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Bakgrund: Duchennes muskeldystrofi, DMD är en progressiv neuromuskulär 

sjukdom. Varje år får ca 10 pojkar DMD i Sverige. Diagnos ställs oftast vid 3-5 års 

ålder. När pojkarna är mellan 7-13 år är muskelsvagheten så uttalad att 

gångförmågan upphör. Muskelsvagheten drabbar även armar och händer vilket leder 

till kontrakturutveckling med minskad aktivitetsförmåga som följd.     

 

Syfte: Att utvärdera behandling med handortoser för pojkar med DMD. Ger 

behandlingen förändring av ledrörlighet, muskelstyrka eller finmotorisk förmåga? 

 

Metod: Resultatet analyserades enligt single subject design där varje individ jämförs 

med sig själv. Två faser genomfördes; en basfas (fas A) och en interventionsfas (fas 

B), dessutom genomfördes en uppföljningsundersökning efter studiens avslut. 

 

Resultat: Åtta pojkar med mindre än 50° i passiv handledsextension med raka 

fingrar inkluderades i studien. Under A-fasen minskade handledsextensionen för sex 

pojkar i dominant hand och för sju pojkar i icke dominant hand. Under B-fasen fick 

sex pojkar en signifikant ökning av passiv handledsextension för dominant hand, de 

andra två bibehöll sin rörlighet. För icke dominant hand bibehöll sju pojkar sin 

passiva handledsextension. Alla pojkarna utom en ökade eller bibehöll sin rörlighet i 

tummens volarabduktion under B-fasen. Under B-fasen bibehöll tre pojkar sin 

handstyrka och en pojke ökade sin handstyrka i dominant hand, i icke dominant hand 

bibehöll fyra pojkar sin handstyrka och en ökade sin. Två pojkar bibehöll och två 

pojkar ökade sin finmotoriska förmåga B-fasen. Vid uppföljningen bibehöll eller ökade 

de pojkar som fortsatt med ortosbehandlingen sin handledsextension för både 

dominant och icke dominant hand.  

 

Slutsats: Handortosbehandlingen bromsade kontrakturutvecklingen och ledde till en 

ökad passiv handledsextension. Handortoser rekommenderas därför när den passiva 

handledsextensionen undersökt med raka fingrar minskat till mindre än 50°. För 

pojkar med DMD är det av största vikt att rekommendera rätt intervention i rätt tid för 

att minska konsekvenserna av sjukdomsförloppet och på så sätt ge förutsättning för 

aktivitet. 
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Abstrakt  

Bakgrund: Duchennes muskeldystrofi (DMD) är den vanligaste neuromuskulära sjukdomen 

hos barn. Den är progressiv och orsakas av mutationer i dystrofingenen. Nedbrytningen av 

muskelfibrerna leder till progressiv minskning av muskelstyrka och funktion. Varje år får 10 

pojkar sjukdomen i Sverige. Diagnos ställs oftast innan 5 års ålder och mellan 7-13 år är 

muskelsvagheten så uttalad att gångförmågan upphör.  

Muskelsvagheten leder till att armar och händer används allt mindre i aktivitet och musklerna 

förkortas. Kontrakturer ger svaga muskler dåliga förutsättningar till aktivitetsförmågan och 

hindrar kompensatoriska rörelser. Behandling som är erbjuds är bl.a. stretching när 

muskulaturen i händerna blir strama och handortos när ledrörligheten försämrats så mycket 

att det kan påverka funktionen. Inga tidigare studier av handortosbehandling för pojkar med 

DMD är känd. 

 

Syfte: Att identifiera och beskriva erfarenheter av behandling med handortoser för pojkar 

med DMD.     

   

Metod: Studien har en kvalitativ design med en fenomenografisk ansats. Åtta pojkar med 

DMD och deras föräldrar intervjuades efter behandling och fem pojkar och tre föräldrar 

intervjuades i en uppföljning.  

 

Resultat: Tio kategorier framträdde som beskrev variationen av uppfattningar vid behandling 

av handortoser och de fördelades på tre olika aspekter.  

Behandlingen med handortos ingöt hopp för framtiden för pojkar med DMD och deras 

föräldrar var en aspekt. Deras mål var att påverka sjukdomsförloppet och bibehålla 

aktivitetsförmågan. Den andra aspekten beskriver att behandlingen krävde förutsättningar för 

att kunna genomföras. Behandlingen gjorde skillnad är den tredje aspekten där deltagarna 

beskriver att försämringen i händerna stannade upp, aktivitetsförmåga ökade och smärta 

minskade.  

 

Slutsats: Behandlingen med handortos ingöt hopp hos pojkar med DMD och deras föräldrar. 

Om förutsättningarna uppfylldes och behandlingen gjorde nytta bibehölls hoppet vilket 

påverkade deltagarnas motivation under behandlingen. För att bibehålla förmågan att utföra 

aktiviteter med händerna kan handortosbehandlingen erbjudas pojkar med Duchennes 

muskeldystrofi.  
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Bakgrund: Duchennes muskeldystrofi är den vanligaste muskelsjukdomen hos barn. 

Mutationer i dystrofingenen leder till sköra cellmembran och en progressiv 

degeneration av muskelfibrerna med tilltagande muskelsvaghet som följd. 

Gångfunktionen påverkas tidigt i sjukdomsförloppet med en successivt försämrad 

gånghastighet, vilket slutligen resulterar i en förlorad gångförmåga i tidiga tonår. Ett 

övergripande rehabiliteringsmål med behandling är att förlänga den självständiga 

gångförmågan. Gångförmågan är även ett vanligt funktionellt utvärderingsmått i 

forskningsstudier.  

Metod: Statistiska beräkningar med regressionsanalys användes för att beräkna till 

vilken grad gånghastigheten påverkas av body mass index (BMI), muskelstyrka i 

knäextensorer och ledrörlighet i fotens dorsalflexion. 

Resultat: Body mass index (BMI), muskelstyrka i knäextensorer och ledrörlighet i 
fotens dorsalflexion förklarar 70 % av variationen i gånghastighet vid 7 års ålder och 
38 % vid 10 års ålder. Vid 7 års ålder har muskelstyrka i knäextensorer den högsta 
förklaringsgraden på gånghastigheten medan ledrörlighet i fotens dorsalflexion har 
den högsta förklaringsgraden vid 10 års ålder. BMI har en inverkan på 
gångfunktionen, vilken blir allt mer uttalad vid kraftig övervikt (högt BMI). 
Gånghastighet vid 7 års ålder är den mest signifikanta prediktorn för gånghastighet 
vid 10 års ålder 

Slutsats: Gånghastighet är den mest signifikanta prediktorn för framtida gångfunktion. 

Denna studie visar även att de tre parametrarna BMI, muskelstyrka i knäextensorer 

och ledrörlighet i fotens dorsalflexion är viktiga att analysera för att förstå vad som 

påverkar gångfunktionen hos pojkar med DMD.   
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Bakgrund 

Muskelimbalans och spasticitet hos barn med cerebral pares (CP) ger ökad risk för utveckling 
av skolios. Prevalensen är 25 % av hela populationen. Det finns ett samband mellan 
förekomsten av skolios och förflyttningsförmåga. En stor skolios orsakar ofta nedsatt 
motorisk funktion, påverkan på lungfunktion och ökat omvårdnadsbehov, även 
sittfunktionen kan påverkas negativt. Skoliosen debuterar ofta före 10 års ålder, progredierar 
under tillväxtperioden och kan fortsätta öka efter 20-årsåldern. Vid en Cobb-vinkel på mer 
än 25° kan behandling bli aktuell med korsett och om skoliosen progredierar eventuellt med 
operation. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga hur många timmar per dygn barn/ungdomar med CP 
som saknar självständig gångförmåga använder sin korrigerande korsett och vad som kan 
begränsa användningstiden, vidare att studera hur olika kroppsfunktioner påverkas och 
varför korsettbehandlingen avbryts. 

 

Metod 

En enkät skickades till vårdnadshavarna till barn/ungdomar med CP 10-21 år som saknar 
självständig gångförmåga och som provat in en korrigerande korsett på Regionhabiliteringen 
i Göteborg 2001-2006. Av 29 utskickade enkäter besvarades 22, varav 20 kunde analyseras 
fullständigt. 

 

Resultat 

Tolv av tjugo kunde använda korsetten 23 timmar/dygn. Bristande syresättning, skav och 
gastrostomiknapp som lossnat var orsaker till begränsad användningstid. Skav, kräkningar 
och påverkan på allmäntillståndet medförde att tre avslutade korsettbehandlingen i förtid. 
Korsetten hade oftast en positiv påverkan på lungfunktion, sittställning, ståfunktion och 
livskvalitet. Hos femton av 20 hade korsetten orsakat skav. Sex av 20 fick en negativ 
påverkan på nutritionen och ett fåtal upplevde smärta vid korsettanvändning. 

 

Slutsats 

Korsetten har oftast övervägande positiva effekter, vilket gör att ungdomar fortsätter 
använda korsetten på dagtid efter avslutad skelett-tillväxt. Negativa effekter som skav och 
kräkningar visar att korsettens passform är viktig och att anpassningar kan behöva utföras. 
För att korsettbehandlingen ska fungera är det viktigt att sjukgymnasten i 
habiliteringsteamet kontinuerligt gör uppföljning av korsetten och att ortopedingenjörerna 
har erfarenhet och skicklighet vid korsett-tillverkningen.  
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Bakgrund Skolios definieras som en lateral deviation av ryggraden och kan uppstå  
hos barn, ungdomar och vuxna. En uttalad skolios påverkar livskvalitet, lungfunktion, sittande, 
omvårdnadsbehov mm. Skolios förekommer i olika utsträckning vid neuromuskulära 
funktionsnedsättningar t ex hos ca 25% vid Cerebral pares (CP), 50% vid Ryggmärgsbråck (MMC), 
90% vid Duchennes muskeldystrofi (DMD), 70% vid Spinal muskelatrofi (SMA) och hos 75% vid Rett 
syndrom.  
 
Syfte Att kartlägga och granska metoder för att förhindra utveckling av skolios hos  
personer med neuromuskulära funktionsnedsättningar.  
 
Metod Litteratursökning i ett flertal databaser (PubMed, CINAHL, AMED, Cochrane, PEDro och 
OTseeker) tom 2013-12-31 efter artiklar om skolios vid CP, MMC, DMD, SMA och Rett syndrom. 
Artiklarna har granskats avseende relevans och kvalitet.  
Baserat på det vetenskapliga underlaget och gruppens kliniska erfarenheter har  
behandlingsrekommendationer sammanställts i en EBH-rapport.  
 
Resultat Ryggkirurgi har en positiv inverkan på kurvstorleken vid skolios s.k. Cobb-vinkel. 
Komplikationsfrekvensen varierar och infektioner är betydligt vanligare hos personer med MMC. 
Livskvalitet, lungfunktion, sittande, arm-/handfunktion och ADL påverkas i olika utsträckning av 
ryggoperation. I de flesta fall rekommenderas tidig operation och god preoperativ planering för bra 
resultat. För samtliga personer med neuromuskulära funktionsnedsättningar är det viktigt med 
tvärprofessionella team  
 
och kontinuerlig uppföljning genom hela livet med undersökning av bl a ledrörlighet, tonus och 
funktion för att kunna sätta in rätt insatser. Uppföljningsprogrammet CPUP har minskat förekomsten 
av måttlig och uttalad skolios hos barn med CP. Det finns inget starkt vetenskapligt stöd för effekt av 
korsettbehandling vad gäller skoliosen men korsett förbättrar sittandet. Korsett förefaller ha viss effekt 
i lägre delen av ryggen.  
Slutsats Ryggkirurgi minskar skolios och personer med progredierande skolios ska  
remitteras till ryggkirurg för bedömning i ett tidigt skede. Tvärprofessionella team  
krävs och kontinuerlig uppföljning via nationella uppföljningsprogram som CPUP,  
MMCUP och neuromuskulära vårdprogram kan identifiera behov av åtgärder i tid och minska 
förekomsten av skolios.  

 


