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Cerebral Pares (CP) är ett livslångt funktionshinder, men trots detta har forskningen, men 
också huvudsakliga åtgärder, framförallt inriktat sig på barn med CP. Övergripande syfte med 
denna avhandling är att bidra till ökad kunskap och förståelse av att leva med cerebral pares 
som vuxen. Avhandlingen fokuserar på beskrivningar av hälsa och funktion, personernas egna 
erfarenheter av att leva med ett funktionshinder samt fysisk aktivitet och sjukgymnastik. 
 
Avhandlingen baseras på två populationer: Den första (studie I) består av 48 personer med en 
medelålder på 33 år. Dessa personer har en variation i motorisk funktion som representerar 
den generella CP-populationen, alltså personer med mycket små motoriska nedsättningar till 
de med grava motoriska funktionsnedsättningar.∗ Den andra populationen (studie II och III), 
består av 22 personer med en medelålder på 47 år. De representerar individer med tydliga 
motoriska problem, men gruppen med mycket lätta och mycket grava motoriska nedsättningar 
är exkluderade. De representerar också den grupp som har ett eget boende. 
 
Studie I innefattar strukturerade intervjufrågor samt klinisk undersökning med vedertagna 
utvärderingsinstrument och har analyserats med kvantitativa metoder.  Studie II och III 
baseras på intervjuer och har analyserats med kvalitativa metoder.  
 
Det övergripande resultatet visar att det ofta sker en försämring av motorisk funktion i tidig 
vuxenålder. 1/3 av de 48 individer som undersöktes hade försämrats i sin motoriska funktion, 
vilket hade lett till försämrad förflyttningsförmåga (ex från gång till rullstolsanvändande). 
Denna försämring föregås/följs ofta av ökade problem med stelhet, smärta och trötthet. 
Många försöker att negligera problemen och man fortsätter att utföra de basala dagliga 
aktiviteterna så länge som möjligt, men man använder ofta all sin energi i denna strävan, 
vilket ytterligare påverkar problemen med smärta och trötthet. Så småningom blir man dock 
tvungen att prioritera och då avslutas i första hand sociala aktiviteter som t.ex. 
fritidsaktiviteter. 
 
En medfödd skada innebär att den är en del av identiteten, man har inte ett ”före och efter” 
som vid en skada i vuxen ålder, men i samband med försämring ökar dock ofta 
medvetenheten om det egna funktionshindret och medför också att självbilden förändras, ofta 
                                                 
∗  Motorisk funktion är klassificerad enligt ett vedertaget system, från motorisk nivå I till V. Population 1 

representerar nivå I-V och population 2 representerar nivå II –IV. 
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med nya tankar om annorlundaskap. Detta kan också upplevas i relation till 
aktivitetsinskränkningar, med svårigheter att delta i andra människors aktiviteter, samt i 
relation till hur man blir bemött och behandlad av andra människor. Försämringsprocessen 
påverkar också autonomin, med minskad förmåga att själv kunna styra över sin dagliga 
tillvaro. 
 
Många upplever att man betraktas som representant för ”CP-gruppen”, vilket gör att man inte 
ses som en unik individ.  Man upplever ibland en känsla av att vara ”mitt emellan” i relation 
till sin egen självbild och tillhörighet, men också i relation till olika samhällsfunktioner. Det 
finns dock en ständig strävan för att upprätthålla sina kroppsliga funktioner, men också en 
strävan efter ”normalitet” och autonomi. Som för alla människor finns olika strategier för att 
bemästra sin situation och samma strategi kan ge olika resultat beroende på när den används. 
Att ”kämpa” kan i många fall vara framgångsrikt, men inte om det samtidigt innebär en ökad 
belastning på kroppen. Att ”vänja sig” kan vara nödvändigt för att hantera vissa situationer, 
men gör också att man inte tar itu med problem som kanske har en lösning. Att ständigt 
”planera” sin vardag för att få den att gå ihop är också en mycket vanlig strategi. 
 
Att påverka kroppens fysiska försämring med olika former av fysisk aktivitet är viktigt och då 
är det minst lika viktigt att skapa möjligheter och lust till detta i ett livsperspektiv. Personerna 
har haft varierande erfarenheter av sjukgymnastik och fysisk aktivitet. För att känna sig 
motiverad till fysisk aktivitet av olika slag fanns vissa kriterier som framhävdes: Det ska vara 
ett nöje, ge effekter, vara begripligt och kunna integreras i det dagliga livet. Detta kan verka 
ganska självklart, men många av berättelserna visade också på motsatta erfarenheter. 
Framförallt var upplevelsen av träning i barnaåren inte alltid så rolig. Man förstod inte alltid 
varför man skulle behöva utsättas för detta och det här med effekter kanske bara var något 
som sjukgymnasten var intresserad av. Att dessutom få ihop träning med det dagliga livet 
kunde innebära både ett otroligt planerande eller att man gav upp med dessa försök. Som 
vuxen är man dock medveten om de positiva effekterna av fysisk aktivitet, men det finns en 
osäkerhet av vilka effekter man kan förvänta sig. En viktig effekt som lyfts är att träning ger 
ett välmående (med frånvaro av smärta, stelhet, trötthet) som har betydelse för att klara sina 
dagliga aktiviteter.  
 
Ytterligare en förutsättning för att utföra fysisk aktivitet är att få stöd från en hälso- och 
sjukvård med kompetent personal. Som barn fanns det stödet inom barnhabiliteringen, men 
som vuxen har man svårt att hitta det stödet och att få adekvat hjälp med sjukgymnastik och 
anpassad fysisk träning. Dessutom saknas ofta kompetens och lyhördhet hos hälso- och 
sjukvårdens professioner för att stötta och ge adekvat behandlig och träning. Den intervjuade 
gruppen tillhör inte de som har ”grava funktionshinder” och kommer ofta ”mittemellan” även 
inom hälso- och sjukvården. Många av de intervjuade har också känt sig kränkta i sitt möte 
med sjukvården. Det finns också få arenor där man kan träna i ett längre perspektiv, där 
omgivningen är anpassad för funktionshindrade, vilket beskrevs som ett viktigt behov. 
 
De intervjuade personerna uttryckte ett stort behov av en tydlig organisation dit man alltid kan 
vända sig ”där man kan mitt handikapp”. Flera av de intervjuade ville bli kallade för 
regelbundna ”kontroller” i form av samtal och undersökning för att då kunna sätta upp mål 
och diskutera strategier t.ex gällande träning.  
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Några implikationer för sjukgymnaster: 
 
Kroppen är inte bara fysisk, utan representerar oss som personer, vi använder den för att klara 
våra aktiviteter, vi tar in världens alla intryck med den, vi kommunicerar via vår kropp; vi 
lever genom vår kropp. Alla dessa aspekter ingår i det kroppsliga, men den fysiska kroppen 
har stor betydelse för att vi ska kunna leva genom den. När vi nu vet att kroppens funktioner 
försämras i förtid och den betydelse det har för självbild, aktivitet och autonomi, måste det 
vara av stor vikt att bibehålla kroppens funktioner. 
 
Problemet är att detta inte sker. Orsakerna ligger i att har man en medfödd skada och ”tränar” 
sig igenom barndomen, vill man ofta inte fortsätta som vuxen, men också att vi som 
professionella inte lyckats förmedla en kunskap som innebär ett fortsatt ansvar för sin egen 
kropp. Dessutom är den professionella kompetensen inom vuxenhabilitering dålig. Vi har 
dålig kunskap om aktivitet i relation till livslånga funktionshinder och hur man ska hitta 
balansen mellan vila och aktivitet.  Vi måste öka vår kompetens och lyhördhet i att se 
personen som helhet (identiteten och autonomi) och dess strategival för att sedan kunna mötas 
och använda oss av detta i framtidsplaneringen. Vi måste också kunna bli bättre på att veta när 
vi ska stötta. Idag fokuseras på övergången från ung till vuxen, vilket brukar handla om 16 till 
20-årsåldern. Många ungdomar är då mycket trötta på habiliteringsåtgärder. Att fånga upp 
personerna mellan 25-30 år kan eventuellt vara av större värde, men då krävs en organisation 
som aktivt verkar för detta. 
 


