af data, så jeg ubevidst er gået efter data, der har 

kunnet sættes i relation til denne forståelse. Under processen er forforståelsen dog løbende 

blevet udviklet, hvilket har ændret projektets form undervejs (Koch 2004). Forståelsen er 

især blevet udviklet i forbindelse med interviewene, hvor der er sket en udvidelse af min 

horisont jf. horisontsammensmeltningen (Figur 5). Der er gjort forsøg på at kvalitetssikre 
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min forståelse af undersøgelsesområdet og dermed projektet, ved løbende at have sendt 

dele af dette ud til kritisk gennemlæsning hos faglig vejleder.  

Litteratursøgning 

Dette afsnit er en metodediskussion af litteratursøgningen. Her behandles søgestrategi, 

søgeprofil, søgning, udvælgelse og kvalitetsvurdering af artikler. 

Søgestrategi 

Der blev søgt på databaserne: PubMed, Cinahl, Cochrane, PEDro og SweMed+.  Ifølge 

Lund samt biblioteksfaglig vejledning ville det have været relevant at søge i databasen 

EMbase. Det er en mere europæisk baseret pendant til PubMed, som også indeholder 

information om fysioterapi (Lund 2003). Den blev fravalgt, da den er en betalingsdatabase 

som UC Syddanmark´s bibliotek ikke abonnerer på. 

Søgeprofil 

Søgeordene som blev oversat fra dansk til engelsk, kan have medført en ændring af 

betydningen af det enkelte søgeord. Den systematiske søgning på databaserne blev af-

grænset til litteratur skrevet efter 2001, da jeg formodede der er sket en ændring i 

fysioterapeutiske indsatser til denne målgruppe. Selvom der efterfølgende blev søgt på 

referencer fra 3 reviews, kan afgrænsningen have udeladt relevante studier. 

Søgning 

Som uerfaren i litteratursøgning blev den systematiske søgning foretaget relativt hurtigt 

efter at have udarbejdet projektets problemstilling. Således var den indledende og 

ustrukturerede søgning meget begrænset, hvilket kan have udeladt brugbare referencer. 

(Larsen 2006, Jørgensen 2005). Endvidere foregik den systematiske søgning i de medicinske 

databaser relativt tidligt i forløbet og forløb frem til starten af februar måned. Efter denne 

periode kan der være publiceret nyt materiale på området, som ikke er blevet inkluderet i 

projektet.  

Under den systematiske søgning i databaserne kan forskellige afgrænsninger, som f.eks. 

kontrollerede emneord, have udeladt relevante artikler. Således blev der f.eks. fundet en 

vigtig artikel ved fritekstsøgning i PEDro, som ikke blev fundet ved emneordssøgning i 

andre databaser.  
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Det kan ikke vides med sikkerhed om litteratursøgningen har været tilstrækkelig, hvilket 

kan have påvirket projektets proces og konklusion. Noget taler dog for, at litteratur-

søgningen har været tilstrækkelig, da forfatterne til de relevante artikler refererer til hinanden, 

heriblandt de 3 systematiske reviews.   

Udvælgelse og kvalitetsvurdering af artikler 

I forbindelse med udvælgelse af artikler under litteratursøgningen er der foretaget visse 

subjektive vurderinger. Dette har især været gældende i forhold til udvælgelse af de 2 ud af 

de 6 artikler, som blev fundet. Disse to studier blev udvalgt på baggrund af deres detal-

jerede beskrivelser af træningsfysiologiske effekter. At de blev udvalgt på denne måde, kan 

betyde at studierne indeholder mindre relevante beskrivelser af indsatser til børn og unge 

med CP end de andre 4 inkluderede studier. Dog har alle 6 studier svagheder.  

Ved vurderingen af de to artiklers metodiske kvalitet er der ligeledes foretaget subjektive 

skøn. Således kan flere forhold have forringet opgavens litterære validitet og reliabilitet. 

Interview 

Projektets primære metode er interviews. Interviewenes reliabilitet vurderes at være 

rimelig høj, fordi beskrivelsen af forskningsprocessen fra forskningsspørgsmål til 

forskningsresultater er tilstrækkeligt fyldestgørende (Koch 2004). På grund af projektets 

tidsramme blev der prioriteret kvalitet frem for kvantitet, og således blev kun tre fysio-

terapeuter interviewet. Dette valg medførte at der var tid til fordybelse i det indsamlede 

materiale og det overskueliggjorde analysen. Metodens eksterne validitet er imidlertid lav, 

fordi det er usikkert, hvor overførbare og repræsentative de indsamlede data er i forhold til 

flere fysioterapeuter, som angiver at foretage fysioterapeutiske indsatser med hensigt at 

fremme kondition og muskeludholdenhed til børn med spastisk CP. Ved anvendelse af den 

samme metode på en større undersøgelsespopulation, vil den eksterne validitet øges, og 

dette vil kunne medføre andre resultater. For at få udtalelser fra flere fysioterapeuter kunne 

jeg med en anden tidshorisont have udarbejdet et spørgeskema på baggrund af mine 

interviews. 
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Forberedelse 

På trods af at en stor del af litteraturen blev læst inden interviewene, kunne der være risiko 

for at spørgsmålene ikke levede op til hensigten. For at sikre at interviewguiden indeholdt 

spørgsmål, som gav svar på det ønskede, blev der således foretaget et pilotinterview. 

Herefter kunne der så foretages ændringer og forbedringer (Kvale, 2009). 

Inden interviewene blev de overordnede emneområder fra interviewguiden sendt til 

interviewpersonerne i håb om at interviewpersonernes udsagn ville blive mere velover-

vejede og fyldestgørende. En mulig ulempe ved dette valg er at interviewpersonen under 

interviewet kan være fastlåst i allerede tænkte svar, hvorved fokus kan være flyttet fra 

selve dialogen.  

Gennemførelse 

På grund af manglende erfaring, var de supplerede spørgsmål, der blev stillet ikke altid 

gennemtænkte og kunne virke forvirrende på interviewpersonen. Under interviewene 

kunne jeg have været bedre til at stille uddybende spørgsmål i forhold til de forskellige 

indsatser, så der måske kunne være opnået en mere nuancerede beskrivelser af f.eks. tests 

og måleredskaber.   

I to af interviewene var der noget støj, som påvirkede interviewpersonernes opmærk-

somhed. Dette forstyrrede den dynamiske interaktion under interviewet. En ulempe ved at 

anvende interviewguide kan være, at jeg er kommet til at kategorisere interview-

personernes udsagn ud fra temaerne i interviewguiden og derved været uopmærksom på 

informationsrige data (Kvale 2009).  

Bearbejdning  

Efter interviewene var gennemført, blev disse transskriberet. Jeg er opmærksom på at 

transskriptionen er en forarmende og dekontekstualiserende gengivelse af virkeligheden, 

fordi talesprog omformes til skriftsprog. Processen medfører at der undervejs må foretages 

en del skøn og beslutninger (Kvale 2009).  

Med afsæt i Kvales model om meningskondensering er bearbejdningen af interviews 

foregået. Dette indebærer at det indsamlede materiale bearbejdes via mange processer, 

hvorved data kan have ændret sig og sammenhænge være mistet (Kvale 2006). Dog har jeg 

i fortolkningen forsøgt at imødegå dette, ved at vende tilbage til det transskriberede 
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råmateriale, for at sikre forståelsen af de enkelte dele jeg anvender (Koch 2004). Dog kan 

det ikke udelukkes at andre ville være kommet frem til andre resultater.   

Det skrevne i analysen er udarbejdet på baggrund af transskription samt menings-

kondensering. I den forbindelse er det forsøgt at være så tro mod indholdet i det sagte som 

muligt. Dog kan interviewpersonernes udsagn under både transskription og menings-

kondensering blive fejlfortolket. For at sikre korrekt meningskondensering samt undgå 

bias, blev de centrale temaer fra interviewet mailet til interviewpersonerne til godkendelse 

(Bilag 13) (Koch 2004). Alle interviewpersonerne godkendte det skrevne. 

KONKLUSION 

Dette projekt er udarbejdet på baggrund af problemformuleringen: 

”Hvordan anvendes fysioterapeutiske indsatser med hensigt at fremme kondition og 

muskeludholdenhed til børn med spastisk cerebral parese?”    

For at besvare problemformuleringen er der foretaget undersøgelse af forskningslitteratur 

og empiri, for at skaffe viden baseret på hhv. teorier og erfaringer. 

I undersøgelsen er der ikke fundet litteratur, som angiver, hvad der er den mest 

hensigtsmæssige måde til fremme af kondition og muskeludholdenhed til børn med 

spastisk CP. Således er det reelt set ikke muligt at besvare, hvordan og om der anvendes 

fysioterapeutiske indsatser på området. 

Ud fra begrænset datamateriale fra interviews, er der kun skabt et enkeltstående billede af 

praksis, fordi undersøgelsen er foretaget med relativt få interviewpersoner. Resultaterne fra 

undersøgelsen viser, at der er stor forskel mellem teori og praksis, hvilket de enkelte 

fysioterapeuter selv beskriver, og hvilket kan ses ved sammenligning af fysioterapeuternes 

praksisbeskrivelser med litteraturen på området. Dette gør det vanskeligt entydigt at 

besvare, hvordan fysioterapeutiske indsatser anvendes, og det kan blot fastslås at der ikke 

er overensstemmelse mellem teori og de indsatser, som fysioterapeuterne beskriver.         

Det er nødvendigt med flere studier og erfaringer, der beskriver, hvordan fysioterapeutiske 

indsatser anvendes til fremme af kondition og muskeludholdenhed til børn med spastisk 

CP, da dette er forudsætningen for at opkvalificere de fysioterapeutiske indsatser på dette 

område. 
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PERSPEKTIVERING 

I det følgende beskrives projektets anvendelighed og hvem projektet kan være relevant for, 

og her foreslås fremtidige studier.  

Projektet har været spændende, da problemstillingen er aktuel og fordi projektet kan være 

med til at opkvalificere de fysioterapeutiske indsatser, som har til hensigt at fremme 

kondition og muskeludholdenhed til børn med spastisk CP. Resultaterne fra undersøgelsen 

kan anvendes af CPOP´s arbejdsgruppe, der arbejder med at udvikle et inspirations-

materiale til fysioterapeuter, der skal træne børn med spastisk CP. Dette projekt viser, at 

det er meget vigtigt, at arbejdsgruppen beskriver de foreslåede indsatser præcist, da de 

fysioterapeutiske indsatser i praksis anvendes meget forskelligt og ikke anvendes som 

teorien beskriver.  

Endvidere må der sættes spørgsmål ved CPOP-registreringsskemaets validitet, fordi 

begreberne kondition og muskeludholdenhed anvendes anderledes end de beskrives i 

teorien.   

Eftersom projektet kun giver et begrænset billede af praksis, vil det være spændende at 

undersøge om samme problematik er aktuel for en større population. Ud fra projektet 

vurderes det, at der er behov for en opdatering af den fysioterapeutiske viden i forhold til 

kondition og muskeludholdenhed, hvis den fysioterapeutiske faglighed på dette område 

skal styrkes. Dette er væsentligt, fordi der ikke findes kliniske retningslinjer på området, 

hvorfor fysioterapeuter er mere eller mindre frit stillet. Denne vurdering og ovenstående 

kan bidrage til debat, videre forskning og udvikling på området. 
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BILAG 1: SØGEHISTORIK FRA LITTERATURSØGNING 

a. Systematisk søgning på PubMed 

Primo 

februar 

2011 

Limits: human, all child 0-18, english, norwegian, swedish, danish, abstract, 2001-2011 

Søgeord: "Cerebral Palsy"[Mesh] (A), "Physical Fitness"[Mesh] (B), Physical 

Endurance[Mesh] (C), "Oxygen consumption" [Mesh] (D) 

Kombinationer Hits Hjem 

#1 (A) 3.178 - 

#2 (B) 1.847 - 

#3 (C) 1.400 - 

#4 (D) 1.938 - 

#5 #1 AND #2 20 6 

#6 #1 AND #3 20 10 
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b. Systematisk søgning på Cinahl 
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februar 

2011 

Limits: human, all child 0-18, english, norwegian, swedish, danish, abstract, 2001-2011 

Søgeord: (MH "Cerebral Palsy") (A), (MH "Physical Fitness") (B), (MH "Physical 

Endurance") (C), (MH "Oxygen Consumption") (D) 

Kombinationer Hits Hjem 

#1 (A) 1.270 - 

#2 (B) 473 - 

#3 (C) 216 - 

#4 (D) 639 - 

#5 #1 AND #2 16 3 

#6 #1 AND #3 10 - 

#7 #1 AND #4 19 1 
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c. Systematisk søgning på Cochrane Library 

Primo 

februar 

2011 

Limits: 2001-2011 

Søgeord: "Cerebral Palsy"[Mesh] (A), "Physical Fitness"[Mesh] (B), Physical 

Endurance[Mesh] (C), "Oxygen consumption" [Mesh] (D) 

Kombinationer Hits Hjem 

#1 (A) 417 - 

#2 (B) 1.173 - 

#3 (C) 1.225 - 

#4 (D) 2.033 - 

#5 #1 AND #2 4 - 

#6 #1 AND #3 5 - 

#7 #1 AND #4 2 - 
 

d. Systematisk søgning på SweMed+ 
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februar 
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Limits: Simple Search 

Søgeord: Cerebral Palsy (A), Fitness (B) Endurance (C), Oxygen (D), Aerob (E), VO2$ 

(F), Cardio$ (G) 
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#13 #1 AND #7 0 - 
 

e. Systematisk søgning på PEDro 
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februar 

2011 

Limits: Simple Search 

Søgeord: Søgeord: Cerebral Palsy (A), Fitness (B) Endurance (C), Oxygen (D), Aerob 

(E), VO2* (F), Cardio* (G) 

Kombinationer Hits Hjem 

#1 (A) 214 - 

#2 (B) 3.314 - 

#3 (C) 734 - 

#4 (D) 1.179 - 

#5 (E) 1.278 - 

#6 (F) 556 - 

#7 (G) 4.378 - 

#8 #1 AND #2 12 1 

#9 #1 AND #3 5 - 

#10 #1 AND #4 4 - 

#11 #1 AND #5 7 - 

#12 #1 AND #6 1 - 

#13 #1 AND #7 2 - 
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BILAG 3: TABEL OVER 6 INKLUDEREDE STUDIER 
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BILAG 4: HICK’S SPØRGSMÅL, NR. 4-49 

Introduktion  

4. Er der en fyldestgørende beskrivelse af studiets generelle kontekst? 

5. Er litteraturstudiet grundigt, relevant, up-to-date og brugt korrekt til at tilvejebringe 

strukturerede argumenter, som fører frem til begrundelsen for forskningsredegørelsen?  

6. Er hypotesen (hvis relevant) klart fremstillet, og er det forventede forhold mellem 

variablerne tydeligt?  

7. Hvis undersøgelsen ikke afprøver hypotesen, er målene for studiet så klare?  

8. Er målene eller hypotesen brugbar for praksis indenfor studiets emneområde?  

9. Er det sandsynligt, at projektet vil være af værdi for praksis indenfor studiets 

emneområde?  

Metode  

10. Er studiets design/ konstruktion ordentligt beskrevet?  

11. Har forskeren gjort det klart, hvorfor dette design blev valgt?  

12. Er designet hensigtsmæssigt i forhold til målene/hypotesen, som er beskrevet i 

introduktionen?  

13. Er fejlkilder erkendt og kontrolleret?  

14. Er stikprøverne passende? Er de af en relevant størrelse? Fyldestgørende beskrevet? 

Udvalgt på forsvarlig vis?  

15. Er forudindtagethed eller fejl tydeliggjort i stikprøverne og/eller i udvælgelsesprocessen?  

16. Vil dette have indflydelse på studiets resultat?  

17. Blev der brugt materialer, så som mekaniske apparater. Var de ordentlig beskrevet og 

passende til projektet?  

18. Blev der brugt spørgeskemaer, måle-ark eller holdnings-skalaer osv.?  

19. Blev disse fyldestgørende beskrevet og/eller medtaget i appendix’et, hvis det var relevant?  

20. Blev spørgeskemaer eller skalaer, som blev brugt, konstrueret hensigtsmæssigt og blev de 

tilstrækkeligt testet, før de blev brugt i studiet? Var de velegnede til deres formål? 

21. Er beskrivelsen af, hvad der blev gjort, fuldstændig klar?  

22. Angiver den i hvilken rækkefølge tingene blev gjort? 

23. Giver den en ordret redegørelse for alle de instruktioner, der blev givet til testpersonerne? 

Var instruktionerne klare? 

24. Blev fejlkilderne behandlet hensigtsmæssigt?  

25. Var dataindsamlingsmetoden klart beskrevet og hensigtsmæssig? 

26. Var de indsamlede data i passende målestok til den afhængige variabel (hvis studiet 

testede en hypotese), eller til den information, der behøvedes om undersøgelsens mål?  

27. Blev testpersonerne behandlet godt, blev deres rettigheder og fortrolighed beskyttet? 

28. Var studiet etisk? 

29. Kunne du gentage dette studie præcist, hvis det var nødvendigt? 
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Resultaterne  

30.  Hvis der er brugt grafer/diagrammer etc., er de så klare, umiddelbart forståelige og 

brugbare?  

31. Hvis der er brugt tabeller, er de så klart mærket og konstrueret, og med indlysende 

relevans for studiet?  

32. Er de statistiske tests, der er brugt, de korrekte i forhold til studiets design?  

33. Er det valgte betydningsniveau hensigtsmæssigt for emneområdet?  

34. Er p-værdien klart og korrekt anført i forhold til den opsatte hypotese?  

Diskussion 

35. Er resultaterne og konklusionerne klart beskrevet?  

36. Bliver de relateret til andre studier på området, hvorved de bliver sat ind i en bredere 

forskningsramme?  

37. Gives der en overbevisende teoretisk forklaring på resultaterne?  

38. Bliver resultaterne fyldestgørende og korrekt fortolket, eller selektivt og/eller urimeligt?  

39. Er eventuelle mangler i studiets design fremhævet sammen med forslag til forbedringer?  

40. Er resultaterne fortolket i overensstemmelse med disse begrænsninger?  

41. Bliver evt. praktiske følger af resultaterne diskuteret?  

42. Viser der sig nogen ideer til fremtidige projekter?  

Referencer 

43. Bliver alle artikler, studier, forskningsrapporter og bøger citeret i litteraturlisten? 

44. Giver disse referencer alle de nødvendige oplysninger? 

Overordnede overvejelser 

45. Var projektet umagen værd, i forhold til at bidrage til emneområdets vidensbasis?  

46. Var det skrevet klart, så at indholdet var let tilgængeligt for læseren?  

47. Er rapporten videnskabelig og objektiv både i forhold til den måde den blev håndteret på 

såvel som den måde den blev analyseret og skrevet på?  

48. Er studiet blottet for jargon? 

49. Har forskningsprojektet fremmet emneområdet på nogen måde? 
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BILAG 5: MATRIX I FORHOLD TIL KVALITETSVURDERING AF 2 

STUDIER 
Titel Effect of Physical Training on Schoolchildren with Cerebral Palsy 

Forfatter Lundberg, Åke m.fl. 

Publiceret Acta Paediatrica Scandinavica, nr. 2, 1967, Vol. 56, s. 182-188   

Studie 1 Artiklens indhold Hicks 

Baggrund / 

formål  

Formålet med dette casestudie var at undersøge om børn 

med CP kan forbedre deres kondition gennem træning.  

4: ja, 5: ja, 6: 

ja, 7: ja, 8: ja, 

9: ja 

Metode Deltagerne var 4 piger og 10 drenge i alderen 15-20 år. De 

havde forskellige typer af CP, og graden af motorisk 

funktionsnedsættelse var let til moderat. Der var tale om 

gruppebaseret træning, som foregik i 6 uger. Interven-

tionen bestod af 30 min.’s træning 2 gange pr. uge, hvor de 

store muskelgrupper blev trænet i øvelser i minimum 1-2 

min. af gangen med aktive pauser. Træningen bestod bl.a. 

af løb, hop og gang. Deltagerne deltog desuden i deres 

almindelige gymnastikundervisning 2-3 gange pr. uge. 

Under visse dele af træningen blev en drengs pulsfrekvens 

målt til 158-184 slag pr. min.   Som måleredskaber blev 

anvendt hjertevolumen (ved røntgenoptagelse), samt 

iltoptagelse, hjertefrekvens og blodlaktat niveau ved 2 

forskellige submaksimale arbejdsintensiteter på ergometer-

cykel før og efter træningsperioden. 

10: ja, 11: nej, 

12: ja, 13: ja, 

14: nej, 15: ja, 

16: ja, 17: ja, 

18: ja, 19: ja, 

20: ja, 21: nej, 

22: ja, 23: nej, 

24: ja, 25: ja, 

26: ja, 27: ja, 

28: ja, 29: nej. 

Resultater Efter træningen sås følgende resultater: Betydelig stigning i 

beregnet i VO2max. på 0,25 l/min (5 ml/kg/min) for piger 

og på 0,35 l/min (6 ml/kg/min) for drenge. Betydelig lavere 

pulsfrekvens ved en given submaksimal belastning. For 

pigerne 8 slag pr. min. og for drengene 18 slag pr. min. 

Betydeligt lavere blodlaktatniveau ved en given 

submaksimal belastning. For pigerne 8 mg. og for drengene 

16 mg. pr. 100 ml. Forøgelse af hjertevolumen på 30 ml. (5 

%), hvilket ikke er betydeligt.  

30: ja, 31: ja, 

32: ja, 33: ja, 

34: ja. 

Diskussion Den beregnede stigning i maksimal iltoptagelse på 0,25 

l/min for piger og på 0,35 l/min for drenge passer med fund 

fra lignende studier på raske personer. Sammenlignet med 

andre studier har børnene i dette studie trænet mindre. At 

stigningen i maksimal iltoptagelse således er ens eller større 

end i de sammenlignede studier, må skyldes at børnene i 

dette studie startede på et lavere niveau. Børn med CP har 

normalt en væsentlig ringere kondition sammenlignet med 

jævnaldrende raske. Ved træning kan denne forskel 

mindskes. Det er vigtigt at være opmærksom på fysisk 

træning i den tidlige ungdom.   

35: ja, 36: ja, 

37: ja, 38: ja, 

39: ja, 40: ja, 

41: ja, 42: nej  

Referencer 13 43: ja, 44: ja  

Overordnede 

overvejelser 

 45: ja, 46: ja, 

47: ja, 48: ja, 

49: ja.  
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Titel Effect of Exercise at the AT Point for Children with Cerebral Palsy 

Forfatter Shinora Taka-aki m.fl. 

Publiceret Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseases, Nr. 1 & 2, 2002, Vol. 61, s. 

63-67 

Studie 2 Artiklens indhold Hicks 

Baggrund / 

formål  

Formålet med dette casestudie var at undersøge om 

muskeludholdenheden kan forbedres hos børn med CP 

gennem træning ved anaerobe tærskel. 

4: ja, 5: ja, 6: ja, 

7: ja, 8: ja, 9: ja 

Metode 11 deltagere i alderen 11,8 til 16,3 år med spastisk CP med 

gangfunktion.  Deltagerne blev delt i 2 trænings-grupper; 1 

gruppe, der bencyklede og 1 gruppe, der armcyklede. 

Træningen foregik i perioder fra 6-20 uger, fandt sted 2 

gange om ugen og varede 20 min pr. træningssession. 

Intensiteten var på den anaerobe tærskel. Gennem en ergo-

metertest blev muskeludholdenheden vurderet ved måling 

af iltoptagelsen ved den anaerobe tærskel. Målingerne blev 

foretaget før, under og efter træning. Testen blev udført ved 

at børnene efter 4 min.’s opvarmning, cyklede så længe de 

kunne med en forøgelse af modstanden med hhv. 10 og 7 

watt pr. min.  

10: ja, 11:ja, 

12: ja, 13: ja, 

14: nej, 15: nej, 

16: nej, 17: ja, 

18: ja, 19: ja, 

20: ja, 21: ja, 

22: ja, 23: nej, 

24: ja, 25: ja, 

26: ja, 27: ja, 

28: ja, 29: ja. 

Resultater Efter træningsperioden steg iltoptagelsen ved den anaerobe 

tærskel betydeligt i bentræningsgruppen. Inden trænings-

perioden var iltoptagelsen 13,0-27,5 ml/kg/min og efter 

træningsperioden var iltoptagelsen 14,6-33,5 ml/kg/min. 

Iltoptagelsen ved den anaerobe tærskel steg ikke betydeligt 

for armtræningsgruppen. Inden træningsperioden var iltop-

tagelsen 10,2-15,2 og efter træningsperioden var 

iltoptagelsen 12,8-15,5 ml/kg/min 

30: ja, 31: ja, 

32: ja, 33: ja, 

34: ja 

Diskussion Træning med cykelergometer er en effektiv måde at 

forbedre den fysiske udholdenhed på hos børn med CP.  

Der var ingen betydelige effekter hos armtræningsgruppen. 

Årsagen kan skyldes at børnene i armtræningsgruppen 

trænede betydeligt mindre end bentræningsgruppen. 

(træningsfrekvensen var hhv. 1,5 og 1,8 gange pr. uge.) Det 

kan dog også skyldes at armenes muskelgrupper ikke er 

tilstrækkeligt store til at kunne give en aerob 

træningseffekt. 

35: ja, 36: ja, 

37: ja, 38: ja, 

39: nej, 40: nej, 

41: ja, 42: nej 

Referencer 27 43: ja, 44: ja 

Overordnede 

overvejelser 

 45: ja, 46: ja, 

47: ja, 48: ja, 

49: ja.  
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BILAG 6: DEN FØRSTE KONTAKT GENNEM TELEFONISK 

HENVENDELSE 
God dag… 

Præsentation af mig selv:                   

Mit navn, studerende på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 

Udarbejder et bachelorprojekt med udgangspunkt i en lille del af CPOP-protokollen. Mere 

præcist afkrydsningsskemaet, hvor man kan krydse af, hvilke fysioterapeutiske interventioner 

barnet med CP har modtaget. Min opgave tager udgangspunkt i muskeludholdenhed og 

kondition.  

Min foreløbige problemformulering lyder således: 

”Hvordan anvendes fysioterapeutiske interventioner til fremme af muskeludholdenhed og 

kondition til børn med spastisk cerebral parese?” 

Praktiske informationer:      

Jeg ønsker at lave et kvalitativt studie med interviews af udvalgte fysioterapeuter og er på 

nuværende tidspunkt i gang med at finde relevante interviewpersoner, og her kommer du ind i 

billedet. Kontakten til dig har jeg fået gennem Helle Mätzke Rasmussen, koordinerende 

fysioterapeut CPOP i Region Syddanmark. Jeg henvender mig til dig, da jeg ved du har sat 

kryds i afkrydsningsskemaet for hhv. ”Specifik” og ”Integreret i hverdagen” 

muskeludholdenhedstræning og konditionstræning hos et barn. Jeg vil høre dig om du har lyst 

til at deltage i mit interview? 

Hvis vedkommende ønsker at deltage:  

Det lyder godt. Hvilken dato og klokkeslæt? Er det korrekt adressen er: X? Jeg vil jeg sende 

dig en mail, hvor min interviewguide med omdrejningsspørgsmål/-emner er vedhæftet. Det 

kan give dig en idé om emnet, og så kan du være forberedt. Derudover vil jeg i mailen sende 

dig lidt spørgsmål om din baggrund, som jeg vil bede dig have udfyldt til jeg kommer ud til 

dig.  

Hvis vedkommende ikke ønsker at deltage:  

Så må du undskylde ulejligheden 

Afslutning på præsentation 

12 



 
 

BILAG 7: MAIL TIL INTERVIEWPERSONER  
Kære X 

Tak fordi du vil medvirke i interview d. X 2011, kl. X i forbindelse med mit bachelorprojekt 

på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg. 

Under interviewet vil jeg stille dig en række spørgsmål omhandlende CPOP-protokollen og 

afkrydsningsskemaet, hvor man kan krydse af, om man har foretaget fysioterapeutiske 

interventioner med henblik på at forbedre et barn med CP’s muskeludholdenhed og kondition. 

Jeg ønsker en viden om, hvordan dine fysioterapeutiske foranstaltninger er, og i den 

forbindelse ønsker jeg også at vide, hvordan dine ”specifikke” og ”integrerede i hverdagen”-

fysioterapeutiske foranstaltninger er.  

Jeg ønsker at du tager udgangspunkt i et bestemt barn, som du i CPOP-afkrydsningsskemaet 

har angivet både at træne kondition og muskeludholdenhed med.  

Jeg gør opmærksom på, at interviewet vil blive optaget på diktafon og derefter transskriberet. 

Du vil i opgaven fremstå anonym, og alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og slettet 

efter brug. Du vil have mulighed for at sige fra, hvis der er spørgsmål, du ikke kan eller vil 

svare på. 

Interviewets varighed forventes at være mellem 25 og 40 min.  

I mailen er vedhæftet et spørgeark med spørgsmål om din baggrund, som jeg beder dig ud-

fylde til vi mødes. Endvidere vedhæftes en interviewguide med relevante omdrejningsspørgs-

mål/-emner.  

Med venlig hilsen  

Peter Birk Kjær Jensen  

Tlf.: 30 26 70 93 

E-mail: kingkong2@live.dk 
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BILAG 8: INTERVIEWGUIDE MED OMDREJNINGSSPØRGSMÅL, 

SOM ER SENDT TIL INTERVIEWPERSONER  

 

 

Tema Forskningsspørgsmål Noter 

Barnets 

baggrund 

 

Hvem er barnet? - Hvor gammel var X, da 

afkrydsningsskemaet blev udfyldt? 

- Hvilket GMFCS-niveau var X på 

dengang? 

- Er X en dreng eller en pige? 

- Hvilken type spastisk CP?  

(Hø. el. ve. hemiplegi eller diplegi) 

I hvilket regi modtog X det 

fysioterapeutiske tilbud? 

- Hvor er du ansat henne? 

- Sygehus, kommunal institution, privat 

institution, børnehave, skole eller PPR? 

- Er det via genoptræningsplan? 

- Er det via vederlagsfri fysioterapi? 

CPOP-

protokollen og 

dets begreber 

muskeludhold-

enhed & 

kondition 

 

 

Hvordan vil du definere 

begrebet muskeludholdenhed 

fra CPOP-afkrydsnings-

skemaet?  

 

Hvordan vil du definere 

begrebet kondition fra CPOP-

afkrydsningsskemaet? 

 

Er der overlap mellem 

begreberne, hvis man ser på 

din praksis? 

- Hvilke interventioner var der mere 

konkret tale om, som skulle forbedre X’s 

muskeludholdenhed og kondition? 

Baggrunden for 

fysioterapeutisk

e interventioner 

med formål at 

fremme X’s 

muskeludhold-

enhed & 

kondition 

 

Med baggrund i disse 

begreber:  

 

Hvordan vidste du at X havde 

brug for at få forbedret sin 

muskeludholdenhed & 

kondition? 

 

 

 

- På baggrund af test- og måleredskaber?  

- På baggrund af observationer af X under 

aktivitet?  

- På baggrund af information fra X eller 

andre mennesker omkring X? 

Hvordan udarbejdede du mål 

i forhold til at forbedre X’s 

muskeludholdenhed & 

kondition? 

- Anvendte du målsætningsredskaber? 

- Målte måleredskabet på både 

muskeludholdenhed og kondition? 

- Dokumenterede du mål? 

Fysioterapeu-

tiske interven-

tioner i praksis 

i forhold til 

fremme af X’s 

muskeludhold-

enhed & 

kondition 

Når du i CPOP-

afkrydsningsskemaet 

noterede at der blev udført 

”specifik” og ”integreret” 

muskeludholdenheds- & 

konditionstræning, hvordan 

foregik det så? 

- Hvor foregik X’s træning henne? 

- Hvilket træningsudstyr blev anvendt? 

- Hvilke omgivelser blev anvendt?  

- Hvem var sammen med X? 
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BILAG 9: SPØRGEARK TIL UDARBEJDELSE AF 

KOMPENTENCEPROFILER  
Fysioterapeutisk uddannelsesår og sted?: 

Andre uddannelser/videreuddannelser/kurser?: 

Nuværende stilling og hvor længe har du været ansat her?: 

Fysioterapeutisk erfaring (f.eks. arbejdsområder)?: 

   Hvilke patienttyper ser du?: 

   Hvilken behandling/træning modtager disse?: 

   Ser du mange børn med CP og har du udfyldt mange CPOP-afkrydsningsskemaer?: 

   Har du også holdtræning? Evt. hvilke hold er det?: 

Kan du anbefale faglitteratur og/eller videnskabelige artikler om konditions- og 

muskeludholdenhedstræning til børn med CP? 
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BILAG 10: INTERVIEWGUIDE, ANVENDT VED SELVE 

INTERVIEWET  
Tema Forskningsspørgsmål Supplerende spørgsmål 

Barnets 

baggrund 

Hvad hedder barnet?  

Hvem er X? - Hvor gammel var X, da afkrydsnings-

skemaet blev udfyldt? 

- Hvilket GMFCS-niveau var X på? 

- Er X en dreng eller en pige? 

- Hvilken type spastisk CP?  

(Hø. el. ve. hemiplegi eller diplegi) 

- Går barnet i børnehave eller skole? 

Enkeltintegreret? 

I hvilket regi modtog X det 

fysioterapeutiske tilbud? 

- Hvor er du ansat henne? 

- Sygehus, kommunal institution, privat 

institution, børnehave, skole eller PPR? 

- Er det via genoptræningsplan? 

- Er det via vederlagsfri fysioterapi? 

CPOP-

protokollen og 

dets begreber 

muskeludhold-

enhed & 

kondition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til den CPOP-

protokol, hvor du har sat 

kryds ud for muskeludhold-

enhed & kondition i 

afkrydsnings-skemaet.  

 

Hvornår udfyldte du CPOP-

protokollen?  

 

Hvordan vil du definere 

begrebet muskeludholdenhed 

fra afkrydsningsskemaet?  

- Hvilke kropsfunktioner eller 

kropsstrukturer ønskede du at påvirke hos 

X? 

Hvordan vil du definere 

begrebet kondition fra 

afkrydsningsskemaet? 

- Hvilke kropsfunktioner eller 

kropsstrukturer ønskede du at påvirke hos 

X? 

Er der overlap mellem 

begreberne, hvis man ser på 

din praksis? 

- Er det de samme interventioner, som 

anvendes for at påvirke X’s 

muskeludholdenhed & kondition? 

 

- Hvilke interventioner var der mere 

konkret tale om, som skulle forbedre X’s 

muskeludholdenhed & kondition? 

Baggrunden for 

fysioterapeutis-

ke interventio-

ner med formål 

at fremme X’s 

muskeludhold-

enhed & 

kondition 

 

 

 

Med baggrund i disse 

begreber:  

 

På daværende tidspunkt: 

Hvor længe havde X 

modtaget fysioterapi med det 

formål at fremme 

muskeludholdenhed & 

kondition? 
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Hvordan vidste du at X havde 

brug for at få forbedret sin 

muskeludholdenhed & 

kondition? 

 

- På baggrund af test- og måleredskaber?  

- På baggrund af observationer af X under 

aktivitet?  

- På baggrund af information fra X eller 

andre mennesker omkring X? 

Var der fysiologiske årsager 

til at X havde nedsat 

muskeludholdenhed & 

kondition? 

 

 

 

 

 

Var der psykologiske årsager 

til at X havde nedsat 

kondition & 

muskeludholdenhed? 

- Smerte? 

- Nedsat muskelstyrke?  

- Nedsat balance?  

- Spasticitet?  

- Kontrakturer?  

- Øget muskeltonus?  

- Nedsat muskelfunktion?  

- Nedsat grovmotorisk funktionsniveau?   

 

- Mangel på motivation? 

 

 

Havde omgivelserne samt 

folk omkring X indflydelse 

på X’s muskeludholdenhed  

& kondition? 

 

- Var det i positiv eller negativ retning? 

- Kan du give eksempler på, hvordan det 

var? (f.eks. er folk omkring X gode til at 

vente på X, når de er ude at gå, eller 

anvendes kørestol i perioder, hvor det 

ikke er nødvendigt?) 

Hvordan udarbejdede du mål 

i forhold til at forbedre X’s 

muskeludholdenhed & 

kondition? 

- Anvendte du målsætningsredskaber? 

- Målte måleredskabet på både muskelud-

holdenhed og kondition? Har andre 

faktorer, f.eks. nedsat balance kunnet 

sløre målingen? 

- Dokumenterede du mål?  

Fysioterapeu-

tiske interven-

tioner i praksis 

i forhold til 

fremme af X’s 

muskeludhol-

denhed & 

kondition 

 

 

 

 

Når du i CPOP-

afkrydsningsskemaet 

noterede at der blev udført 

”specifik” muskeludhold-

enheds- & konditionstræning, 

hvordan foregik det så?  

- Hvor foregik X’s træning henne? 

- Hvilket træningsudstyr blev anvendt? 

- Hvilke omgivelser blev anvendt?  

- Hvem var sammen med X? 

 

Når du i afkrydsningsskemaet 

noterede at der blev udført 

”integreret i hverdagen” 

muskeludholdenheds- & 

konditionstræning, hvordan 

foregik det så? 

- Hvor foregik X’s træning henne? 

- Hvilket træningsudstyr blev anvendt? 

- Hvilke omgivelser blev anvendt?  

- Hvem var sammen med X? 
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I forhold til ”specifik” 

træning af kondition & 

muskeludholdenhed.: 

 

A.) Hvordan så X’s ugentlige 

træningsprogram ud?  

 

 

 

 

 

 

B.) Hvordan motiverede du X 

til denne træning?  

 

 

 

 

C.) Hvordan vurderede du 

om ”specifik” konditions- og 

muskeludholdenhedstræning 

havde effekt? 

 

 

 

 

- Hvor mange gange om ugen? 

- Hvor lang tid pr. gang? 

- Hvordan sikrede du dig at X under 

træningen arbejdede med en så høj 

intensitet at X kunne opnå forbedret 

muskeludholdenhed & kondition?  

(Intensitetsmåling? På hvilken måde?) 

 

- Trænede X alene eller i grupper? 

- Konkurrence? 

- Leg? 

- Mundtlig opfordring? 

- Musik? 

 

- I forhold til ICF; anvendte du så 

målemetoder på både krops-, aktivitets- 

og deltagelsesniveau? 

I forhold til ”integreret i 

hverdagen” træning af 

kondition og 

muskeludholdenhed.: 

 

A.) Hvordan så X’s ugentlige 

træningsprogram ud? 

 

 

 

 

 

 

B.) Hvordan motiverede du X 

til denne træning? 

 

 

 

 

C.) Hvordan vurderede du 

om ”integreret i hverdagen” 

træning af kondition og 

muskeludholdenhed havde 

effekt?   

 

 

 

 

 

- Hvor mange gange om ugen? 

- Hvor lang tid pr. gang? 

- Hvordan sikrede du dig at X under 

træningen arbejdede med en så høj 

intensitet at X kunne opnå forbedret 

muskeludholdenhed & kondition?  

(Intensitetsmåling? På hvilken måde?) 

 

- Trænede X alene eller i grupper? 

- Konkurrence? 

- Leg? 

- Mundtlig opfordring? 

- Musik? 

 

- I forhold til ICF; anvendte du så 

målemetoder på både krops-, aktivitets- 

og deltagelsesniveau? 

Andre 

refleksioner 

 

 

Anvendte du opvarmning og 

nedvarmning i forbindelse 

med muskeludholdenheds- & 

konditionstræning? 

- Hvor længe? 
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Anvendte du anden 

fysioterapi i forbindelse med 

muskeludholdenheds- & 

konditionstræning?   

- Udspænding for at øge bevægeudslag 

inden træning? 

- Korrektion i forhold til stillinger under 

konditions- eller muskeludholdenheds-

træningen? 

Hvor har du din viden fra 

omkring muskeludhold-

enheds- & konditionstræning 

til børn med CP? 

- Erfaring? 

- Teori? 

- Internet? 

- Fagbøger? 

- Videnskabelige databaser? 

Arbejdede du med at få X til 

at deltage i fysiske 

aktiviteter? 

- Hvad gjorde du? 
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BILAG 11: SAMTYKKEERKLÆRING  
Samtykkeerklæring  

          

Denne samtykkeerklæring gælder et interview foretaget d. __________  

Undertegnede bekræfter hermed at være mundtlig informeret om, at interviewet foretages i 

forbindelse med bachelorprojektet, der skal undersøge, hvordan fysioterapeutiske 

interventioner anvendes til fremme af muskeludholdenhed og kondition til børn med spastisk 

cerebral parese. (GMFCS-niveau I-III)  

Undertegnede giver hermed tilladelse til, at Peter Birk Kjær Jensen må anvende de 

oplysninger, der bliver givet under interviewet på nedenstående vilkår:  

Jeg giver herved tilladelse til, at oplysningerne fra interviewet kan anvendes i 

bachelorprojektet og i forbindelse med eventuel efterfølgende publicering af projektets 

resultater.  

Interviewet optages på diktafon og vil efter eksamination blive slettet. 

Underskriftsindehaveren vil i bachelorprojektet blive anonymiseret, og kun blive nævnt med 

henvisning til funktion.  

Hvis jeg ønsker det, kan der tilsendes eller mailes en kopi af interviewet, når det er renskrevet.  

Der kan, hvis jeg ønsker det, tilsendes eller mailes et eksemplar af den færdige opgave, når 

den er eksamineret og godkendt. 

Peter Birk Kjær Jensen må kontakte mig igen, hvis der opstår brug for yderligere spørgsmål.  

Jeg giver hermed mit samtykke til at deltage i et interview på ovenstående betingelser.  

 

__________________________________  

Underskrift  

Nedenstående fysioterapeutstuderende sikrer, at ovenstående betingelser overholdes.  

 

______________________________  

Peter Birk Kjær Jensen 
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BILAG 12: KOMPENTENCEPROFILER  
IP 1 

Uddannelsessted 

og år 

Fysioterapeutskolen Esbjerg 2002 

Arbejdsplads Har de sidste 7½ år arbejdet på privatklinik. Hun varetager almene 

klinikopgaver, så hun ser patienter med ryg-, knæ-, hofte-, fødder-, 

skulder- og albueproblematikker. Hun giver manuel behandling, 

mobilisering, manipulering, McKenzie, myefascial release, triggerpunkts-

behandling, træningsterapi m.m. 1/3 af de patienter, der kommer hos IP1 

lider af sclerose, parkinson, diverse gigtformer, hvoraf hun træner de 

fleste på hold til balance-, styrke- og udholdenhedstræning. Lige nu 

behandler hun 3 børn, 1-2 gange ugentligt á 45 min.’s varighed. En har 

juvenil artrit og vand i hovedet, en anden har epilepsi og andre 

hjerneskader og en har spastisk cerebral parese.     

Hun har udfyldt 1 CPOP-protokol. 

Erfaring 1 års erfaring fra anden klinik 

7 mdr.’s erfaring fra Sygehus 

Kurser Eksamineret Muskuloskeletal Fysioterapeut 

Kursusrækken i Mc. Kenzie A.B.C. 

Sanseintegrationskursus 
 

IP 2 

Uddannelsessted 

og år 

Fysioterapeutskolen Odense 1995 

Arbejdsplads Hun har de sidste 3 år arbejdet som børnefysioterapeut i Børne- og 

ungdomsteam i en Kommune. Det kan sidestilles med PPR. Her arbejder 

hun med råd og vejledning og har kortvarige behandlingsforløb, som højst 

varer ½ år. 

Hun ser børn med forsinket og umoden motorik, børn med skæve kranier, 

børn med CP og børn med multihandicap. Hun har ikke holdtræning. 

Hun har udfyldt ca. 12 CPOP-protokoller.  

Erfaring 5 års erfaring indenfor ungdomspsykiatrien og ca. 8 års erfaring indenfor 

voksenpsykiatrien. 

Kurser Bifagsuddannelse i idræt  
 

IP 3 

Uddannelsessted 

og år 

Fysioterapeutskolen Holstebro 1984 

Arbejdsplads Har arbejdet på Sygehus siden 1986. Siden 1996 har hun arbejdet med 

børn med forskellige neurologiske-, medicinske-, ortopædiske- samt 

kræftdiagnoser. Udover genoptræning med både indlagte og ambulante 

børn består hendes arbejde også af specialrådgivningsarbejde, hvor hun er 

en del af et større tværfagligt team. 

IP3 har udfyldt 3 CPOP-protokoller. 

Erfaring Arbejdet på institution for handicappede og udviklingshæmmede  

Kurser Mange forskellige kurser. Bl.a. ”Test og undersøgelser til børn”, 

”Motorisk usikre børn”, 3 ugers CP-kursus og et modul på den 

sundhedsfaglige diplomuddannelse  
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BILAG 13: CENTRALE TEMAER  
Tema IP1 – fysioterapeut på privat klinik 

CPOP-skema Udfyldt i oktober/november 2010 

Barn 1 Pige med diplegi, GMFCS niveau 1. Dengang var pigen 5 år og 11 mdr. 

Hun var dengang enkeltintegreret i almindelig børnehave. På 

daværende tidspunkt havde hun trænet ved IP1 i ca. 2 år. I det danske 

sundhedsvæsen er man sent blevet opmærksom på at pigen har CP, da 

fokus har været på pigens vækst- og ernæringsproblemer. Først som 4-

årig får hun gennem scanning konstateret CP. Inden hun kom i 

fysioterapi hos IP1 var forældrene meget beskyttende omkring hende 

og bar hende ofte. Det skyldtes at hun var meget usikker i sin gang og 

ofte faldt. Derfor har pigen nedsat kondition og muskeludholdenhed. 

Derudover bidrager bilateral atrofisk lårbensmuskulatur samt smerter i 

højre bens hasemuskulatur til nedsat muskeludholdenhed og kondition. 

Det er sådan set baggrunden for at barn 1 skulle træne 

muskeludholdenhed og kondition.  

Definition af 

muskeludholdenhed 

i CPOP-skemaet 

Muskeludholdenhed er en persons evne til at udføre muskulært arbejde 

med flere gentagelser. I forhold til træning af muskeludholdenhed hos 

pigen er der tale om træning af lårbensmuskulaturen på begge ben.   

Definition af 

kondition i CPOP-

skemaet 

Kondition omhandler maksimal iltoptagelse. I forhold til træning af 

kondition skal pulsen op.  

Rammer for 

”specifik træning” 
Træningen foregår på klinikken og her kan IP1 styre 

træningsudførelsen. IP1, barnets mor og barnet selv er med til 

træningen. Moderen deltager til tider i træningen. Da skemaet blev 

udfyldt foregik træning på klinikken en gang hver 14. dag af 45 min.’s 

varighed med bl.a. træning af muskeludholdenhed og kondition. IP1 

fortæller at træningen foregår kl. 17 til 18 og at den kan variere alt 

efter, hvad der er sket i løbet af dagen, om der har været anden træning 

på dagen. IP1 ser også specifik træning som træning af en specifik 

funktion eller muskelgruppe, som på den måde påvirker 

muskeludholdenheden og konditionen, og som derfor kan foregå 

”specifikt” i den ”integrerede del”. IP3 fortæller at når pigen modtager 

sine botox-indsprøjtninger, er der ingen problemer i at løbe lidt 

stærkere i den specifikke træning, så her køres der lidt hurtigere 

konditionstræning, og så når virkningen aftager, bliver konditions-

træningen på et andet niveau. På den måde er der skiftende intensitet. 

IP1 beskriver at hun i den specifikke træning ikke sikrede sig at pigen 

trænede med så høj intensitet at pigen ville opnå forbedringer i forhold 

til muskeludholdenhed og kondition. Hun fortæller, at hvis hun skulle 

have sikret sig dette, skulle hun ved muskeludholdenhedstræningen 

have anvendt en max. udholdenhedstest, hvor IP1 skulle se, hvor mange 

repetitioner pigen kunne tage med et vist antal kilo. IP1 fortæller at hun 

har kørt pigen til udtrætning, hvilket hun bl.a. har set på at pigen efter 

øvelserne har måttet ryste sine ben igennem og at hun knækker mere 

sammen i benene, når hun kommer op at stå. I forhold til 

konditionstræningen anvendes heller ingen intensitetsmåling som f.eks. 

pulsur. 
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Rammer for træning 

”integreret i 

hverdagen” 

 

 

 

IP1 ser træning integreret i hverdagen som træning, hvor IP1 har sat 

træning i gang i hjemmet, hvor hun har instrueret forældre i træning til 

barnet. Træningen i hjemmet foregår hver dag, og hvor lang tid den 

konkret tager ved IP1 ikke. Integreret træning kan også foregå på 

klinikken, hvor IP1 styrer træningen. Her er der tale om træning, der 

direkte kan overføres til barnets lege i hverdagen, og som påvirker 

muskeludholdenheden samt konditionen.  IP1 fortæller at hun ikke kan 

vide, hvordan intensiteten af træningen er derhjemme. Hun beskriver at 

det derhjemme er mere muskeludholdenhed, men at hun får denne 

træning over længere tid, hvorfor konditionen også forbedres. Under 

træning af kondition og muskeludholdenhed integreret i hverdagen er 

der heller ikke anvendt nogen form for intensitetsmåling.     

Overlap mellem 

kondition og 

muskeludholdenhed 

IP1 mener at nogle af de interventioner, som blev udført dengang er 

overlappende. Det gælder både træning, som er specifikt trænet og 

trænet integreret i hverdagen. IP1 mener det ville være lettere at 

adskille muskeludholdenhed og kondition, hvis hun skulle træne med 

en atlet i stedet for et barn. Hvis muskeludholdenheden skulle trænes 

med atleten, kunne hun lettere sætte et vist antal kilo på med et bestemt 

antal gentagelser, og hvis hun skulle konditionstræne atleten, kunne 

dette også lettere adskilles fra muskeludholdenhedstræningen. Ifølge 

IP1 er det samme ikke muligt med et barn, da al træning skal leges ind. 

Træningsindsatser i 

”specifik træning” 

 

 

 

Det har været hoppetræning, hvor pigen skulle op på f.eks. 70 hop – 

over snore eller hulahopringe. Træningen ville både påvirke 

muskeludholdenhed og kondition. Træning, som ifølge IP1 var mere 

konditionsfokuseret, var at skyde balloner ud, hvorefter pigen skulle 

løbe ned og skyde dem tilbage igen, hvor ballonerne ikke måtte røre 

gulvet. Denne træning kunne foregå i måske 10 min. Fokuseret 

konditionstræning var også at fange hvepse, hvor IP1 kaster små bolde 

ud i rummet, hvorefter pigen skal løbe rundt med en spand og fange 

dem. I forhold til konkret muskeludholdenhedstræning var opgaverne at 

kravle op og ned i ribbe mange gange, for at hente nogle ting, der var 

klistret på væggen. Muskeludholdenhedstræning var også at pigen 

skulle ligge på ryggen og så skulle sparke til en stor Bobath-bold 50 

gange. Det er også squat med over 15 gentagelser. I den forbindelse 

nævner IP1 at hun ikke laver styrketræning, fordi hun er usikker på, 

hvor hårdt hun egentlig må presse barnet i forhold til hendes spasticitet. 

IP1 fortæller, at hun har snakket om problematikken med kollegaer fra 

et sygehus, og de siger, man ikke må, mens hun selv mener, at det 

måske godt kunne være effektivt. For at træne muskelstyrke/-

udholdenhed er der også lavet brydning og skubbelege med moderen. 

Træningsindsatser, 

”integreret i 

hverdagen” 

 

Interventionerne, som havde til formål at fremme konditionen hos 

barnet påvirkede også muskeludholdenheden. Træningen var hop på 

trampolin i 10-15 min. hver dag samt at cykle, så meget hun kunne nå. 

Det var også at spille Nintendo Wii. I forhold til konkret 

muskeludholdenhedstræning skulle pigen hver aften kravle 15 gange op 

og ned af køjesengens stige. Derudover var der også squat-træning, 

hvor hun sammen med sin søster skiftevis skulle rejse og sætte sig på 

en lav stol. 
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Tests og 

måleredskaber 

IP1 vidste pigen havde brug for muskeludholdenheds- og 

konditionstræning ud fra, hvad moderen og pigen havde fortalt. 

Igennem information fik IP1 bl.a. at vide at pigen var ked af at hun ikke 

kunne følge med børnehavebørnene, når de gik ture. Til undersøgelse af 

pigens muskeludholdenhed og kondition har IP1 ikke anvendt nogen 

test- og målemetoder, der direkte kunne give et billede af disse faktorer.  

Udarbejdelse af mål  Udarbejdelse af mål er primært sket på baggrund af pigens ønsker. Der 

har været tale om funktionelle mål, som ikke kun dækker over 

muskeludholdenhed og kondition. Nogle af de funktionelle mål var at 

hun skulle holde til at kunne gå 500 m., at hun skulle holde til at hoppe 

i trampolin i et vist antal minutter. 

Vurdering af den 

samlede 

træningseffekt  

For at vurdere om interventionerne havde effekt på pigens kondition og 

muskeludholdenhed har IP1 ikke anvendt direkte målinger af 

muskeludholdenhed og kondition. IP1 har anvendt tidtagning i minutter 

af forskellige aktiviteter samt at tælle, hvor mange gange pigen kan 

hoppe i trampolin. Som måling er også anvendt samtale med forældre 

om, hvad pigen kan, f.eks. at hun kan gå de 500-600 m. og om hun kan 

være til gymnastik i en time i stedet for en halv. Målene blev 

dokumenteret i journaler og der blev snakket om målene med pigens 

forældre.   

Motivationsarbejde 

 

På klinikken har IP1 anvendt slik, lege og musik som motivation for 

træningen. For at gøre det sjovt, var det vigtigt for IP1 at den specifikke 

træning var anderledes end træningen, som var integreret i hverdagen.   

Viden Eftersom der ikke står meget om omkring konditions- og 

muskeludholdenhedstræning til børn med CP, må IP1 tage det, som hun 

synes, der er og korte det ned og så blande det med de kurser med 

sanseintegration og andre ting, og så koge det sammen. Så 

artikelmæssigt har hun ikke været inde og læse noget.   

Implementering af 

fysisk aktivitet i 

barnets hverdag 

Da pigen går til gymnastik og dans, har IP1 bidraget med at pigen blev 

ved med at deltage i disse aktiviteter. IP1 har fortalt det er godt, det hun 

gør, og så har de trænet delelementer fra dansen og gymnastikken. Det 

har bl.a. været hoppetræningen, som tidligere er nævnt. Dette har 

medført at pigen bl.a. har syntes at hun godt kunne deltage i 

opvisninger.   
 

Tema IP2 – Kommunal børnefysioterapeut 

CPOP-skema Udfyldt i oktober 2010 

Barn 2 Dreng med højresidig hemiplegi, GMFCS niveau 2. Da protokollen 

laves er drengen 6 år. Han er på dette tidspunkt enkeltintegreret i en 

børnehave, men han har en støttepædagog koblet på hver dag. Da 

protokollen udfyldes har drengen trænet hos IP2 i ca. 3 mdr. Inden IP2 

påbegynder træning med drengen, har drengen fået foretaget en 

achillesseneforlængelse samt en fod- og hofteoperation. På baggrund af 

disse operationer samt gipsning af foden er drengen inaktiv i en periode 

og sidder i kørestol. Derfor bliver han lettere forpustet og træt ved 

forskellige aktiviteter. På baggrund af operationerne kommer drengen i 

et træningsforløb hos IP2 som en form for genoptræningsplan. Det 

skyldes at IP2 kender drengen fra tidligere arbejde.      
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Definition af 

muskeludholdenhed 

i CPOP-skemaet 

Muskeludholdenhed er tiden en bestemt muskel kan holde til at arbejde. 

Skal muskeludholdenheden trænes hos en voksen, vil det være 

gentagelser med lille belastning i en bestemt tidsperiode. Men er der 

tale om muskeludholdenhedstræning til børn, er det mere i aktiviteter, 

f.eks. hvor langt et barn kan gå.    

Definition af 

kondition i CPOP-

skemaet 

Konditionen er noget, der omhandler iltoptagelsen. Skal den trænes, er 

det vigtigt at få pulsen op. 

Rammer for 

”specifik træning” 
Specifik træning er ifølge IP2 træning, som tages ud af hverdagen og 

foregår et andet sted. Her er det IP2, der står for træningen. Udover 

drengen er støttepædagogen med på sidelinjen. Støttepædagogen er i 

den forbindelse sparringspartner for IP2. Da støttepædagogen har kendt 

drengen siden han var 1 år, og er derfor god til at vurdere om drengen 

er reelt træt eller drengen prøver at snyde fra at deltage i træningen. 

Støttepædagogen har også været god til at komme med forslag til 

øvelser i forhold til træningen. Da træningen finder sted, er børnehaven 

forvist til nogle barakker, så træningen foregår i et meget lille rum på 

ca. 2*3m. Træningen foregår om morgenen og varer 45-60 min., og 

finder sted to gange ugentligt. Træningen bestod også af andre øvelser. 

Træningen foregår ved at IP2 ser på, hvor mange gentagelser drengen 

kan tage og så presse drengen til lidt flere. IP2 fortæller hun må 

anvende sine gode fys.-øjne og se at han nu reelt ikke kan mere. Så kan 

der være en leg og så kan fysioterapeuten og drengen vende tilbage til 

samme træning senere. Intensitetssikring af muskeludholdenheden i den 

specifikke del er blevet gjort gennem observation. Her har IP2 vurderet 

om drengen har kunnet tage flere gentagelser samt vurderet om hun har 

kunnet presse ham til lidt flere gentagelser. I den specifikke træning er 

der ikke anvendt intensitetsmålinger som pulsure og anstrengelses-

skalaer. 

Rammer for 

”træning integreret i 

hverdagen” 

 

 

 

Integreret i hverdagen er ifølge IP2 træning, hvor IP2 ikke selv står for 

træningen. IP2 fortæller at hun igennem råd og vejledning har iværksat 

træning og øvelser. Der har primært været vejledning til drengens 

støttepædagog og i mindre omfang til drengens forældre. 

Støttepædagogen fik også et træningsprogram med øvelser for bl.a. 

muskeludholdenhed. Dette træningsprogram varer ca. ½ time.  

Under drengens træningsforløb har IP2 en enkelt gang været ude at se, 

hvordan støttepædagogen har trænet med IP2. På denne måde har IP2 

bedre kunnet vejlede og vise, hvordan støttepædagogen har skullet 

udføre de bestemte øvelser. Ifølge IP2 har det ugentlige 

træningsprogram for integreret i hverdagen været, at drengen skulle 

følge børnehavens rytme og herunder har der været individuel træning 

med støttepædagogen. Hvor meget tid, der samlet anvendes på 

drengens træning integreret i hverdagen er svært at tidsangive. 

Træningsintensiteten er i den integrerede del sikret ved at 

støttepædagogen er god til at se, hvornår drengen hopper over, når 

gærdet er lavest. Pædagogen er god til at presse drengen, når han skal 

holdes ved ilden. I den integrerede del er der hverken anvendt pulsure 

eller anstrengelsesskalaer.    
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Overlap mellem 

kondition og 

muskeludholdenhed 

 

 

 

Træningsindsatser i 

”specifik træning” 

 

 

 

Fysioterapeutiske interventioner med hensigt at fremme konditionen 

har IP2 ikke gjort. At hun har sat kryds ved specifik træning af 

kondition skyldes letsindighed. IP2 fortæller at det rent fysisk ikke har 

været muligt at konditionstræne, da de kun har haft et meget lille 

træningsrum til rådighed, og at vejrforholdene har gjort det umuligt at 

træne udendørs.  Ifølge IP2 har en stor del af muskeludholdenheds-

træningen bestået af øvelser med fokus på at evertere højre fod. IP2 har 

siddet på gulvet sammen med drengen og bedt drengen om at evertere 

foden ud mod IP2’s hånd. Dette har drengen skullet gøre x antal gange. 

I begyndelsen af træningsperioden har guidning af foden været 

nødvendig, så drengen har lært bevægelsen at kende. Ifølge IP2 kan det 

diskuteres om denne træning egentlig er muskeludholdenhed eller 

muskelstyrke. Han har også skullet lave ydersidespark med fodbold og 

ballon på mål, for funktionelt at træne hø. fods evertionsmuskulatur. 

Her har det været ca. 5 spark med det gode ben efterfulgt af 5 spark 

med det dårlige. Derudover har IP2 også trænet muskeludholdenhed 

ved mavebøjninger med 15-30 gentagelser og bækkenløft med 10-20 

gentagelser. 

Træningsindsatser 

”integreret i 

hverdagen” 

 

Kombineret konditions- og muskeludholdenhedstræning har i stor grad 

været gangtræning. Når børnehaven har været ude at gå ture, har 

støttepædagogen fået drengen til at rejse sig fra kørestolen og fået ham 

til at gå så langt han kunne. Ifølge IP2 har denne træning også påvirket 

drengens muskelstyrke. Kombineret konditions- og muskeludholden-

hedstræning har også bestået af cykling med sin far. Muskeludholden-

hedsøvelser har været en del af støttepædagogens træningsprogram til 

drengen. Nogle af disse øvelser er de samme som i den specifikke 

træning. Det gælder bl.a. den funktionelle evertionstræning med en 

fodbold samt bækkenløft. Muskeludholdenhedstræning har også været 

træning, hvor drengen har skullet sætte sig ned på hug og bagefter rejse 

sig op med let støtte ved benene, hvor det maksimalt har været 10 

gentagelser. 

Tests og 

måleredskaber 

Eftersom IP2 har kendskab til drengens funktionsniveau inden 

operationen, kan IP2 på baggrund af observation se at drengens 

funktionsniveau er blevet forværret. Til undersøgelse af drengens 

kondition og muskeludholdenhed har IP2 ikke anvendt nogen test- og 

målemetoder, der direkte har kunnet give et billede af disse faktorer. 

Udarbejdelse af mål Målene for drengen var ikke nedskrevet. De er blevet udarbejdet i 

samarbejde med drengens støttepædagog. Målene har handlet om at få 

drengen tilbage til drengens funktionsniveau inden operationen, så han 

har kunnet lege på lige fod med de andre på legepladsen. Vurdering af 

om drengens smerter mindskes har været et andet mål. Der har ikke 

været konkrete mål på muskeludholdenhed og kondition.  Målene er 

ikke blevet dokumenteret i journaler, men IP2 har snakket med forældre 

og støttepædagogen om, hvad hun har ønsket at opnå og hvordan det er 

gået. 
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Vurdering af den 

samlede 

træningseffekt  

IP2 fortæller at hun vurderer en træningseffekt ved at se funktioner. 

Førhen sad han i kørestol til nu, hvor han kan det hele selv. Det har 

også været at se, hvor langt tid drengen kan træne. Ved 

fodboldtræningen i starten skal der ingenting til for at drengen bliver 

forpustet og hans balance bliver dårlig og han begynder at skvatte 

rundt. Så i starten kan drengen træne i 5-10 min. og til sidst kan han 

træne i 45-60 min. 

Motivationsarbejde 

 
Træningen foregår i stor grad gennem leg. IP2 fortæller, at det gælder 

om at få ideer, som gør træningen sjov. F.eks. at man under 

muskeludholdenhedstræning tæller antal gentagelser, og at man 

anvender fodboldtræning, når drengen interesserer sig for fodbold. 

Viden IP2 har ingen konkret viden om muskeludholdens- og konditions-

træning til børn med CP. Hun har en teoretisk viden til voksne. Det er 

fra fysioterapeutuddannelsen og bifagsuddannelsen i idræt. Hun har 

ikke noget viden fra databaser osv. IP2 har således tænkt, hvordan den 

generelle viden overføres til børn med CP.   

Implementering af 

fysisk aktivitet i 

barnets hverdag 

I træningsperioden har IP2 været opmærksom på at drengen har skullet 

starte i skole, og hun har derfor været klar over at drengen ikke vil 

modtage den samme træning som tidligere. Når drengen starter i skole, 

vil han ikke længere være berettiget til bassintræning, så IP2 har hjulpet 

med at finde noget fysisk fritidsaktivitet, hvor hun har taget hensyn til 

drengens handicap. IP2 har endvidere givet forældrene råd om at 

drengen nu kan starte i vederlagsfri fysioterapi, som han ikke hidtil har 

fået. 
 

Tema IP3 – Børnefysioterapeut på Sygehus 

CPOP-skema Udfyldt medio marts 2010 

Barn 3  En dreng med venstresidig hemiplegi, GMFCS-niveau 1, som henvises 

til specialrådgivningen. Drengen er oprindeligt fra Tyrkiet, men han og 

familien er netop flyttet til Danmark, og drengen har behov for at få 

afdækket sit behov for pædagogisk, psykologisk, ergoterapeutisk og 

fysioterapeutisk bistand. I Specialrådgivningen udarbejder IP3 en 

specialiseret genoptræningsplan til drengen, og drengen har så et 

ambulant træningsforløb på Sygehuset hos IP3. Da CPOP-skemaet 

udfyldes er drengen 5 år og er enkeltintegreret i en almindelig 

børnehave. På daværende tidspunkt har han trænet ved IP3 i 4 mdr. 

Årsagen til nedsat kondition og muskeludholdenhed hos drengen 

skyldes bl.a. at han har nedsat muskelstyrke i venstre ben og ikke har 

kunnet anvende sin venstre side så godt. Inden træningsforløbet hos IP3 

har moderen i sin bedste mening været overbeskyttende overfor 

drengen og hjulpet ham med for mange ting. Drengen har været inaktiv 

og har bl.a. taget elevatoren i stedet for trappen, når han skulle op til 

familiens lejlighed på 4. etage.      

Definition af 

muskeludholdenhed 

i CPOP-skemaet 

Ifølge IP3 er muskeludholdenhed ikke styrketræning, men det er noget 

med mange gentagelser. Når der trænes muskeludholdenhed med 

drengen, trænes musklerne til at kunne udholde at bevæge sig i længere 

tid. Når muskeludholdenheden trænes, anvendes tyngden eller en ydre 

belastning som modstand. Muskeludholdenhedstræning med drengen er 

primært med fokus på benene. 
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Definition af 

kondition i CPOP-

skemaet 

Kondition er noget med at man gerne skulle blive forpustet, og at 

kredsløbet påvirkes.   

 

Rammer for 

”specifik træning” 
Specifik træning af muskeludholdenhed og kondition står IP3 for. 

Udover IP3 og drengen er moderen også med, men hun kigger på.   

Når træningen var specifik foregik den primært på sygehuset, men til 

tider foregik træningen også hjemme hos drengen. Træningen har 

fundet sted 1-2 gange om ugen og træningen har i alt varet en time, 

mens træningen af kondition og muskeludholdenhed ifølge IP3 måske 

har varet 1/3 af tiden. IP3 fortæller at der ikke har været en bestemt 

tidsangivelse på øvelserne eller noget med et bestemt antal gentagelser. 

Det har mere været et skøn. IP3 fortæller at hun har forsøgt at motivere 

drengen, så han var i gang hele tiden, men at hun ikke har anvendt 

måleredskaber til at sikre sig en bestemt træningsintensitet. IP3 

fortæller at det er en mere subjektiv vurdering ud fra om drengen 

kommer til at svede, om han bliver forpustet eller udtrykker at det er 

lidt hårdt.   

Rammer for 

”træning integreret i 

hverdagen” 

 

 

 

Træning integreret i hverdagen af muskeludholdenhed og kondition er 

foregået med drengens forældre og bedsteforældre i hjemmet. IP3 har 

opfordret disse mennesker til at foretage denne træning. IP3 fortæller 

det er svært præcist at sige, hvor mange gange om ugen samt hvor 

meget tid, drengen har anvendt på denne træning. Det kommer bl.a. an 

på vejret og hvordan det passer i forhold til familiens andre gøremål.  

IP3 tror dog, at det primært er træning af muskeludholdenhed, da hun 

ikke tror forældrene presser ham hårdt nok, så han får pulsen op. IP3 

fortæller at hun ved træning integreret i hverdagen ikke har sikret sig 

intensiteten. Hverken ved pulsmåler eller ved antal gentagelser. 

Overlap mellem 

kondition og 

muskeludholdenhed 

 

Træningsindsatser i 

”specifik træning” 

 

 

 

Hop i trampolin, trappegang og cykling på en trehjulet børnecykel var 

interventioner, som havde til formål at træne både muskeludholdenhed 

og kondition. Løbetræning blev ifølge IP3 anvendt som mere specifik 

konditionstræning. Step op og ned fra et stepbræt. Som progression fik 

han små vægtmanchetter om anklerne. Træningen ville ifølge IP3 

forbedre muskeludholdenheden. Muskeludholdenheden er ifølge IP3 

også blevet trænet lidt ved en forhindringsbane, hvor drengen har 

skullet gå op ad en rampe, rutche ned, gå op på en kasse og ned, og op 

og ned fra en kasse i en anden højde og gå på en bilring osv. Drengen 

skulle også lave mavemuskel- og rygmuskeløvelser og det lavede IP3 

som deciderede øvelser. Disse øvelser var ifølge IP3 nok mere 

muskeludholdenhed end det var styrketræning, fordi træningen blev 

gjort med lidt flere gentagelser og med en ikke så høj belastning, som 

hvis man vil kalde det styrketræning. Ofte sagde IP3 at drengen skulle 

tage 10 gentagelser og så en lille pause og så 10 igen.  

Træningsindsatser 

”integreret i 

hverdagen” 

 

Interventionerne, som gjorde at IP3 satte kryds ved muskeludholdenhed 

og kondition var at cykle på den cykel, han havde derhjemme, det 

kunne være tre gange om ugen. Om sommeren var det hyppigere end 

om vinteren. Det kunne også være at gå nogle ture. Det har været at han 

forhåbentligt hver dag gik op og ned af trapperne til fjerde sal, hvor 
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mange gange kan IP3 ikke sige. IP3 fortæller også at det også har været 

svømning, hvor det nok er foregået en gang om ugen.  

Tests og 

måleredskaber 

For at vurdere IP3’s muskeludholdenhed og kondition undersøgte IP3 

drengen ved at se ham løbe, gå på trapper, cykle samt og ved at se ham 

gå op og ned fra et stepbræt. Så blev han forpustet og fortalte at det nu 

blev hårdt. IP3 har ikke brugt deciderede tests til måling af 

muskeludholdenhed og kondition, som f.eks. watt-max. testen. 

Udarbejdelse af mål 

for indsatserne 

Mål blev udarbejdet i samarbejde med moderen, hvor IP3 kom med 

forslag og spurgte moderen, hvad for nogle ting, de skulle arbejde hen 

mod. De snakkede meget om at cykle og havde et håb om at han kunne 

komme til at gå og løbe uden de store problemer. Målene var praktiske 

og var f.eks. at han skulle kunne cykle til sin børnehave på sin 

specialcykel. Målene er ikke blevet dokumenteret, hvilket IP3 fortæller 

hun godt kunne blive bedre til.   

Vurdering af den 

samlede 

træningseffekt  

Til at vurdere effekt af kondition og muskeludholdenhedstræning var 

det på funktioner. Hun vurderede det ud fra at barnet kunne klare at 

cykle lidt længere, og at han kunne klare at gå på trapper lidt længere, 

altså flere etager. Det var ud fra at han kunne klare at have vægte på 

anklerne, når han skulle gå op og ned af stepbrættet. Effektmålingen har 

også været gennem samtale med drengens forældre, hvor de har fortalt 

om gangen og cykelfunktionen. 

Motivationsarbejde For at motivere drengen i den specifikke del, har det været nødvendigt 

at bygge drengens tillid op. Motivation er skabt ved at variere 

træningen samt at gøre en del af træningen til leg og sjov. Det har også 

været noget konkurrence og noget med at tælle f.eks. hvor mange gange 

drengen kunne gå op og ned fra stepbrættet.  For at motivere drengen til 

træningen i den integrerede del, fortalte IP3, da drengen begyndte at 

forstå dansk at han gennem træningen ville blive stærkere, at han kunne 

cykle hurtigere og han kunne løbe op af trapperne. Endvidere gjorde 

IP3 ham opmærksom på, når han gjorde fremskridt. Og så var det et 

bevidst valg at foreslå aktiviteter som cykling og svømning, som ville 

være sjove for ham. 

Viden IP3 fortæller at hun ikke konkret kan sige, hvor hun har sin viden fra, 

når der tales om træning af kondition og muskeludholdenhed til børn 

med CP.  Hun har været på et 3 ugers CP-kursus om træning, hvor bl.a. 

Helle Mätzke Rasmussen mest har fortalt om styrketræning. IP3 

fortæller at Helle vist var inde på det. Hun har også været på et kursus 

om test til børn, hvor Morten Zacho vist også snakket om træning til 

børn.    

Implementering af 

fysisk aktivitet i 

barnets hverdag 

IP3 snakkede med drengens mor om, hvad der var godt at gøre i 

fritiden. Hun foreslog trappegangstræning, svømning og cykling. Ting, 

som hun havde noteret under træning integreret i hverdagen. 
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