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Nedsatt håndfunksjon er en utfordring for mange barn med CP, og dette påvirker utførelsen og 

deltakelsen i hverdagsaktiviteter.  Internasjonal forskning har vist at håndfunksjon kan påvirkes 

gjennom strukturerte og målrettede tiltak. Vi vet lite om i hvilken grad disse evidensbaserte 

tiltakene er implementert i den «ordinære habiliteringsoppfølgingen» til barn med CP.  

 

Barn med CP i alderen fire år og yngre, inviteres til å delta i dette prosjektet. Tverrsnittsdata ved 

første undersøkelse vil bli brukt til en beskrivelse av barna i prosjektet, og av den ordinære 

habiliteringsoppfølgingen som disse barna deltar i. Longitudinelle data vil bli brukt i en delstudie som 

skal beskrive barnas utvikling av bimanuell håndfunksjon over tid. Barna undersøkes tre ganger med 

6 måneders intervaller. Prosjektet pågår fra september 2012 – juni 2016. 

Hensikten med prosjektet 
Hensikten med prosjektet er å øke kunnskap om håndfunksjon og habiliteringstjenester hos 

førskolebarn med CP. Målet er å øke kunnskap spesifikt knyttet til: 

 utviklingen av bimanuell håndfunksjon 

 faktorer som påvirker utviklingen av bimanuell håndfunksjon 

 den “ordinære habiliteringsoppfølgingen” rettet mot å fremme håndfunksjon 

Metode 
Dette prosjektet er en kohort studie av 100 barn med CP i alderen fire år og yngre. Baselinedata vil bli 

brukt i delstudie 1 og 2, og longitudinelle data vil bli brukt i delstudie 3. Prosjektet er en 

multisenterstudie, og data samles inn av prosjektmedarbeidere ved 17 av de 21 fylkesvise 

habiliteringstjenestene I Norge.  

 

Kartleggingsinstrumenter som benyttes: 

 Manual Ability Classification System (MACS) and mini-MACS (http://www.macs.nu) 

 The Assisting Hand Assessment (AHA) (http://www.ahanetwork.se) 

 The Both Hands Assessment (BHA) 

 The Habilitation Services Questionnaire (HabServ) 

 CPOP ergoterapiprotokollen (http://www.ous-hf/cpop.no) 

 MR data fra CPRN (http://www.siv.no/omoss/avdelinger/cp-register.no) 

Status per 12.05.2014 
 81 barn i alderen 13-58 måneder er rekruttert til studien 

- 41 barn er testet to ganger 

- 5 barn er testet tre ganger 
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