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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Helkroppsvibration är en relativt ny träningsform, där mekaniska vibrationer överförs 

till kroppen via en vibrerande platta. Effekten har undersökts främst på idrottare och vuxna med 

skiftande diagnoser. Det finns lite forskning om effekten på barn/ungdomar med cerebral pares 

(CP).  

 

Syfte: Att prova helkroppsvibration som träningsmetod för barn och ungdomar med cerebral 

pares. Vetenskapliga frågeställningar. Har helkroppsvibration någon effekt på muskelstyrka, 

spasticitet, ledrörlighet och grovmotorisk förmåga hos barn och ungdomar med cerebral pares? 

Vidare ville vi undersöka om effekten varierade mellan olika grupper av barn/ungdomar och om 

träningstiden påverkade resultatet. 

 

Metod: I denna före - efter studie deltog 41 barn/ungdomar (ålder 7-19, 14 flickor och 27 

pojkar). Alla tränade enligt samma protokoll, 6 set två gånger i veckan under fem veckor, i 

samma utgångsställning och samma frekvens, 30 Hz. Träningstiden bestämdes till 70 % av 

maxtiden de orkade stå på vibrationsplattan. En baslinje med 3 mätningar gjordes före/efter 

interventionen. Mätningarna och bedömningarna var muskelstyrka, spasticitet och passiv 

ledrörlighet i nedre extremiteterna samt grovmotorisk förmåga.  

 

Resultat: Mätdata beräkning dels för hela gruppen och för, GMFCS nivå I-II (31st, ålder 7-19) 

och GMFCS nivå III-IV (9st, ålder 9-18). Muskelstyrkan ökade signifikant i samtliga 

muskelgrupper över hela mätperioden. För hela gruppen ökade muskelstyrkan signifikant i en av 

sex muskelgrupper direkt efter interventionen och i tre av sex muskelgrupper efter sex månader. 

För GMFCS nivå I-II ökade den grovmotoriska förmågan och muskelstyrkan signifikant i fyra av 

sex muskelgrupper direkt efter interventionen. Efter 6 månader fanns en signifikant ökad 

muskelstyrka i fyra av sex muskelgrupper. GMFCS nivå III-IV fick en signifikant ökad 

muskelstyrka i höger höftextension vid uppföljningen efter sex månader. Inga signifikanta 

förändringar av spasticiteten eller ledrörligheten förekom. 

 

Konklusion: Helkroppsvibration kan prövas för att öka muskelstyrka och den grovmotorisk 

förmåga hos barn/ungdomar med CP med GMFCS nivå I-II äldre än 7 år. Barnen/ungdomarna i 

GMFCS nivå III-IV hade ingen större effekt av helkroppsvibration enligt det protokoll som 

användes. 

 

Nyckelord: Helkroppsvibration, Muskelstyrka, Grovmotorisk förmåga, Cerebral Pares, 

Barn/ungdomar 
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ABSTRACT 

Introduction: Whole body vibration (WBV) is a relatively new form of training, where 

mechanical vibrations are transformed to the body through a vibrating platform. The effect of 

WBV has been examined on athletes and adults with different diagnosis. There is little research 

on the effect of WBV on children and adolescents with cerebral palsy (CP). 

 

Purpose: The purpose of this study was to investigate WBV as a training method for children 

and adolescents with CP. The questions asked were: Has WBV any effects on muscle strength, 

spasticity, range of motion (ROM), and gross motor function, in children and adolescents with 

CP? The purpose was also to investigate if the result differed among different groups of 

children/adolescents and if the training time affected the result.  

 

Method: In this before-after study with 41 children/adolescents (7-19 years, 14 girls and 27 

boys). All participants trained according to the same protocol, six sets twice a week during five 

weeks, standing in the same position. The frequency of the platform was 30 Hz. The training time 

was determined to 70 % of the maximal time they could stand on the vibration platform. Before 

and after the intervention a baseline was created with three measures. The measures were muscle 

strength, spasticity, passive ROM in the lower extremities and gross motor function.  

 

Results: Data was calculated for the whole group and for GMFCS level I-II (31, age 7-19) and 

GMFCS level III-IV (9, age 9-18). The muscle strength increased significantly in all muscle 

groups over the measure period. For the hole group muscle strength increased significantly in one 

of six muscle groups directly after the intervention and in three of six muscle groups in the six 

month follow-up. For GMFCS level I-II the gross motor function and muscle strength increased 

significantly in four of six muscle groups directly after the intervention. At follow-up six months 

after training there was a significant increase in four of six muscle groups. GMFCS level III-IV 

had a significantly increased strength in right hip extension in the six month follow-up. Measures 

of spasticity and ROM did not show any significant changes.  

 

Conclusion: Training with WBV can be tested as a method to increase muscle strength and gross 

motor function for children/adolescents with CP on GMFCS level I-II older than 7 years. 

Children/adolescents on GMFCS level III-IV had very little effect of training with WBV 

according the protocol used in this study. 

 

Keywords: Whole body vibration, Muscle Strength, Gross motor function, Cerebral Palsy, 

Children/adolescents  
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BAKGRUND 
Helkroppsvibration är en relativt ny träningsform för allmänheten som finns på gym och 

rehabiliteringskliniker. Dagspressen har skrivit en del om vibrationsträning och vittnat om dess 

fördelar (Törnvall, 2005). Föräldrar till barn och ungdomar med cerebral pares (CP) har läst om 

denna nya träningsform och undrat om den skulle vara lämplig för deras barn/ungdomar. En del 

föräldrar och ungdomar har även provat på träning med helkroppsvibration utanför 

habiliteringens regi.  

 

 

Helkroppsvibration  
Det finns olika uppgifter om när och var vibration började användas i syfte att träna och 

behandla. En uppgift går tillbaka till år 1857 då den svenske läkaren Gustav Zander byggde olika 

typer av träningsutrustning, varav några med vibration (VibraTrim, 2007). De flesta menar att 

vibrationsträning började användas i forna Sovjet på 1960 talet för att kosmonauter snabbare 

skulle återhämta förlusten av ben och muskelmassa efter tyngdlöshet i rymden (ProMedVi). På 

1970 talet började ryska gymnaster träna med vibration, för att öka sin styrka och flexibilitet. Den 

första kommersiella vibrationsplattan skapades på 1990 talet av Professor Carmelo Bosco 

(Eleiko).  

Vi utsätts för vibrationer dagligen, antingen lokalt via händerna eller så utsätts hela kroppen för 

vibrationer (Jordan et al. 2005). Vibrationer påverkar flera fysiologiska system såsom de 

neurologiska, muskeloskeletala, cardiovaskulära och sensoriska (Griffin, 1990).  

Vibration definieras som en mekaniskt svängande rörelse kring en jämviktspunkt. Intensiteten 

hos vibrationerna bestäms av deras frekvens, amplitud, riktning och acceleration. Frekvensen 

anger hur ofta svängningen upprepas per sekund och mäts i Hertz. Rörelseutslaget från topp till 

topp anger amplituden och mäts i millimeter. Ändringen i rörelsehastigheten ger accelerationen i 

varje svängning och anges i m/s². Frekvensen på de vibrationsplattor som finns på marknaden 

idag går att variera mellan 15 – 60 Hz och amplituden mellan 1 – 10 mm. Värdet på 

accelerationen kan nå upp till 15 g (där g är Jordens dragningskraft 9.8 m/s²) (Cardinale & 

Wakeling 2005). 

Vid träning med helkroppsvibration överförs vibrationer till kroppen via en platta som vibrerar. 

Ett träningspass med helkroppsvibration består av ett antal set (< 9) då vibrationsplattan belastas 

en kort stund (< 4 minuter). Mellan varje set vilar man en kort stund (ca 60 s). Det finns färdiga 

träningsprotokoll att följa, men det är även möjligt att göra egna. Vilka övningar som ingår i 

protokollet beror på syftet med träningen (Cardinale & Wakeling 2005). Stegringen av träningen 

kan ske genom att öka träningstiden, antal repetitioner eller genom en ökning av frekvensen. Det 

finns ett antal olika fabrikat av vibrationsplattor t.ex. Powerplate, Nemes och Wibmax vilka har 

olika inställningsmöjligheter. 

Effekt av träning med helkroppsvibration är relativt väl dokumenterad (Luo et al. 2005, Cardinale 

& Bosco 2003, Cardinale & Wakeling 2005, Cardinale & Rittweger 2006). Forskningen sker 

framförallt inom två områden, idrottsforskning (Issurin 2005, Jordan et al. 2005) och 

arbetsmedicin (Tiemessen et al. 2007, Nelson & Brereton 2005). Idrottsforskningen belyses de 
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positiva effekterna av träning med helkroppsvibration och arbetsmedicin de skadliga effekterna 

av att utsätta kroppen för vibrationer. Inom idrottsforskningen har helkroppsvibration testats på 

olika grupper, t.ex. idrottare på olika nivåer och patienter med olika diagnoser som exempelvis 

Parkinson (Haas et al. 2006, Turbanski et al. 2005), MS (Schuhfried et al. 2005) och stroke (van 

Nes et al. 2004).  

Det finns få artiklar om vilken effekt helkroppsvibration har på barn/ungdomar (Ward et al. 2004, 

Pitukcheewanont & Safani 2006, Semler et al. 2007, Semler et al. 2008). Semler och medarbetare 

(2007) undersökte effekten av helkroppsvibration på sex barn/ungdomar med diagnoserna CP, 

ryggmärgsbråck och osteogenesis imperfecta (OI). Barnen/ungdomarna med OI fick en ökad 

mobilitet och styrka i benen, barnet med CP fick ett förbättrat gångmönster och sänkt spasticitet, 

medan kontrakturerna minskade hos barnet med ryggmärgsbråck. I en senare studie har (Semler 

et al. 2008) studerat effekten av helkroppsvibration på barn och ungdomar med OI. I den studien 

fick barnen/ungdomarna förbättringar av den motoriska förmågan. Ward och medarbetare (2004) 

studerade vilken effekt helkroppsvibration hade på skelettet på tio gående barn/ungdomar med 

funktionshinder. I denna studie fick barnen/ungdomarna en ökad bentäthet efter behandling med 

helkroppsvibration. Effekten på skelettet studerade även Pitukcheewanont och medarbetare 

(2006) på åtta barn med någon form av endokrin dysfunktion, de studerade också effekten på 

muskelmassan hos dessa barn. Barnen fick en ökad skelettdensitet och ökad muskelmassa.  

Kontraindikationer för träning med helkroppsvibration är om en person har; diabetes med 

nervsjukdom eller sårbildning, nyligen haft blodpropp, nyligen haft frakturer, nyligen har 

opererat en fraktur, spinala tumörer eller metastaser, akuta bråck på diskarna i ryggraden, nyligen 

är opererad i magen, graviditet, ledproteser eller andra inplantat i höfter eller knän eller aneurysm 

på aorta (Cardinale & Rittweger 2006). 

I Sverige har handikappidrottsgymnasiet i Bollnäs testat träning med helkroppsvibration inom 

flera områden sedan 1998 (Cardinale et al. 2000).  

 

 

Neurofysiologisk bakgrund  

För tillfället råder ingen konsensus om de bakomliggande mekanismerna för att förklara 

vibrationsträningens ökning av den neuromuskulära prestationen. Både vad gäller den 

neuromuskulära styrningen och muskelkontraktionen. Det finns flera tänkbara förklaringar; 1) 

tonisk vibrationsreflex 2) vibrationer ändrar perceptionen 3) ökad retbarhet hos motorneuronen 4) 

ökad temperatur och blodflöde i musklerna 5) ökad hormonell utsöndring 6) och muskulär 

hypertrofi (Luo et al. 2005). En annan tänkbar teori presenteras av (Rittweger et al. 2000) som 

menar att 7) vibration möjliggör en specifik träning av typ II muskelfibrer. 
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Vibration och tonisk vibrationsreflex  

Skelettmuskler är konstruerade för att hålla kroppen upprätt gentemot gravitationens påverkan. 

Om gravitationen ökar, ökar belastningen på musklerna och det uppstår en träningseffekt. 

Vibrationsstimulering efterliknar en ökar gravitation, genom den höga accelerationen.  

Vibrationer skapar en snabb och kort förändring av muskelns längd. Förändringen uppfattas av 

sensoriska receptorer som reglerar muskelstyvheten genom reflexmässig muskelaktivitet och 

försöker på så sätt dämpa vibrationerna. Vibrationer aktiverar muskelspolen vilket leder till en 

stegring i sträckreflexen, via en reflexmässig aktivering av α motorneuronen både 

monosynaptiskt och polysynaptiskt. Vibrationer uppfattas också av hud, leder och sekundära 

nervändar som faciliterar gamma systemet ( motorneuron) att reagera (figur 1, Cardinale & 

Bosco 2003).  

 

 

Figur 1 Vibrationer uppfattas av sensoriska receptorer som triggar både alfa- och gamma motorneuronen att reagera 

för att modulera muskelstyvheten. Högre centra är också involverade via interneuron (Cardinale & Bosco 2003). 

 

Enligt Cardinale et al. (2003) är det viktigt att även beakta den påverkan som stimulering med 

vibration har på den centrala motoriska styrningen. Tillsammans med primärt och sekundärt 

somatosensoriskt cortex utgör den supplementära motor arean en viktig del för bearbetning av 

afferenta signaler i hjärnan. Vibrationer aktiverar bl.a. den supplementära motor arean vilken ofta 

är aktiv vid initiering av viljemässiga rörelser. Cardinale menar att detta kan bidra till ökade 

muskelkontraktioner. Vidare menar Cardinale att även hormonella faktorer kan vara inblandade i 

den neuromuskulära anpassningen vid vibrationsstimuli. En ökad gravitation via styrketräning 

ökar halten av manligt könshormon och tillväxthormon i blodplasma. Under styrketräning triggas 

en snabb endokrin aktivering av kollateraler till den centrala motoriska styrningen och överförs 

till hypotalamus och autonoma centra. Reaktionen stöds ytterligare av feedback från 

proprioceptiva och metabola receptorer i muskeln (figur 2).   
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Figur 2 Schematisk illustration av skelettmuskulaturens ökade förmåga att generera kraft vid vibrationsstimuli. 

Vibrationer uppfattas av olika sensoriska strukturer vilket leder till att det neuromuskulära systemet aktiverar 

musklerna reflexmässigt. Specifika motoriska delar av hjärnan stimuleras också, vilket influerar hypothalamys-

hypofys axeln som ökar utsöndringen av specifika hormoner (Cardinale & Bosco 2003). 

 

Bosco et al. (1999) fann en ökning i EMG aktiviteten i muskeln vid vibrationsbehandling, med 

värden som ligger högre än vid viljemässig muskelaktivitet, enligt Cardinale & Bosco (2003) kan 

det bero på en ökad synkronisering av aktiviteten i olika motoriska enheter.  

 

 

Vibration och perception 

Liebermann & Issurin (1997) menar att vibrationsstimuli kan förändra upplevelsen av grad av 

ansträngning. I studien fick 44 personer skatta ansträngningen omedelbart efter ett lyft på 60 – 

100 % av repetitions max (RM), med eller utan vibrationsstimuli. Försökspersonerna skattade 

ansträngningen som lättare med vibrationsstimuli. Vid vibrationsstimuli ökade kraftutvecklingen 

i muskeln och ledvinkeln förändrades, utan att försökspersonerna var medvetna om det.  

 

 

Vibration och ökad retbarhet hos motorneuronen 

Vid långvarig fysisk träning sker en anpassning av det neuromuskulära systemet i faser. Den 

första fasen är en förbättring av neurala faktorer, medan de muskulära faktorerna blir viktigare 

efter flera månaders träning (Delecluse et al. 2003).  
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Två studier lägger fram teorin om att ökning i muskelstyrka efter träning med helkroppsvibration 

beror på en ökad retbarhet i både  och γ motorneuron. Delecluse et al. (2003) menar att 

styrkeökning vid vibrationsträning är ett resultat av neurala anpassningar och kan tillskrivas ett 

effektivare användande av sensorisk information vid kraftutveckling. Vid helkroppsvibration 

stimuleras proprioceptiva vägar, vibrationerna aktiverar sensoriska receptorer som leder till en 

reflexmässig muskelkontraktion. Så styrkeökningen kan bero på att den proprioceptiva feedback 

loopen används effektivare vid helkroppsvibration. 

Även Rittweger et al. (2003) lägger fram denna teori som en tänkbar förklaring till 

styrkeökningen vid träning med helkroppsvibration. Författarna jämförde effekten av knäböjning 

med eller utan vibration. De fann en ökning i knästräckarmuskulaturens aktiveringsfrekvens vid 

isometrisk kontraktion vid träning med vibration jämfört med träning utan vibration. Författarna 

menade att detta kan bero på att stora motoriska enheter rekryterades vid vibrationsstimuli. De 

fann även att de som tränat med vibration hade en jämförbar eller ökad amplitud i sträckreflexen i 

patella senan, jämfört med baslinjen. Med tanke på att en försvagning av amplituden i 

sträckreflexen är ett vanligt fynd efter krävande övningar, är en bibehållen eller förstärkt 

amplitud i sträckreflexen, sannolikt beroende av en ökad retbarhet i motoriska centra. Vidare 

antar de att fynden i deras studie tillsammans med fynden i andra studier (Ribot-Ciscar et al. 

1998), är ett starkt bevis för att vibrations träning interagerar med spinala reflexer loopar och 

möjligtvis påverkar dessa banor. 

 

 

Vibration och ökad temperatur och blodflöde i musklerna 

Kerschan-Schindl et al. 2001 visade att ett träningspass som omfattade 3x3 minuter med 

helkroppsvibration på 26 Hz frekvens, ledde till en signifikant ökad cirkulation av blod i lår- och 

vadmuskeln. Författarna menade att detta berodde på förändringar i den petrifiera cirkulationen.  

Oliveri et al. (1989) fann en signifikant ökad hudtemperatur direkt efter 15 minuters 

vibrationsstimuli. Effekten försvann dock snabbt och ingen signifikant skillnad kunde mätas efter 

5 eller 10 minuter. Författarna förklarade ökningen av hudtemperatur med att det uppstår en 

friktion mellan huden och vibrationsapparaturen eller huden och subkutana strukturer alternativt 

en ökning av blodflödet eller en kombination av båda.  

 

 

Vibration och ökad hormonell utsöndring 

Bosco et al. (2000) visade att ett enda träningspass (10 ggr 60 sek) med helkroppsvibration ökade 

koncentrationen av testosteron och tillväxthormon, samt sänkte halten av kortisol i plasma. 

Ökningen i neuromuskulär effektivitet och koncentrationen av testosteron skedde samtidig men 

oberoende av varandra, men båda kan ha samma bakomliggande mekanism. Fynden kunde inte 

reproduceras i en studie av Di Loreto et al. (2004) vilka inte fann några förhöjda värden av 

testosteron och tillväxthormon efter ett träningspass på 25 min (25x60 s) med helkroppsvibration. 

Bosco et al. (1999 b) menar att tiden en person står på vibrationsplattan har avgörande betydelse. 

Om tiden är för lång sker en sänkning av såväl den neuromuskulära som hormonella profilen. 
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Vibration och muskelhypertrofi 

Pitukcheewanont & Safani (2006) fann i en studie på 8 barn/ungdomar med endokrina problem 

att muskelmassan ökade signifikant i lårmuskeln efter helkroppsvibration. Studien pågick under 8 

veckor och barnen/ungdomarna tränade på vibrationsplattan 30 minuter tre gånger i veckan.  

 

 

Vibration möjliggör en specifik träning av typ II muskelfibrer 

Rittweger et al. (2000) studerade de fysiologiska mekanismerna bakom utmattning efter 

vibrationsträning på friska personer. Försökspersonerna stod på en vibrationsplatta intill 

utmattning, runt midjan bar de en extra belastning på 35 – 40 % av sin kroppsvikt. Efter detta 

testades bl.a. hopphöjd och EMG registrerades under en maximal muskelkontraktion i benet. De 

fann att utmattningen efter vibrationsträning inte verkar bero på en otillräcklig hjärtverksamhet 

utan uppträder i det neuromuskulära systemet. Författarna menar att tre fynd talar för att det finns 

neurala orsaker bakom utmattningen, 1) en subjektivt upplevd utmattning utan en ökning av 

mjölksyra 2) sambandet är svagt eller saknas mellan förändringen av hopphöjd och mjölksyra och 

förändringen av den maximala muskelkontraktionen och 3) att återhämtningstiden är under 20 

sekunder.  Dessa fynd ligger i linje med studier om utmattning efter TVR (Tonisk Vibrations 

Reflex) respons. TVR aktiverar framförallt typ II muskelfibrer via α-motor neuron. Delecluse et 

al. (2003) hitta inget stöd för att vibrationsträning påverkar rörelsehastigheten i sin studie.  

 

 

Helkroppsvibration och styrka 

Det har gjorts flera studier om vilken effekt helkroppsvibration har på styrka. Flera studier visar 

på positivt effekt (Fagnani et al. 2006, Delecluse et al. 2003, Mahieu et al. 2006, Roelants et al. 

2004a) medan andra inte visar någon effekt (Delecluse et al. 2005, Kvorning et al. 2006). Det 

som skiljer studierna åt är att de använt sig av olika träningsprotokoll och metod. Rees et al. 

(2008) menar att det är något som kan förklara varför olika studier visar på olika resultat.  

Bosco et al. (1999a) visade att ett ena träningspass på 5 ggr 1 minut med vibration gav en 

tillfälligt signifikant ökad styrka i de tränade musklerna. Med hjälp av EMG fann forskarna en 

ökning på mer än 100 % i den neurala aktiviteten i de tränade musklerna under 

vibrationsträningen, jämfört med muskelaktivitet i vila före träningen. Paradisis & 

Zacharogiannis (2007) studerade effekten av tre träningspass med helkroppsvibration under sex 

veckor på 12 friska otränade försökspersoner. De fann en signifikant ökad explosiv styrka och 

löphastighet. Fagnani et al. 2006 jämfördes effekten på styrkan i knäextension av tre träningspass 

i 8 veckors träning med helkroppsvibration och vanlig träning. Gruppen som tränade med 

helkroppsvibration fick en signifikant ökad styrka i knäextension till skillnad mot 

kontrollgruppen där ingen styrkeökning kunde noteras. Rees et al (2008) har studerat hur 

helkroppsvibration påverkar de olika muskelgrupperna i benen. De kom fram till att träning med 

helkroppsvibration hade störst effekt på styrkan i plantarflexorerna.    

I flera studier har effekten av träning med helkroppsvibration jämförts med konventionell 

styrketräning. Resultaten visar att träning med helkroppsvibration ger en lika stor eller större 
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styrkeökning än konventionell styrketräning. Delecluse et al. (2003) testade den isometrisk och 

dynamisk styrka efter ett 12 veckors träningsprogram i benen, styrkan ökade signifikant för 

grupperna som tränade med helkroppsvibration och konventionell styrketräning medan placebo 

och kontroll grupperna inte visade någon ökning. Den explosiva styrkan ökade signifikant endast 

i gruppen som tränade med helkroppsvibration. Placebogruppen stod på samma vibrationsplatta 

som vibrationsgruppen, vibrationsplattan var påslagen så att försökspersonerna kunde höra 

motorn och känna stickningar under fötterna men påverkan av accelerationen var bara 0.4 g och 

amplituden försumbar. Mahieu et al. (2006) visade på liknande resultat med friska ungdomar 9 – 

15 år, där båda grupperna visade en signifikant ökning av den explosiva styrkan och den 

isokinetiska styrkan i musklerna kring fotled och knä efter 6 veckors träning, ökningen av den 

explosiva styrkan var signifikant högre i gruppen som tränade med helkroppsvibration. Även 

Roelants et al. (2004a) kom fram till liknade resultat med en grupp bestående av 48 otränade 

kvinnor som tränade med helkroppsvibration och vanlig konditionsträning under 24 veckor.  

Vissa studier visar ingen styrkeökning efter helkroppsvibration. Delacluse et al. (2005) fann 

ingen förändring i styrkan i knä flexion/extension efter ett fem veckors träningsprogram med 

helkroppsvibration tre gånger i veckan. Liknade resultat kommer Kvorning et al. (2006) fram till 

när nio ”medeltränade” unga män tränade med helkroppsvibration under nio veckor.  

I en översiktsartikel av Rehn et al. (2007) menar författarna att det finns starka till moderata bevis 

för att helkroppsvibration under en längre tidsperiod (9 dagar – 8 månader) kan ha positiv effekt 

på benmuskel prestation. Detta verifieras av flera studier av hög eller mellan kvalité. Effekten av 

träning med helkroppsvibration under en kortare tidsperiod (60 sek – 5 minuter) på styrkan i 

benmusklerna anser författarna är mer osäker. Detta på grund av att antalet studier bara var fem 

till antalet och att ingen hade kontrollgrupp. Men tre av dessa studier visade på positiva resultat 

bland yngre personer.   

Nordlund & Thorstensson (2007) anser i en översiktsartikel att det verkar som helkroppsvibration 

inte tillför någon eller endast minimal extra effekt jämfört att utföra samma övningar utan 

vibration. Därför menar de att det inte finns några bevis för att rekommendera helkroppsvibration 

istället för eller som tillägg till styrketräning för friska vältränade personer. Enligt författarna var 

studierna som jämfört effekten av helkroppsvibration för stillasittande eller äldre personer inte 

designade så att effekten av helkroppsvibration kunde särskiljas från effekten av styrketräning.   

I en artikel om effekten av träning med helkroppsvibration av Cardinale et al. (2000) menar 

författarna att träning med helkroppsvibration kan ersätta mer traditionella former av 

styrketräning för personer med funktionshinder. 

 

 

Helkroppsvibration och spasticitet 

En ökad spasticitet hänger ofta samman med en minskad ledrörlighet hos barn/ungdomar med 

CP. Ahlborg et al. (2006) visade på en signifikant sänkning av spasticiteten i knäextensorer till 

följd av helkroppsvibration i en studie med 14 vuxna personer med CP. 
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Helkroppsvibration och rörlighet 

Barn/ungdomar med CP uppvisar ofta minskad ledrörlighet vilket kan föra med sig minskad 

flexibilitet i rörelserna. Problemen behandlas med exempelvis orthoser, stretching eller 

ortopediska operationer. 

Ett flertal studier visar på ökad flexibilitet efter vibrationsträning (Cochrane & Stannard 2008, 

Cronin et al. 2007, Fagnani et al. 2006, Van Den Tillaar 2006). Cochrane et al. (2008) fann en 

signifikant ökad flexibilitet efter ett enda träningspass med helkroppsvibration på fem minuter 

medan Fagnani et al. (2006) fann liknande resultat efter åtta veckors träningsprogram tre gånger i 

veckan. Cronin et al. (2007) jämförde effekten av segmentell vibrationsträning med fyra olika 

frekvenser (14, 24, 34, 44 Hz) på dynamiskt rörelseutslag i Hamstrings. Tre av de fyra 

frekvenserna visade en signifikant ökning av rörligheten efter vibrationsträningen, störst var 

ökningen för 44 Hz. Van Den Tillaar (2006) var intresserad av hur helkroppsvibration kunde 

påverka effekten på stretching. Nitton ungdomar delades in i två grupper, en som fick 

helkroppsvibration före stretching och en som bara stretchade tre gånger i veckan i fyra veckor 

enligt hold – relax metoden. Vibrationsgruppen stod på plattan (6x30) sekunder före varje 

stretchingpass. Båda grupperna fick en signifikant ökad ledrörlighet, men gruppen som stått på 

vibrationsplattan fick en signifikant större ökning jämfört med gruppen som enbart stretchat.  

 

 

Helkroppsvibration och grovmotorisk förmåga 

Det är få av oss som tränar för träningens egen skull, utan man har ett syfte. Syftet för 

barnen/ungdomarna är en förbättrad funktion. Mig veterligen finns få studier där de funktionella 

vinsterna testat i samband med träning med helkroppsvibration. I ovan nämnda studie av Ahlborg 

et al. (2006) fick gruppen som tränade med helkroppsvibration en signifikant ökning för det totala 

Gross Motor Function Measure (GMFM) värdet (D+E), medan ”Six-Minute Walk Test” och 

”Time Up and Go test ” inte visade någon signifikant förändring. I en studie av Bautmans et al. 

(2005) med 21 äldre testades balans och mobilitet före och efter ett 6 veckors träningsprogram 

med helkroppsvibration. De delades upp i två grupper som tränade på samma sätt på en 

vibrationsplatta 3 gånger i veckan, med skillnaden att när kontrollgruppen tränade förekom inga 

vertikala vibrationer. Både balansen och mobiliteten ökade signifikant för gruppen som tränade 

med helkroppsvibration medan kontrollgruppen inte visade någon förändring. 

 

 

Helkroppsvibration och biverkningar 

All behandling kan ha biverkningar. Det finns studier där försökspersonerna har uppgett att de 

inte fått några biverkningar vid träning med helkroppsvibration (Torvinen et al. 2002, 

Verschueren et al. 2004), samt studier där försökspersonerna rapporterat biverkningar såsom, 

rodnad och klåda (Rittweger et al. 2000). Dessa biverkningar anses bero på ett ökat blodflöde och 

är av övergående natur.  
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Träning för barn och ungdomar med funktionshinder 
Barn och ungdomar med motoriska funktionshinder, som exempelvis CP, rör sig inte i samma 

utsträckning i lek och fritidsaktiviteter som andra barn. De hindras bland annat av spasticitet, 

muskelsvaghet och inskränkt rörlighet i lederna, något som förvärrar de ofta påtagliga problem 

barnen har med att kontrollera sin viljemässiga motorik och balans. En ond cirkel uppstår lätt, där 

försämrad funktion leder till en minskad aktivitet, vilket i sin tur ytterligare försämrar funktionen. 

Damiano (2006) skriver i en artikel att inte röra på sig tillräckligt mycket kan leda till förödande 

fysiska och fysiologiska konsekvenser på muskler, ben och det cardiorespiratoriska systemet. 

Dessa sekundära förändringar leder till en ond cirkel där funktionshinder leder till en försämrad 

kondition som i sin tur försämrar funktionen ytterligare.    

Inom barn och ungdomshabiliteringen arbetar bl.a. sjukgymnaster med funktionshindrade 

barn/ungdomars motoriska utveckling och deras förmåga att ta till vara sina motoriska 

förutsättningar. Det finns ett behov av att hitta alternativ till traditionell behandling och att hitta 

alternativ som barn/ungdomar tycker är spännande och roliga. Helkroppsvibration används inom 

idrottsrörelsen, vilket kan öka motivationen hos barn/ungdomar, något som är viktigt inom all 

träning. 

Fowler et al. (2007) beskrev kondition hos barn med CP och undersökte muskelstyrkans 

påverkan på den fysiska konditionen. De menar att muskelsvaghet är en primär nedsättning hos 

barn med CP. I sin slutsats menar de att muskelstyrkan hos barn med CP kan förbättras med 

träning om belastningen är tillräcklig, vidare menar de att en styrkeökning tycks ha en positiv 

effekt på graden av aktivitet. I en översiktsartikel om styrketräning för barn/ungdomar menar 

Malina (2006) att träning 2 – 3 gånger i veckan ger en signifikant ökad styrka. Vidare menar han 

att träningsprotokoll med vikter under övervakning och hög täthet av instruktörer är relativt 

säkert. Även i Sverige debatteras frågan om barn och ungdomar skall styrketräna och hur det 

påverkar deras utveckling och hälsa (Tonkonogi 2007). Stensdotter (2007) menar att man kan 

styrketräna oavsett ålder.   

 

 

Cerebral Pares – en heterogen grupp  
Cerebral pares (CP) är det vanligast förkommande neurologiska funktionshindret hos barn med 

en prevalens i västvärlden som uppgår till 2 per 1000 levande födslar (Hagberg et al. 2001, 

Himmelman et al. 2005). De funktionsnedsättningar som täcks av termen CP är mycket 

heterogena både med avseende på kliniska symptom och med avseende på de skador i centrala 

nervsystemet (CNS) som orsakar dessa symptom. Alla barn med CP har påverkan på rörelser och 

balans. Eftersom den ursprungliga skadan finns i CNS så förkommer de motoriska problemen 

ofta i kombination med påverkan på känsel, kognition, kommunikation, beteende och epilepsi 

(Bax et al. 2005). Denna co-morbiditet påverkar barnens sätt att fungera i vardagen och även den 

grovmotoriska utvecklingen (Rosenbaum et al. 2002).  

CP beror på skador orsakade av förändringar i fostrets eller det lilla barnets (<2 år) hjärna. CP har 

sällan bara en enstaka orsak utan är oftare resultatet av en serie faktorer som är relaterade till 

varandra på olika sätt (Stanley et al. 2000). Onormala genuttryck, mammans sjukdom under 

graviditet, förgiftning och infektioner är några faktorer som kan påverka nervcellernas vandring 
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(migration) och på så sätt störa uppbyggnaden av storhjärnsbarken och ge upphov till CP. Mycket 

förtidig födsel (<32 veckan) är också en stark prediktor för CP. Förtidigt födda barn är känsliga 

för faktorer som hypoglykemi, hypoxi/acidos och störningar i blodflödet men å andra sidan kan 

olika faktorer under graviditeten också utlösa en förtidig förlossning. Andra barn som har hög 

risk för att utveckla CP är barn med intrauterin tillväxthämning, något som resulterar i låg vikt i 

förhållande till graviditetslängd. Här kan det vara svårt att fastställa orsaken/orsakerna till CP 

eftersom neurologisk skada under graviditeten kan orsaka en tillväxthämning medan å andra 

sidan foster som har tillväxthämning på grund av orsaken som hör till mamman eller placenta kan 

vara mer känsliga för till exempel hypoglykemi och/eller asfyxi. Neonatal hypoxisk-ischemisk 

encephalopathy kan också orsaka CP, men det är bra att vara medveten om att syrebrist vid 

födseln inte är en dominerande orsak till CP. Nya framsteg med olika avbildningstekniker av 

hjärnan kan vara till stor hjälp när man vill bestämma orsaken till CP och kan också underlätta 

bestämning av när skadan har inträffat. Under första och andra trimestern är missbildningar i 

hjärnan vanliga orsaker till CP. Mellan graviditetsveckorna 24-34 är det vanligt med störningar i 

den vita substansen i området runt ventriklarna (periventriculär leukomalaci, PVL) – antingen 

före förlossningen eller i samband med förlossningen – något som bidrar till den största andelen 

barn med CP. Från vecka 34 och framåt finner man ofta skadorna främst i basala ganglierna och i 

hjärnans grå substans (Hagberg et al. 2001, Krägeloh-Mann et al. 2002, Flodmark et al. 2003, 

Himmelman et al. 2005, Bax et al. 2006).  

 

 

Klassifikation av CP  

Barn/ungdomar med CP kan klassificeras på ett flertal sätt. För det första kan man klassificera på 

grundval av typ av symptom i spastisk, dyskinetisk eller ataktisk CP eller för det andra på 

grundval av utbredning i unilateral eller bilateral CP (SCPE 2000). För det tredje kan man 

klassificera efter grad av funktionsnedsättning i vardagen enligt Gross Motor Function 

Classification System, ett system som innehåller fem svårighetsgrader (GMFCS; Palisano et al. 

1997). Detta bygger på barnets självinitierade rörelser med betoning på förmåga att sitta, gå och 

förflytta sig, med eller utan olika hjälpmedel som exempelvis gånghjälpmedel och rullstol.  

 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att prova helkroppsvibration som träningsmetod för barn och ungdomar 

med cerebral pares. 

De vetenskapliga frågeställningarna var: 

Har träning med helkroppsvibration under fem veckor någon effekt på 1) muskelstyrka 2) 

ledrörlighet 3) spasticitet och 4) grovmotorisk förmågan hos barn och ungdomar med cerebral 

pares? Vidare ville vi undersöka om effekten varierade mellan olika grupper av barn/ungdomar 

och om träningstiden påverkade resultatet.  
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MATERIAL 

Undersökningsgrupp 
Erbjudande om vibrationsträning gick ut till alla barn och ungdomshabiliteringar i Region Skåne. 

Den behandlande sjukgymnasten informerade intresserade familjer om studiens upplägg och 

delade ut skriftlig information (bilaga 3 och 4). De barn/ungdomar som uppfyllde 

inklusionskriterierna (bilaga 1) – men inte exklusionskriterierna (bilaga 2) erbjöds att delta i 

studien. Före studiens början införskaffades medgivande från vårdnadshavarna eller myndiga 

ungdomar om deltagande.  

Fyrtioåtta barn/ungdomar anmälde intresse av att delta: 41 slutförde studien. Fyra valde att 

avbryta själva och tre exkluderades. Av de fyra som avbröt skulle två opereras, en ville inte träna 

just för tillfället och en blev rädd för vibrationsplattans ljud. Anledningarna till att tre 

exkluderades var; en inte ville stå på vibrationsplattan i den angivna utgångsställningen, en 

tränade redan på vibrationsplatta, en vågade inte ligga på brits vid mätningarna/bedömningarna 

innan och de gick inte att genomföra liggande på golvet. Alla barn/ungdomar som inte 

kunde/ville delta i studien, med ett undantag, erbjöds träning med helkroppsvibration utanför 

studien. Mätdata från exkluderade barn/ungdomar räknades inte in i resultaten. 

Samtliga barn/ungdomar som deltog har diagnosen CP, 25 st. har spastisk bilateral CP, 14 st. har 

spastisk unilateral CP och 2 st. har dyskinesi. Av barnen/ungdomarna med unilateral CP har 5 st. 

vänster sidig och 5 st. högersidig och 4 st. där det inte anges i diagnosen. Tjugoen (51 %) 

barn/ungdomar tillhör GMFCS nivå I, elva (27 %) GMFCS nivå II, fem (12 %) GMFCS nivå III 

och fyra (10 %) GMFCS nivå IV. Barnen/ungdomarna var då de påbörjade studien 7 – 19 år 

gamla (medelvärde 12.1), 14 flickor och 27 pojkar deltog. Flera av barnen/ungdomarna har 

en/flera tilläggsdiagnoser t.ex. mental retardation, epilepsi eller gjort selektiv dorsal ritzotomi 

(SDR). Barn/ungdomar med CP valdes då de utgör en stor grupp inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. Många har kontakt med sjukgymnast och har per definition en nedsatt 

motorisk förmåga. 

 

 

Vibrationsplatta 
Till studien användes vibrationsplattan 

”VIBMAX”. Frekvensen kan ställas in 

mellan 20 – 40 Hz och träningstiden mellan 

10 – 120 sek. i 10 sek. intervall. Amplitud på 

vibrationerna beror på tre faktorer; frekvens, 

vikt på den som tränar och hur de belastar 

plattan. I frekvensområde vibrationsplattan 

har 20 – 40 Hz och med en massa på 10 – 

150 kg, så varierar amplitud mellan 1.5 – 4 

mm. Accelerationen ligger mellan 15 – 70 

m/s² beroende på nämnda faktorer. Det var 

viktigt att vibrationsplattan var lätt att flytta 

på i och med att den transporterades mellan 

olika habiliteringsenheterna i Region Skåne. 

Se bild 1 

 

Bild 1 Vibrationsplattan VIBMAX 
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METOD 
Studien är en kvasiexperimentell före-efter studie på en grupp. Vid före-efter studier görs 

mätningar både före och efter en intervention för att upptäcka eventuella förändringar en 

intervention kan ge. I kvasiexperimentella studier sker ingen randomisering i grupper. Fördelarna 

med kvasiexperimentella studier är att de är praktisk att genomföra. Den passar när det kan vara 

svårt att genomföra sanna experiment i en klinisk verksamhet och när det är svårt att ge en 

behandling till vissa patienter men inte andra. Svagheterna är att det kan finns andra tänkbara 

förklaringar förutom interventionen till resultatet (Polit & Beck 2004).  

Figur 1 visar grafiskt hur mätningarna/bedömningarna och intervention låg i förhållande till 

varandra för varje enskilt barn/ungdom och när maxtest gjordes. Tre mätningar gjordes före och 

efter en träningsperiod på fem veckor och ett maxtest dagarna innan träningsperioden började. 

Följande mätningar/bedömningar gjordes vid samtliga 6 mättillfällen; muskelstyrka, spasticitet, 

ledrörlighet samt grovmotorisk förmåga, varje mättillfälle tog ca 1 timme.  

 

 

Mätningar före intervention                  Intervention  Mätningar efter intervention 

4 v 2 v 1 v 5 v 1 v 3 m 6 m 

|_____________|_____________|_____|_|__________|________|_____________|_____________| 

M1 M 2  M 3   Maxtest  M 4  M 5   M 6 

Figur 1 visar när mätningar/bedömningarna och maxtest gjordes samt när interventionen skedde (M står för 
mättillfälle) 

 

 

Mätinstrument  

Styrka 

Styrkan mättes med en PEG myometer i knäextension, höftabduktion och höftextension. 

Mätningen skedde med så kallad ”make metod” där barnet/ungdomen spänner benet så mycket 

han/hon kan mot myometern och sjukgymnasten håller den stilla under fem sekunder. 

Barnet/ungdomen fick tre försök och under själva mätningen uppmuntrades barnet/ungdomen att 

ta i så mycket de orkade, det bästa värdet registrerades som mätvärde. Knäextensionen mättes 

sittande fritt på brits, med händerna i knäet, höftabduktion och höftextension mättes liggande på 

brits. Standardplacering av myometern tillämpades; vid knäextension så långt ner på underbenet 

som det går att komma med fotleden i 90 graders vinkel, vid höftabduktion ovanför laterala 

malleolen och vid höftextension ovanför knävecket. Det finns skiftande resultat vad gäller 

reliabiliteten i att mäta muskelstyrka med myometer på barn/ungdomar med CP (Berry et al. 

2004, Crompton et al. 2007).  
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Om barnen/ungdomarna fick ont i ljumsken vid mätningen av höftextensionen liggande på 

britsen, fick de stå på golvet och luta sig mot britsen i stället. Alla mätningar har utförts av 

samma sjukgymnast (SY).  

 

 

Spasticitet  

Bedömningen gjordes enligt en modifierad Ashworth skala i följande muskelgrupper; 

höftflexorer, höftadduktorer, knäflexorer, knäextensorer och plantarflexorer i standardiserade 

utgångsställningar (CPUP 2007). Ashworth skalan anses ha en otillräcklig reliabilitet (Pandyan et 

al. 2003, Clopton et al. 2005, Ansari et al. 2006). Alla bedömningar gjordes av samma 

sjukgymnast (SY). 

 

 

Ledrörlighet 

Den passiva ledrörligheten mättes med goniometer; i höftleden abduktion och extension, i 

knäleden extension, flexion och hamstingsvinkel och i fotleden dorsalflexion med rakt/böjt knä 

enligt ett standardiserat förfarande (CPUP 2007). Enligt Mutlu et al. (2007) finns det indikationer 

på att mätning av passiv ledrörlighet med goniometer i klinik är reliabelt för barn med spastisk 

diplegi. Barnets/ungdomens behandlande sjukgymnast tog ut rörligheten i leden och mätningen 

gjordes sedan av samma sjukgymnast (SY). 

 

 

Grovmotorisk förmåga 

Grovmotorisk förmåga bedömdes med GMFM-66, dimensionerna 4 (stå) och 5 (gå, springa och 

hoppa) användes. Om något barn/ungdom inte klarade av uppgifterna i dessa, användes uppgifter 

ur en lägre dimension. Som minimum användes 13 uppgifter, detta för att kunna räkna ut ett 

tillförlitligt värde (Russell et al. 2002). Bedömningarna filmades och filmerna användes i 

efterhand som stöd vid poängsättningen. GMFM-66 har en god reliabilitet (Russell et al. 2002). 

All tester poängsattes av samma sjukgymnast (SY). 

 

 

Träning 

Träningsprotokoll  

Antalet träningstillfällen bestämdes till 10 och antalet set till 6 efter en diskussion med försäljaren 

av vibrationsplattan, som är sjukgymnast och har jobbat med vibrationsträning under flera års tid. 

Cardinale & Erskine (2004) visade på hög muskelaktivitet vid vibrationsträning på 30 Hz i en 

studie, därför valdes denna frekvens. För att förhindra att olika typer av skor och fotorthoser 
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skulle påverka resultatet stod barnen/ungdomarna barfota på vibrationsplattan. Med undantag av 

ett barn som inte fick belasta fötterna utan fotorthoser och därför fick ha dessa på under 

träningen.   

 

 

Maxtest 

För att bestämma den tid varje barn/ungdom skulle träna på vibrationsplattan gjordes ett maxtest. 

Detta för att varje barn/ungdom skulle få en individuellt anpassad träning. Före testet fick alla 

barn/ungdomar stå på vibrationsplattan under 10 sek för att bekanta sig med den. Alla 

barn/ungdomar fick bara göra ett maxtest.  

Maxtestet gick till på följande sätt; 

1) Barnet/ungdomen ställde sig på vibrationsplattan, stående barfota med belastning på hela foten 

och cirka 110 graders flexion i knäleden. 

2) Barn/ungdomar som behövde/ville hålla i handtaget för balansen skull fick göra det, men 

instruerades att ta tyngden på fötterna. 

3) Genom att känna på lårmuskeln kontrollerades att barnet/ungdomen spände musklerna. 

4) Vibrationsplattan ställdes in på maxtid 120 sekunder och sattes på.  

5) Barnet/ungdomen kontrollerades så att de behöll utgångsställningen och inte sträckte på knäna. 

Barnet/ungdomen uppmuntrades att stå så länge de orkade. 

6) När barnet/ungdomen själva sa stopp eller började sträcka på knäna stoppades 

vibrationsplattan och tiden noterades. 

Maxtiden användes som RM (repetitions max) och multiplicerades med 0.70 för att räkna ut 

träningstiden. Styrkeökningen optimeras om belastningen ligger på 60 – 80 % av ett RM och 

antalet repetitioner mellan 6 – 12 (Willmore et al. 2008). Barnets/ungdomens behandlande 

sjukgymnast deltog vid maxtestet. 

Träningstiden på Vibmax vibrationsplattan kan bara ställas in på jämna tiotal sek och därför 

avrundades träningstiden uppåt eller neråt. Samtliga maxtester utfördes av samma sjukgymnast 

(SY). 

 

 

Träningsperiod 

Träningen sköttes av sjukgymnaster på de lokala habiliteringsenheterna. Träningsprotokollet 

bestod av 6 set med en minuts vila mellan, träningstiden bestämdes med maxtestet som beskrivs 

ovan. Träningstiden ökades med 10 sekunder vid två tillfällen, 7:e och 9:e träningstillfället. 

Barnen/ungdomarna tränade två gånger i veckan under fem veckor, se figur 2.  
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Om barnen/ungdomarna inte klarade ökningen av träningstiden fick de återgå till den föregående 

träningstiden. Om barnen/ungdomarna missade träningstillfällen av någon anledning, fick de inte 

ta ingen dessa vid ett senare tillfälle. Detta för att det inte skulle bli fler än två träningstillfällen 

per vecka. Helst skulle barnen/ungdomarna ha en vilodag mellan träningstillfällena. Vid varje 

träningstillfälle noterades träningstiden och om det förekommit biverkningar. 

 

Figur 2 

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 

tt1    tt2 tt3    tt4 tt5    tt6 tt7    tt8 tt9    tt10 

|____ǀ________|____|________|____|________|____|_________|___| 

                   10 s ökning 10 s ökning 

Figur 2 visar hur träningstillfällena (tt står för träningstillfälle) var fördelade och när ökningen av träningstiden skede.  

 

 

Statistisk analys 
Deskriptiv statistik användes. Icke-parametrisk statistik användes för att beräkna skillnader 

mellan de olika mätningarna då gruppen var heterogen och värdena inte var normalfördelade. För 

beräkning av förändring över hela tidsperioden (inklusive baslinjer före och efter träning) 

användes Friedmans Anova. Wilcoxon signed rank test användes för att beräkna skillnader 

mellan enskilda mättillfällen och Mann-Whitney U för att beräkna skillnader mellan grupper.  

 

 

Etiska överväganden  
Det finns rapporter om lättare biverkningar vid träning med helkroppsvibration, hudrodnad, klåda 

och huvudvärk. Biverkningarna har förkommit i sällsynta fall och har gått över inom några dagar. 

Därför anser jag att denna träningsform inte orsakar några större men för de barn/ungdomar som 

ingår i studien. Barnen/ungdomarna fick prova på träningsformen innan studien för att se hur de 

reagerar. De kunde när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande utan att det 

påverkade övriga insatser de fick från barn- och ungdomshabiliteringen. Studien är godkänd av 

den regionala etikprövningsnämnden i Lund, dnr 773/2004.   
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RESULTAT 

Maxtest, träningstid och antal träningstillfällen 
Träningstiden, vilken beräknades som 70 % av den maximala tid barnen/ungdomarna kunde stå 

på vibrationsplattan, varierade från 10 sekunder till 80 sekunder. Medelvärdet av träningstiden 

för hela gruppen var 36 sekunder (SD ±16). Barn/ungdomar på GMFCS nivå I-II hade initialt en 

träningstid på i medeltal 39 sekunder medan barnen/ungdomarna på GMFCS nivå III-IV i 

genomsnitt hade en träningstid på 22 sekunder. Det finns en signifikant skillnad (p<0.01) mellan 

barnen/ungdomarna med GMFCS nivå I-II och GMFCS nivå III-IV vad gäller den initiala 

träningstiden. Drygt hälften av alla barn/ungdomar (24 st.) kom till alla 10 träningstillfällen, 

medelvärdet låg på 9.34 och range på 6 - 10 gånger.  

 

 

Bortfall 
Det finns ett bortfall av mätvärden som beror på att; myometern gick sönder vid mättillfälle 1, att 

ett av barnen/ungdomarna inte kunde delta vid mättillfälle 5, att barnen/ungdomarna inte ville 

delta vid mätningen eller att mätvärdet inte förts in i protokollet. Vid vilket mättillfälle bortfallet 

finns redovisas i tabellerna under muskelstyrka och grovmotorisk förmåga. Det totala bortfallet 

redovisas i Tabell 2  

Tabell 2. Sammanställning av bortfall av mätvärden, i antal och i procent 

Mätning  Bortfall i antal mätningar Procentuellt bortfall 

Muskelstyrka 18 av 1476 ca 1.2 % 

Spasticitet 17 av 1968  ca 0.9 % 

Ledrörlighet 79 av 3444 *  ca 2 % 

Grovmotorisk förmåga 2 av 246 ca 0.8 % 

 * 56 av 79 vid mätning av dorsalflektion med rakt knä 

 

 

Muskelstyrka 
Muskelstyrkan ökade i samtliga muskelgrupper över hela mätperioden (Friedmans Anova p<0.01 

– 0.001). Vid beräkning av signifikant styrkeökning mellan varje enskilt mättillfälle erhölls 

varierade resultat mellan de olika muskelgrupperna. 

 

 

Knäextension 

För hela gruppen fanns en signifikant styrkeökning i knäextension höger ben mellan mätning 5 

och 6 (p=0.002) d.v.s. vid uppföljningen 6 månader efter avslutad träning. Styrkan i 
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knäextensionen i vänster ben ökade signifikant mellan 1:a och 2:a mätningen (p=0.001) och 

mellan mätning 5 och 6 (p=0.018) d.v.s. vid baslinjemätningar före och efter träningsperioden.  

Barnets funktionsförmåga påverkade resultaten. Signifikanta styrkeökningar återfanns även efter 

träningsperioden i höger knäextension hos barn/ungdomar som kunde gå utan stöd, GMFCS nivå 

I-II. Dessa barn/ungdomar hade också en signifikant styrkeökning bilateralt mellan mätning 5 och 

6. På vänster sida för GMFCS nivå I-II fanns signifikanta sänkningar i baslinjemätningen mellan 

1:a och 2:a och 2:a och 3:e mätningen. Tabell 3a. 

  

Tabell 3a. Medianvärdet av det högsta värdet av tre mätningar av muskelstyrka i höger 
respektive vänster knäextension för hela gruppen barn/ungdomar samt medianvärdet för 
GMFCS nivå I-II och III-IV Signifikansnivåer angivna i tabellen är p<0.05 *, p<0.01 ** samt 
p<0.001*** (Wilcoxon).Anger att värdet ökat signifikant från föregående mätning.  Anger 
att värdet minskat signifikant från föregående mätning.  

Muskelgrupp Median Range 
Signifikans  
Wilcoxon 

Knäextension 
Alla  
N=41 

GMFCS  
nivå I-II 
N=32 

GMFCS  
nivå III-IV  
N=9 

Alla  
N=41 

 

Mätning 1 
höger ben 

12.7 
N=39 

15.0 
N=30 

11.3 
6.5  - 31.7 
N=39 

 

Mätning 2 
höger ben 

14.0 14.7 9.5 4.5 -31.8  

Mätning 3 
höger ben 

15.3 15.4 12.1 5.0 - 31.1  

Intervention 

Mätning 4 
höger ben 

15.4 
17.1 
** 

12.6 4.2 - 31.6  p=0.002 

Mätning 5 
höger ben 

15.1 
N=40 

17.4 
N=31 

12.5 
5.6 - 33.3 
N=40 

 

Mätning 6 
höger ben 

17.4 
** 

17.5 
** 

12.8 6.5 - 34.1  p=0.002 

 

Mätning 1 
vänster ben 

15.1 
N=39 

16.8 
N=30 

11.2 
5.4 - 30.7 
N=39 

 

Mätning 2 
vänster ben 

15.8 
*** 

16.5 
** 

12.6 8.5 - 29.7 
 p=0.001 
 

Mätning 3 
vänster ben 

15.1 
15.7 
*** 

11.5 4.5 - 30.5  

Intervention 

Mätning 4 
vänster ben 

14.5 14.5 13.4 5.1 - 32.7  

Mätning 5 
vänster ben 

15.6 
N=40 

16.3 
N=31 

12.7 
6.5 - 28.6 
N=40 

 

Mätning 6 
vänster ben 

15.8 
* 

16.5 
** 

12.6 8.5 - 29.7  p=0.018  
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Höftabduktion 

För hela gruppen fanns en signifikant styrkeökning i höftabduktion höger ben mellan mätning 3 

och 4 och för vänster ben mellan mätning 5 och 6. För GMFCS nivå I-II ökade höftabduktion i 

höger ben signifikant mellan mättillfälle 3 och 4 (p=0.023) d.v.s. direkt efter träningsperioden. 

Styrkan i höftabduktion i vänster ben ökade signifikant mellan 5:e och 6: mätningen (p=0.018). 

Även i denna muskelgrupp finns den signifikanta ökningen hos barn och ungdomar i GMFCS 

nivå I-II. Tabell 3b. 

 

Tabell 3b. Medianvärdet av det högsta värdet av tre mätningar av muskelstyrka i höger 
respektive vänster höftabduktion för hela gruppen samt medianvärdet för barn/ungdomar 
GMFCS nivå I-II och III-IV. Signifikansnivån i tabellen är p<0,05 * (Wilcoxon).Anger att 
värdet ökat signifikant från föregående mätning. 

Muskelgrupp Median Range 
Signifikans  
Wilcoxon 

Höftabduktion 
Alla  
N=41 

GMFCS  
nivå I-II 
N=32 

GMFCS  
nivå  III-IV  
N=9 

Alla  
N=41 

 

Mätning 1 
höger ben 

5.1 
N=39 

5.5 
N=30 

2.5 
0.8 - 13.3 
N=39 

 

Mätning 2 
höger ben 

4.6 4.9 2.1 1.1 - 16.4  

Mätning 3 
höger ben 

4.8 5.4 2.3 1.0 - 13.3  

Intervention 

Mätning 4 
höger ben 

5.3 
* 

5.8 
* 

2.6 0.8 - 15.0  p=0.023 

Mätning 5 
höger ben 

5.3 
N=40 

5.6 
N=31 

2.9 
1.1 - 14.1 
N=40 

 

Mätning 6 
höger ben 

5.5 5.7 3.1 1.0 - 17.1  

 

Mätning 1 
vänster ben 

4.6 
N=39 

5.1 
N=30 

2.1 
0.9 - 15.2 
N=39 

 

Mätning 2 
vänster ben 

4.2 4.8 2.7 0.8 - 13.9  

Mätning 3 
vänster ben 

5.4 5.6 3.4 0.7 - 11.5  

Intervention 

Mätning 4 
vänster ben 

5.3 5.5 2.8 1.1 - 12.3  

Mätning 5 
vänster ben 

5.2 
N=40 

5.9 
N=31 

2.8 
0.8 - 15.9 
N=40 

 

Mätning 6 
vänster ben 

5.5 
* 

5.8 
* 

4.3 0.8 - 15.1  p=0.018 
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Höftextension 

För gruppen som helhet fanns inga signifikanta förändringar av muskelstyrkan i höftextensionen. 

För GMFCS nivå I-II ökade styrkan i höftextension signifikant i vänster ben mellan mätningarna 

3 och 4 (p=0.001). Denna grupp hade också en signifikant styrkeökning i höger ben både efter 

avslutad träning (0.008) och vid uppföljningen 6 månader senare. GMFCS nivå III-IV hade en 

signifikant styrkeökning i höger bens höftextension mellan baslinjemätningarna 1 och 2 

(p=0.014) och sex månader efter avslutad träning (p=0.004) (tabell 3c). 

 

Tabell 3c. Medianvärdet av det högsta värdet av tre mätningar av muskelstyrka i höger 
respektive vänster höftextension för hela gruppen samt medianvärdet för barn/ungdomar 
GMFCS nivå I-II och III-IV. Signifikansnivåer i tabellen är p<0.01 ** och p<0.001*** 
(Wilcoxon).Anger att värdet ökat signifikant från föregående mätning. 

Muskelgrupp Median Range 
Signifikans  
Wilcoxon 

Höftextension 
Alla  
N=41 

GMFCS  
nivå I-II 
N=32 

GMFCS  
nivå III-IV  
N=9 

Alla  
N=41 

 

Mätning 1 
höger ben 

14.8 
N=39 

15.8 
N=30 

8.7 
4.2 - 33.0 
N=39 

 

Mätning 2 
höger ben 

15.6 17.2 
13.3 
** 

3.2 - 32.5 p=0.014 

Mätning 3 
höger ben 

16.4 16.5 10.9 3.3 - 32.8  

Intervention 

Mätning 4 
höger ben 

18.8 
19.0 
** 

11.4 6.1 - 31.7 p=0.008 

Mätning 5 
höger ben 

20.2 
N=40 

20.5 
N=31 

16.0 
7.2 - 31.8 
N=40 

 

Mätning 6 
höger ben 

22.1 
22.3 
** 

20.5 
** 

7.0 - 35.8 p=0.004 

 

Mätning 1 
vänster ben 

16.4 
N=39 

17.5 
N=30 

9.9 
1.2 - 35.0 
N=39 

 

Mätning 2 
vänster ben 

14.2 14.2 10.8 2.7 - 32.5  

Mätning 3 
vänster ben 

17.5 18.3 9.1 5.6 - 32.7  

Intervention 

Mätning 4 
vänster ben 

17.8 
17.9 
*** 

12.9 6.8 - 38.1 p=0.001 

Mätning 5 
vänster ben 

21.2 
N=40 

23.1 
N=31 

16.3 
6.7 - 35.5 
N=40 

 

Mätning 6 
vänster ben 

23.7 25.3 21.1 6.0 - 38.1  

 

 

Spasticitet 
Inga signifikanta skillnader i spasticitet fanns före/efter träning med helkroppsvibration. 
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Höftflexorer 

Trettiosju barn/ungdomar i studien hade ingen spasticitet i höftflexorerna i baslinjemätningarna. 

De tre barn/ungdomar som vid någon av baslinjemätningarna uppvisade tecken på spasticitet i 

höger sidas höftflexorer och de två med spasticitet i vänster sidas höftflexorer hade en lätt ökad 

tonus (1 och +1). Inga signifikanta skillnader fanns mellan barn/ungdomar GMFCS nivå I-II och 

GMFCS nivå III-IV. 

 

 

Höftadduktorer 

Någon grad av spasticitet bilateralt i adduktorerna (1, +1 och 2) noterades hos 20 av de 41 

barnen/ungdomarna vid någon av baslinjemätningarna. En viss variation fanns mellan de olika 

mättillfällena. Inga signifikanta skillnader fanns mellan någon av baslinjemätningarna. De 

barn/ungdomarna som gick med hjälp av gånghjälpmedel (GMFCS nivå III-IV) hade oftare 

förhöjd muskelspänning bilateralt i adduktorerna jämfört med de barn som kunde gå fritt 

(GMFCS nivå I-II). Vid jämförelse mellan barn/ungdomar GMFCS nivå I-II och GMFCS nivå 

III-IV fanns en statistisk tendens till högre spasticitet hos de åtta barn/ungdomar som tillhörde 

GMFCS nivå III-IV som varierade mellan mättillfällena.  

 

 

Knäflexorer  

Tjugo barn/ungdomar skattades ha normal muskelspänning och 21 barn/ungdomar, 16 i GMFCS 

nivå I-II och 5 i GMFCS nivå III-IV, ha någon grad av spasticitet i knäflexion, skalstegen (1, +1 

och 3) Det fanns en viss variation mellan de olika mättillfällena. Inga signifikanta skillnader 

fanns mellan någon av baslinjemätningarna. De barn/ungdomar som gick med hjälp av 

gånghjälpmedel hade oftare förhöjd muskelspänning bilateralt i knäflexorerna jämfört med de 

barn som kunde gå fritt. Fem av de barn/ungdomar som skattades ha spasticitet innan 

vibrationsträningen, skattades ha normal muskeltonus efter träningen, från skalsteg 1 till 0. 

 

 

Plantarflexorer 

Spasticitet noterades i störst utsträckning i plantarflexorerna. Normal muskeltonus noterades i 

höger sidas plantarflexorer hos 12 barn och i vänster sidas plantarflexorer hos 17 barn under de 

tre baslinjemätningar som förgick träningsperioden. Inga signifikant skillnader mellan de olika 

mättillfällena kunde noteras i hela gruppen eller för GMFCS nivå I-II eller III-IV. Inte heller 

fanns några signifikanta skillnader mellan självständiga gångare och barn/ungdomar som gick 

med gånghjälpmedel med avseende på grad av spasticitet i plantarflexorerna. 
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Ledrörlighet 
Inga signifikanta skillnader i ledrörlighet fanns före/efter interventionen.  

 

Höftabduktion 

För hela gruppen varierade medianvärdet i abduktion höger sida i baslinjen mellan 35-40 grader 

medan medianvärdet i baslinjen på vänster sida låg stabilt på 40 grader. Efter interventionen 

ligger det konstant på 40 grader. För GMFCS nivå I-II ligger det konstant på 40 grader både före 

och efter interventionen. Medan för GMFCS nivå III-IV ligger det konstant på 30 grader på höger 

sida både före/efter interventionen men på vänster sida varierar det mellan 30 – 40 grader i 

baslinjen men ligger konstant på 30 grader efter interventionen. Range ligger på 15 – 60 grader 

bilateralt i baslinjen och efter interventionen på 15 – 80 grader på höger sida och 10 – 70 grader 

på vänster sida för hela gruppen.  

 

 

Höftextension  

Medianvärdet varierar mellan 5-15 grader på höger sida i baslinjen för hela gruppen, variationen 

minskar något efter interventionen till 5 – 10 grader. På vänster sida är medianvärdet konstant 10 

grader innan interventionen, men varierar mellan 5 – 10 grader efter interventionen. I 

baslinjemätningen varierade medianvärdet för GMFCS nivå I-II mellan 10 – 12.5, efter 

interventionen ligger värdet stabilt på 10 grader efter interventionen på höger sida och varierar 

mellan 5 – 10 grader på vänster sida. För GMFCS nivå III-IV varierar värdet mellan 0 – 15 

grader i baslinjen på höger sida och mellan 5 – 15 grader på vänster sid. Efter interventionen 

minskar variationen till 0 – 5 grader på höger sida medan den på vänster sida är 0 – 10 grader. 

För hela gruppen ligger range i baslinjen på -20 – 45 grader på höger sida och på -20 – 50 grader 

på vänster. Range minskar något på höger sida efter interventionen till -10 – 40 grader men ligger 

kvar på -20 – 50 grader på vänster sida.  

 

 

Knäextension 

Medianvärdet för både GMFCS nivå I-II och III-IV var 0 grader vid alla mätningar med undantag 

av den första baslinjemätningen på höger sida för GMFCS nivå III-IV som var -10 grader. I 

baslinjen ligger range för hela gruppen på -30 – 15 grader bilateralt, spridningen (range) ökar 

något efter interventionen till -35 – 20 grader på höger sida, medan det minskar på vänster sida 

till -30 – 15 grader.  
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Knäflexion 

För hela gruppen varierar medianvärdet mellan 140 – 145 grader bilateralt i baslinjen, medan det 

ligger konstant på 140 grader efter interventionen. Medianvärdet för GMFCS nivå I-II varierar 

bilateralt mellan 140 – 145 grader både före och efter interventionen. Medan medianvärdet för 

GMFCS nivå III-IV ligger konstant på 140 grader bilateralt i baslinjen men varierar mellan 130 – 

140 grader efter interventionen. För hela gruppen ligger range på 80 – 160 grader bilateralt i 

baslinjen, spridningen minskar något efter interventionen till 85 – 155 grader bilateralt.   

 

 

Hamstringsvinkel 

I baslinjen varierade medianvärdet för hamstringsvinkeln för GMFCS nivå I-II mellan 137,5 - 

140 grader bilateralt och för GMFCS nivå III-IV mellan 135 - 140 grader, bilateralt. För hela 

gruppen varierade median värdet mellan 135 - 140 grader för höger ben, medan det låg stabilt på 

140 grader för vänster ben. För GMFCS nivå I-II ligger medianvärdet konstant på 135 grader på 

höger sida, medan det varierar mellan 135 – 140 grader på vänster sida, efter interventionen. För 

GMFCS nivå III-IV varierar medianvärdet mellan 135 – 140 grader bilateralt. För hela gruppen 

ligger range på 100 – 170 grader i baslinjen på höger sida och på 105 – 170 grader på vänster. 

Efter interventionen ligger range kvar på samma värde som innan interventionen bilateralt.    

 

 

Dorsalflexion med rakt knä 

I baslinjen ligger medianvärdet konstant på 10 grader bilateralt för GMFCS nivå I-II och efter 

interventionen ligger det kvar på 10 grader på höger sida medan det varierar mellan 5 – 10 grader 

på vänster sida. För GMFCS nivå III-IV varierar medianvärdet i baslinjen mellan 5 – 15 grader 

på höger sida och mellan 10 – 20 grader på vänster. Efter interventionen varierar medianvärdet 

mellan 10 – 25 grader på höger sida och mellan 10 – 20 grader på vänster sida. I baslinjen ligger 

range på -15 – 40 grader bilateralt för hela gruppen, medan spridningen ökar 5 grader på höger 

sida till -15 – 50 grader, men ligger kvar på samma nivå på vänster sida.    

 

 

Dorsalflexion med böjt knä 

För hela gruppen varierar medianvärdet mellan 15 – 20 grader på höger sida i baslinjen, medan 

det ligger konstant på 20 grader på vänster sida. Efter interventionen varierar medianvärdet 

fortfarande mellan 15 – 20 grader på höger sida och ligger kvar på 20 grader på vänster. För 

GMFCS nivå I-II ligger medianvärdet på 15 grader både före/efter interventionen på höger sida, 

medan det varierar mellan 15 – 20 grader i baslinjen men ligger konstant på 15 grader efter 

interventionen på vänster sida. I baslinjen varierar medianvärdet för GMFCS nivå III-IV mellan 

25 - 35 grader i baslinjen på höger sida och mellan 20 – 35 grader på vänster. Efter 

träningsperioden varierar det mellan 20 – 30 grader på höger sida och ligger konstant på 30 

grader på vänster. Range i baslinjen för hela gruppen ligger på -10 – 40 grader på höger sida och 
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på -10 – 50 grader på vänster. Efter interventionen ligger range på -5 – 50 grader på höger sida 

och -10 – 50 grader på vänster.  

 

Grovmotorisk förmåga 
Det fanns signifikanta förändringar i den grovmotorisk funktion före/efter träning med 

helkroppsvibration för hela gruppen barn/ungdomar som ingick i studien. Förbättringen var mest 

framträdande i GMFCS nivå I-II (barn/ungdomar som gick utan gånghjälpmedel) (p=0.007) men 

för GMFCS nivå III-IV fanns ingen signifikant förbättring (barn/ungdomar som gick med 

gånghjälpmedel). Vid samtliga mättillfällen fanns en signifikant skillnad i mätresultat mellan 

GMFCS nivå I-II och III-IV (p<0.001) (tabell 4).  

Sexton barn/ungdomar beskrev även en förbättrad grovmotorisk förmåga, de kände sig t.ex. 

smidigare/spänstigare, kunde gå/springa längre sträckor utan att bli trötta och upplevde en 

förbättrad balans. Medan ett barn/ungdom inte har märkt någon skillnad och resterande 23 inte 

har kommenterar detta. 

 

Tabell 4. Medianvärdet av bedömningen med GMFM-66 för hela gruppen barn/ungdomar 
samt för GMFCS nivå I-II och III-IV. En signifikant förbättring av den grovmotoriska 
förmågan finns för GMFCS nivå I-II, p=0.007, och för hela gruppen sammanräknad. 
Medianvärde och Range anger en procentsatts där 100 är max. 

Grovmotorisk  
förmåga Median Range Signifikans  

Wilcoxon 

  Alla 
N=41 

GMFCS  
nivå I-II  
N=32 

GMFCS  
nivå III-IV  
N=9 

Alla 
N=41 

 

GMFM Mätning 1  73.63  
N=40 79.55 54.875  

N=8 
43.26 – 100  
N=40 

 

GMFM Mätning 2 72.63 82.46 53.09 43.26 – 100  

GMFM Mätning 3 72.16 79.55 54.91 43.61 – 100  

Intervention 

GMFM Mätning 4 75.34 80.46 
** 57.33 42.61 – 100 p=0.007 

GMFM Mätning 5 76.22  
N=40 

81.93  
N=31 53.62 43.26 – 100  

N=40 
 

GMFM Mätning 6 76.75 81.93 58.80 43.44 – 100  

 

 

Biverkningar  
Två av barnen/ungdomarna rapporterade smärre övergående biverkningar som en följd av träning 

med helkroppsvibration, en fick blåsor under fötterna och en rapporterade att det kittlade under 

fötterna vid träning på vibrationsplattan. Ett barn/ungdom rapporterade en minskad spasticitet 
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som en följd av vibrationsträningen vilket försvårade trappgång, men att han lärde sig att hantera 

detta efter ett tag.  

Diskussion 
Anledningen till att studien genomfördes var att prova helkroppsvibration som träningsmetod för 

barn/ungdomar med CP. Orsaken till det var att det finns ett behov av att hitta alternativ till 

traditionell sjukgymnatisk behandling och att hitta träningsmetoder som barn och ungdomar 

tycker är spännande och roliga. Datainsamlingen pågick i nästa två års tid och att sammanställa 

data och rapportera detta ytterligare två år. Ibland har det varit svårt att göra dessa tester och 

bedömningar. Till stor hjälp har sjukgymnasterna på de lokala habiliteringarna varit, i och med 

att de känner familjen och barnen/ungdomarna. Intensionen var att barnet/ungdomens 

behandlande sjukgymnast skulle vara med vid mättillfället, även om det oftast varit så gick det 

inte att ordna vid alla mättillfällen. Under den första delen av studien fördes ”dagbok” om hur 

mätningarna gick och om något speciellt inträffade, vilket har varit till hjälp när uppsatsen 

skrivits. 

Syftet med studien var att ta reda på om barn/ungdomar med CP hade någon effekt av träning 

med helkroppsvibration, om det gällde alla eller om det fanns skillnader mellan 

barnen/ungdomarna. Därför beräknades mätdata först ut för alla barn/ungdomar och sedan för 

olika undergrupper. De undergrupper som undersöktes var flickor/pojkar, de som tränat alla 10 

gångerna/färre än 10 gånger, efter GMFCS nivå (fria gångare/gångare med hjälpmedel) och 

subdiagnoser. Den uppdelning där det fanns signifikanta skillnader före/efter interventionen var 

GMFCS nivå. Det fanns signifikanta skillnader före/efter interventionen för hela gruppen 

barn/ungdomar, men skillnaderna blev fler vid uppdelningen efter GMFCS nivå.   

 

 

Undersökningsgrupp 
De barn/ungdomar som ingick har valts ut av sjukgymnaster på de lokala habiliteringsenheterna. 

Fördelen med det var att det var enkelt att genomföra, plats erbjuds till de som passar in och vill 

delta i studien.  Nackdelen med det är att det inte är säkert att försökspersonerna speglar hela 

populationen som ska undersökas (Polit & Beck 2004).  

Urvalet i denna studie speglar inte hela populationen av barn/ungdomar med CP. Hela 

åldersspannet finns inte med och fördelningen mellan pojkar och flickor är sned då det finns en 

överrepresentation av pojkar. I denna studie klassificeras nästan 80 % av barnen/ungdomarna 

ligga på GMFCS nivå I och II, frågan är hur väl speglar det fördelningen av grovmotorisk 

förmåga hos barn/ungdomar med CP. I en studie av Himmelman et al. (2006) klassificerades 367 

barn/ungdomar med CP med GMFCS och där fanns 32 % på nivå I, 29 % på nivå II, 8 % på nivå 

III, 15 % på nivå IV och 16 % på nivå V. Jämfört med studien av Himmelman et al. (2006) finns 

det en överrepresentation av barn/ungdomar på GMFCS nivå I och II i denna studie. I och med 

att urvalet i denna studie inte speglar populationen är det svårt att generalisera resultatet på hela 

gruppen barn/ungdomar med CP.  
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Eventuella tilläggsdiagnoser var inget som registrerades, vilket är en svaghet då det kan ha 

påverkat resultatet. Då data bearbetats har hänsyn till detta inte tagits i och med att det inte gick 

att särskilja vilken tilläggsdiagnos barnen/ungdomarna hade för alla som ingick i studien. Det 

hade varit intressant om alla barn/ungdomar som gjort SDR kunnat särskiljas, detta för att se om 

de haft någon effekt av träning med helkroppsvibration. Vid SDR skärs en del av de utgående 

nervrötterna av för att minska spasticiteten hos barn/ungdomar med CP.  

Både föräldrarna och barnen/ungdomarna som efterfrågat träning eller en viss form av träning 

kan ha en positiv inställning till den, vilket kan påverka resultatet. Att urvalet inte skett slumpvis 

är en nackdel med studien. I studien ingår många barn/ungdomar, vilket är en styrka med den. 

Det totala bortfallet av barn/ungdomar i studien är cirka 15 %. Av bortfallet på 7 barn/ungdomar, 

beror 5 stycken på studieupplägg eller vibrationsplattan och 2 stycken på orsaker som ligger 

utanför studien. Inget barn/ungdom valde att avsluta träningen när den hade påbörjats utan 

bortfallet skedde innan träningsperioden startade. Bortfallet av mätdata i studien är lågt det ligger 

som max på 2 % och borde inte påverka resultatet. 

 

 

Metod 
Med en före-efter studie kan klinisk forskning ske på de insatser som efterfrågas av familjerna, 

forskning kan bedrivas inom en verksamhet vilket är praktiskt och ekonomiskt. En annan fördel 

är att barn/ungdomar med olika förutsättningar kan ingå i samma studie, när den individuella 

förändringen räknas. Barnen/ungdomarna behöver inte matchas för att bilda homogena grupper.  

Svagheten med kvasiexperimentella studier är hur resultatet ska tolkas, att det kan finnas andra 

tänkbara orsaker som kan förklara eventuella förändringar förutom interventionen. Andra 

tänkbara förklaringar förutom interventionen kan var; den träning som barnen/ungdomarna fått av 

att ”bara” stå på vibrationsplattan eller kliva upp/ner från den, annan träning, naturlig utveckling, 

förväntningar på träningen eller mätfel.  

En annan svaghet vid kvasiexperimentella studier är att det saknas en kontrollgrupp. En 

kontrollgrupp som antingen hade stått i samma utgångsställning som barnen/ungdomarna i 

studien men utan helkroppsvibration eller fått placebobehandling. Med en kontrollgrupp hade det 

varit lättare att utesluta flera alternativa förklaringar till förbättringen, såsom den ställningen som 

barnen/ungdomarna stod i, förflyttningen till/från vibrationsplattan, naturlig utveckling och 

förväntningar på träningen. Anledningen till att det saknas kontrollgrupp är att det var svårt att få 

ihop en.  

Enligt Polit & Beck 2004, finns det ett antal tänkbara hot mot den interna validiteten vid 

kvasiexperimentella studier dessa är; historia, naturlig utveckling, testningen och 

instrumenteringen. Med historia menas de yttre händelser som sker samtidigt med interventionen 

och kan påverka mätdata. Med naturlig utveckling menas det som sker med försökspersonerna 

som en effekt av tidens gång snarare än interventionen. Att testa någon före en intervention kan 

påverka testningen efter interventionen. Yttrligare en felkälla kan vara att mätmetoden eller 

instrumenteringen ändras från ett mättillfälle till ett annat.  
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I denna studie kan den träning som barnen/ungdomarna gjort på sin fritid och i skolan utgöra ett 

”historiskt” hot mot den interna validiteten. Vid mättillfällena träffade jag alla barn/ungdomar 

och pratade med alla om vad de gjorde på fritiden och på skolidrotten. I studien ingår 

barn/ungdomar som tränade flera gånger i veckan och de som inte tränade alls. Alla 

barn/ungdomar som ingick i studien gick i skolan och hade någon form av skolidrott. Vad de 

gjorde på skolidrotten kontrollerades däremot inte. Mängden träning och hur pass vältränade de 

var innan är inget som registrerades, vilket är en nackdel. Ett försök att kontrollera detta var via 

ett av inklussionskriterierna att inte göra några förändringar i pågående behandlingsinsatser. 

Barnen/ungdomarna som deltog i studien skulle vara villiga att avstå från annan behandling som 

kunde påverka mätdata under studien. Några barn/ungdomar har behandlingsinsatser, t.ex. bad 

eller ridning, som pågår terminsvis och gör uppehåll under längre lov. När deras föräldrar frågade 

hur de skulle göra med dessa aktiviteter, blev svaret att de kunde fortsätta med den behandling de 

hade innan studien började men inte påbörja någon ny eller avsluta pågående så länge studien 

pågick. Hur detta efterföljdes är inget som har kontrollerats. 

I studien ingår barn/ungdomar som utvecklas hela tiden vilket kan utgöra ett hot mot den interna 

validiteten i studien. Genom att ha tre mättillfällen i baslinjen innan interventionen fås ett mått på 

hur pass stabilt dessa mätningar ligger eller om det sker en förändring som kan tyda på en 

naturlig utveckling. 

 

Det finns sex mättillfällen i denna studie vilket kan vara ett ”testnings” hot mot den interna 

validiteten.  Det finns en risk att det sker en inlärningseffekt på de mätningar/bedömningar som 

görs och barnen/ungdomarna därför får ett bättre värde på mätningarna/bedömningarna. Denna 

inlärningseffekt borde vara störst i baslinjen då mättillfällena ligger tätt, tre inom en månad. 

Inlärningseffekten borde inte vara lika stor då mätningarna/bedömningarna ligger glesare, såsom 

de gör efter interventionen, då tiden emellan är tre månader. Det sker signifikanta förändringar 

vid mätningen av styrka i två muskelgrupper i baslinjen, om detta beror på en inlärningseffekt är 

svårt att säga. Med tre mätningar i baslinjen kan reliabiliteten av mätningarna bedömas om de 

ligger stabilt i baslinjen eller om det sker förändringar i den.  

Att det sker signifikant förändringar i muskelstyrkan i baslinje mätningarna, är givetvis en 

svaghet med studien. För det kan betyda att det antingen finns ett fel i hur mätningarna har gått 

till eller någon annan faktor förutom interventionen som påverkat muskelstyrkan. Mätfel kan 

orsakas av tre faktorer, de som mäts, den som mäter eller apparaturen. Barn/ungdomar med CP 

kan ha problem med att veta när de tar i maximalt. Detta problem tas upp av Fowler et al. (2007) 

i en artikel där de frågar sig om väldigt små barn, barn med intellektuella nedsättningar, 

omfattande muskelsvaghet eller svåra rörelsehinder är kapabla att tillhandahålla den nivån av 

samarbete och ansträngning som krävs för att testa styrka.  

En del barn/ungdomar kan ha svårt att förstå vitsen med att anstränga sig maximalt, de vill helt 

enkelt inte. Att motivationen spelar roll för mätresultatet upplevde jag under studien. Vid ett 

mättillfälle såg jag att ett av barnen/ungdomarna inte tog i maximalt. När jag frågade varför, fick 

jag svaret ”jag vill inte”. Vid ett ytterligare försök tog han i maximalt och fick ett bättre mätvärde 

än innan. Andra faktorer förutom motivationen som spelar roll vid mätning av styrka är; smärta, 

ledrörlighet, förståelse för vad som ska göras, vilken sittande/liggande balans försökspersonen 

har vid mätningen. En del barn/ungdomar hade svårt att spänna muskeln under 5 sekunder, de 
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slappnade av efter 1 sek och spände sen på nytt. Det blev lite av ”små sparkande” mot 

myometern, för dessa barn/ungdomar räknades det första värdet och sedan avbröts mätningen.  

Vid mätningen skall barnet/ungdomen pressa en del av benet så hårt de kan mot en hård 

plastplatta med hårda kanter, vilket kan göra ont. Vid mätningarna användes en bit ”fuskpäls” för 

att förhindra smärta. Alla mätningar har gått till på samma sätt, med undantag för mätning av 

höftextension. Några barn/ungdomar fick ont i ljumsken vid denna mätning, så de fick göra den i 

stående ställning lutande mot britsen. De barn/ungdomar som haft denna avvikande ställning vid 

mätningen har med några undantag haft det vid alla mättillfällen.  

Risken att göra misstag som mätare vid avläsning av mätvärdet och bokföring av det finns alltid. 

Ett annat fel som kan göras av mätaren är att myometer inte hålls precis stilla vid mättillfället 

utan pressas mot mätpunkten, då mäts den egna styrkan istället för barnets/ungdomens. En annan 

svårighet är att mäta starka barn/ungdomar. Man måste själv ha styrkan att hålla emot med sina 

armar eller att hitta en ställning som gör att man har stöd bakåt, jag stod med ryggen mot en vägg. 

Sloan (2002) menar att förmågan att stabilisera myometern är viktigt för reliabiliteten i 

styrkemätning med myometer. Ytterligare en orsak till mätfel är om kraften inte riktas direkt mot 

mäthuvudet utan snett mot den.  

Den tredje tänkbara orsaken till ett mätfel är apparaturen, i detta fall myometern. Myometern som 

användes hade använts av andra sjukgymnaster innan denna studie. Till min kännedom hade inte 

någon upplevt sig ha problem med den. I början av studien gick myometern sönder vid ett 

tillfälle, den reparerades av tekniker på UMAS i Malmö. Precisionen på mätningarna spelar en 

stor roll för vilka slutsatser som kan dras av dom (Hulley et al. 2007).  

Om förändringarna beror på mätfel kan frågan ställas om alla förändringar beror på det eller om 

det bara är vissa. När flera mätningar pekar åt samma håll, d.v.s. att det sker en signifikant 

styrkeökning i flera olika muskelgrupper känns resultatet mer tillförlitligt, vilket sker efter 

interventionen.  

Även om alla mätningar har gått till på ett likartat sätt, med undantag av mätning av 

höftextension, har de inte skett samma veckodag eller vid samma tidpunkt under dagen.  

Genom att standardisera mätningarna i denna studie har ”instrumenterings” hotet mot den interna 

validiteten försökt kontrollerats.  

 

 

Inklusions-/exklusionskriterier 
Ett av inklusionskriterierna var att barnen skulle ha fyllt 5 år för att få delta. Föräldrarna till två 5 

åringar anmälde sina barn, ingen av de fullföljde. Orsakerna till detta var att en blev rädd för 

vibrationsplattan och den andra ville inte stå i utgångsställningen. Helkroppsvibration är kanske 

en träningsform som inte passar små barn eller barn på en låg utvecklingsålder, utan de skall 

träna genom lek. Barnen/ungdomarna bör ha förmågan att förstå och följa instruktioner för att 

följa ett träningsprotokoll. Det är svårt att ange en ålder när barn/ungdomar har den förmågan och 

det finns individuella skillnader. Det yngsta barn som ingick i studien var 7 år. Ett fynd under 
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studien var att när barn/ungdomar som väger lite (under 25 kg), tränade på vibrationsplatan börjar 

den ”vandra iväg”, vilket kan upplevas som obehagligt.  

 

Mätvariabler  
Mycket av forskningen om träning med helkroppsvibration har fokuserat på muskelstyrka, men 

det finns även studier som tittat på andra effekter. Men framför allt är det muskelstyrkan som har 

studerats, varför valet att mäta muskelstyrka är logiskt. Negativa förändringar av styrka, 

spasticitet och ledrörlighet kan försämra den grovmotoriska förmågan hos barn/ungdomar med 

CP. Därför är det viktigt att bedöma/mäta vilken effekt en träningsform har på dessa faktorer. 

Många barn/ungdomar med CP kan få en minskad styrka och ledrörlighet när de blir äldre. En 

ökad spasticitet kan leda till t.ex. smärta och minskad ledrörlighet som i sin tur kan påverka den 

grovmotoriska förmågan. Genom att mäta/bedöma flera faktorer fås en bred bild om eventuella 

effekter som träning med helkroppsvibration kan ha. Det är viktigt att veta om en träningsform 

leder till en funktionell förbättring, därför valdes GMFM för att bedöma den grov motoriska 

förmågan.  

Vid valet av mätvariabler måste hänsyn tas till den tid det tar att utföra dessa. Därför begränsades 

mätningarna/bedömningarna till de ovanstående. Det var viktigt att mätningarna/bedömningarna 

kunde ske på den lokala habiliteringsenheten för att undvika långa resor för barnen/ungdomarna. 

Valet påverkades också av att mätningarna/bedömningarna skulle vara lätta att göra och inte 

kräva någon ”specialutrustning”.  

Det finns både för och nackdelar med att en person göra alla mätningar/bedömningar. Fördelen är 

att det är lättare att standardisera alla mätningar/bedömningar så att de sker på samma sätt för alla 

som ingår i studien. Nackdelen är att man som mätare är ensam om att observera vad som sker 

vid mätningarna/bedömningarna, som ensam observatör kan det vara större risk att man missar 

något.  

De olika bedömningarna/mätningarna är olika känsliga för om de görs av en person eller flera, 

det beror på vilken interbedömar respektive intrabedömar reliabilitet de har. De 

mätningar/bedömningar som har en hög intrabedömar reliabilitet men låg interbedömar 

reliabilitet är bäst om en och samma person gör. Medan om interbedömar reliabilitet är hög så 

kan olika personer göra mätningarna/bedömningarna.  

Reliabiliteten på mätningar/bedömningar i studien varierar. Berry et al. (2004) drar slutsatsen i 

sin studie att mäta maxstyrka på tre muskelgrupper i nedre extremiteter med myometer är 

tillförlitligt inom och mellan olika mättillfällen. Medan Crompton et al. (2007) menar att 

styrkemätning med myometer har god reliabilitet inom mättillfället för alla muskelgrupper, 

medan reliabilitet mellan olika mättillfällen bara är acceptabel för vissa muskelgrupper och dålig 

för andra. Enligt Pandyan et al. (2003) är det svårt att skilja på 1, 1+ och 2 på Ashworth skalan. 

Mutlu et al. (2007) menar att både vana och konsekvens vid mätning spelar roll för reliabiliteten 

vid mätning med goniometer. I en översiktsartikel om mätning av ledrörligheten med goniometer, 

menar Gajdosik et al. (1987) att reliabiliteten beror primärt på hur pass standardiserade 

mätproceduren är. Martin & McPoil (2005) menar i en översiktsartikel att mäta ledrörlighet med 

goniometer i dorsalflexionen har god intrabedömar reliabelt och att det finns vissa bevis för 

interbedömar reliabilitet. Enligt Russell et al (2002) har GMFM 66 en acceptabel nivå på både 
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inter- och intrabedömar reliabilitet. Genom att använda standardiserade mätningar som gjorts på 

likadant sätt vid alla mättillfällen såsom skett i denna studie borde höja intrabedömar 

reliabiliteten på mätningarna. 

I denna studie har styrkan mäts med myometer, det finns också andra sätt att mäta muskelstyrka. 

Ett annat sätt att mäta styrka på är genom att mäta den vertikala hopphöjd och det finns ett antal 

system för detta (Garcia-López et al. 2005). Med myometer mäts den maximala kraften av en 

isometrisk kontraktion. Styrka är inte ett enhetligt begrepp utan det finns flera olika typer av 

styrka, t.ex. explosivstyrka och uthållighet. I flera studier (Paradisis & Zacharogiannis 2007, 

Delacluse et al. 2003, Mahieu et al. 2006) nämns att träning med helkroppsvibration påverkar 

framförallt den explosiva styrkan. För att mäta explosiv styrka behövs en kraftplatta och speciell 

programvara (Garcia-López et al. 2005), vilket inte fanns därför valdes detta bort. 

Det finns också andra faktorer som kunde ha studerats, t.ex. effekten som träning med 

helkroppsvibration har på skelettet. Barn/ungdomar med CP kan ha ett urkalkat skelett. De 

teoretiska förklaringsmodellerna tar upp fler tänkbara förklaringar till varför träning med 

helkroppsvibration påverkar den neuromuskulära prestationen t.ex. hormonella förändringar och 

ökat blodflöde. För att mäta detta krävs ett annat kunnande och andra resurser som inte fanns, 

därför valdes dessa bort. 

 

 

Träningsprotokoll/träningen 
Före studien gjordes en litteratursökning om träning med helkroppsvibration för att söka ett 

optimalt träningsprotokoll för barn/ungdomar, utan att hitta det. Enligt Mester et al. (2005) finns 

inga klara riktlinjer om hur hög belastningen skall vara, hur lång och intensiv varje träningspass 

skall vara, vilken frekvens eller amplitud som skall användas och hur lång en träningsperiod skall 

vara för att träning med helkroppsvibration skall ge maximala resultat utan att orsaka skada eller 

överträning. Alla barn/ungdomar har tränat enligt samma träningsprotokoll, förutom 

träningstiden. Anledningen till att samma träningsprotokoll användes var för att underlätta 

tolkningen av resultatet.  

Även om alla barn/ungdomar tränade enligt samma protokoll, förutom tiden, var det svårt att 

styra träningen så att alla tränade exakt lika. En faktor som påverkar amplituden och 

accelerationen på vibrationerna är hur vibrationsplattan belastades under träningen. Att 

amplituden på vibrationerna spelar roll för resultatet menar Luo et al. (2005). De menar att 

vibrationer med en större amplitud aktiverar musklerna effektivare och ger på så sätt en bättre 

träningseffekt. Faktorer som påverkar hur vibrationsplattan belastas är hur stor del av 

kroppstyngden som tas på ben respektive armar. Genom att ta en del av kroppstyngden på 

armarna minskar belastningen på benen och det blir lättare att stå. Barn/ungdomar med CP kan ha 

en stark respektive svag sida som gör att de inte belastar vibrationsplattan lika mycket med båda 

benen. Men för att barnen/ungdomarna inte skulle känna någon rädsla för att trilla under 

träningen, så tilläts de att hålla i handtaget. Den sjukgymnast som skulle sköta träningen var med 

vid maxtesterna och kunde då se hur barnen/ungdomarna skulle stå. Alla barn/ungdomar har 

tränat barfota med ett undantag, ett barn fick inte belasta fötterna utan orthoser. Att ha något på 

fötterna som är stötdämpande vid vibrationsträning gör att vibrationerna dämpas mer eller mindre 
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och når inte musklerna, vilket minskar effekten av träningen. Vilket kan ha påverkat resultatet 

negativt genom att det barnet/ungdomen inte hade samma effekt av träningen som de andra.   

Alla barn/ungdomar har inte tränat lika många gånger och inte haft samma stegring av träningen. 

De som inte klarade av en stegring av träningstiden fick återgå till den förgående träningstiden. 

Det kändes viktigt att barnen/ungdomarna inte skulle känna obehag av träningen och att inte 

driva på den i en takt de inte klarade av.  

För barn/ungdomar på GMFCS nivå I-II ligger träningstiden inom ramen för den träningstid som 

rekommenderas för nybörjare 30 - 40 sekunder. Medelvärdet på genomförda träningstillfällen är 

högt, mer än hälften (24) av barnen/ungdomarna i studien kom till alla 10 tillfällena. Träningen 

har skötts av sjukgymnaster på de lokala habiliteringsenheterna som inte haft något negativt att 

rapportera om hur det har fungerat. Barnen/ungdomarna har inte heller sagt något negativt om 

träningen eller upplägget, med ett undantag. Om barnen/ungdomarna hade upplevt träningen eller 

upplägget som negativt tror jag inte att medelvärdet för antal träningstillfällen varit så högt. Då 

resultatet bearbetades fanns det inga signifikanta skillnader mellan de barn/ungdomar som tränat 

alla 10 gångerna och de som tränat färre gånger. Vilket borde betyda att en eventuell 

styrkeökning sker kontinuerligt under hela träningsperioden. Bosco et al. (1999a) visade på en 

tillfällig signifikant ökad styrka efter ett träningspass med helkroppsvibration. Vidare har 

Roelants et al (2004b) visat i en studie att styrkan i knäextension ökar signifikant efter 12 veckors 

träning med helkroppsvibration. De visade även att fortsätta träningen i ytterligare 12 veckor 

(sammanlagt 24 veckor) bara gav liten fortsatt styrkeökning. Det vore intressant att se hur länge 

en eventuell styrkeökning pågår och när den eventuellt planar ut.  

 

 

Maxtest 
Mycket av träningsprotokollet var bestämt i förväg, men för att varje barn/ungdom skulle få 

maximal effekt av träningen testades träningstiden ut individuellt med hjälp av ett maxtest. 

Resultaten på dessa maxtest varierade mycket, från 10 sek till 80 sek, de flesta hamnade mellan 

30 – 40 sek. Anledningen till att resultatet varierade är att förmågan och orken varierade hos de 

barn/ungdomar som ingick i studien. Det var två barn/ungdomar som vid maxtestet fick en 

träningstid på 10 sekunder. De har tränat på mer än 70 % av sin maxkapacitet, vilket beror på att 

träningstiden på vibrationsapparaten bara kan ställas in på ett minimum av 10 sekunder och med 

ett intervall på 10 sekunder. Av de två barn/ungdomar som ”bara” orkade stå 10 sekunder fanns 

en på GMFCS nivå III och en på nivå IV. Vid maxtestet så peppades barnen/ungdomarna att stå 

så länge de orkade och utgångsställningen korrigerades ifall de började sträcka i knäna. Sen är det 

svårt att veta om barnen/ungdomarna verkligen stod så länge de orkade, uthållighet är en 

subjektiv känsla. Det var viktigt att inte pressa barnen/ungdomarna så att de kände obehag eller 

blev rädda för vibrationsplattan.  
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Resultat 

Styrka 

Muskelstyrkan ökade i samtliga muskelgrupper över hela mätperioden, det borde innebära att 

barnen/ungdomarna var strakare efter träningsperioden med helkroppsvibration än innan. Dessa 

förändringar var statistiskt signifikanta men kanske inte kliniskt. Om styrkeökningen kopplas till 

förändringen av den grovmotoriska förmågan, fanns det en signifikant förändring i GMFM direkt 

efter träningsperioden men inte vid uppföljningen efter 6 månader.  

 

 

Knäextension 

Det fanns en signifikant styrkeökning bilateralt vid långtidsuppföljningen efter 6 månader för 

gruppen som helhet och för GMFCS nivå I-II. Barn/ungdomar med GMFCS nivå I-II hade också 

en signifikant styrkeökning på höger sida direkt efter interventionen. Att styrkeökningen bara var 

signifikant på höger sida direkt efter interventionen kan bero på att det benet belastats mer under 

träningen. Vid maxtestet kontrollerades att barnen/ungdomarna belastade båda benen och stod 

någorlunda symetriskt med ögonmått på vibrationsplattan. Denna ställning var den som 

barnen/ungdomarna skulle stå i under träningen. Sjukgymnasterna på de lokala habiliteringarna 

var med under maxtestet och hade på så sätt kännedom om vilken utgångsställning som skulle 

användas. Den signifikanta styrkeökningen vid uppföljningen efter sex månader kan vara en 

försenad effekt av en tidigare styrkeökning. Som kan bero på att barnen/ungdomarna rört mer på 

sig eller på ett annorlunda sätt i sin vardag som en följd av den tidigare styrkeökningen 

(Tonkonogi 2007). En annan tänkbar förklaring kunde vara att barnen/ungdomarna fått en 

styrkeökning på grund av att de var svagare i det ena benet innan träningen. Men det fanns ingen 

signifikant skillnad i muskelstyrka mellan benen innan interventionen, därför tror jag inte att 

detta är en tänkbar förklaring till styrkeökningen. Det fanns även signifikanta förändringar av 

muskelstyrkan under baslinje mätningarna. GMFCS nivå I-II har på vänster sida signifikanta 

sänkningar mellan mätning 1 och 2 och mellan 2 och 3. Det fanns också en signifikant ökning av 

muskelstyrkan i baslinjemätningen för hela gruppen mellan mätning 1 och 2. De signifikanta 

förändringarna i baslinjen kan antingen bero på mätfel eller att styrkan förändrades hos 

barnen/ungdomarna under denna period. Vad som kan ha orsakat denna förändring av styrkan vet 

jag inte. 

 

 

Höftabduktion  

För GMFCS nivå I-II och III-IV fanns det en signifikant styrkeökning på höger sida direkt efter 

interventionen och på vänster sida vid långtidsuppföljningen efter sex månader. Att styrkan bara 

ökade signifikant på höger sida direkt efter interventionen kan bero att höger ben belastades mer 

under träningen. En annan tänkbar förklaring kunde vara att styrkan ökat i det ena benet på grund 

av att detta ben var svagare innan träningen. Men det fanns ingen signifikant skillnad i 

muskelstyrka mellan benen innan interventionen därför tror jag inte att detta är en tänkbar 

förklaring till styrkeökningen. Ökningen vid långtidsuppföljningen efter sex månader kan bero på 
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att barnen/ungdomarna rört mer på sig eller på ett annorlunda sätt som en följd av den tidigare 

styrkeökningen (Tonkonogi 2007). Förklaringarna till de signifikanta ökningarna i muskelstyrka 

för GMFCS nivå I-II kan förklaras på samma sätt som gruppen som helhet.  

Vid mätningen av höftabduktionen var det flera barn/ungdomar som hade svårt att hitta den 

rörelsen eller de musklerna, det blev en kombination av en höftabduktion/höftflextion. Vilket kan 

ha berott på att höftflexorerna var starkare och då barnen/ungdomarna försökte abducera tog 

dessa muskler över.  

 

 

Höftextension 

Gruppen som helhet hade inga signifikanta förändringar av muskelstyrkan i höftextension efter 

interventionen. GMFCS nivå I-II hade en bilateral signifikant ökning av styrkan i höftextension 

efter interventionen. Viket kan bero på att barn/ungdomar har jobbat med dessa muskler för att 

hålla balansen då de stått på vibrationsplattan. Orsaken till att det finns en signifikant 

styrkeökning på höger sida vid långtidsuppföljningen efter sex månader kan bero på att 

barnen/ungdomarna rört mer på sig eller på ett annorlunda sätt som en följd av den tidigare 

styrkeökningen (Tonkonogi 2007). Vilket också kan vara orsaken till att GMFCS nivå III-IV har 

en signifikant styrkeökning i vänster ben vid långtidsuppföljningen efter 6 månader. En annan 

tänkbar förklaring kunde vara att barnen/ungdomarna fått en styrkeökning på grund av att de var 

svagare i det ena benet innan träningen. Det fanns visserligen en signifikant skillnad i 

muskelstyrkan mellan höger och vänster ben vid mättillfälle 1 men inte vid de två andra 

mättillfällena, därför tror jag inte att detta är en tänkbar förklaring till styrkeökningen.  

Det fanns en signifikant ökning av muskelstyrkan i höftextensionen för GMFCS nivå III-IV i 

baslinje mätningen mellan mätning 1 och 2. Vilket kan bero på ett mätfel eller på att styrkan 

verkligen ökade mellan mättillfällena. Att mäta styrkan i höftextension var inte helt utan problem. 

En del barn/ungdomar upplevde det som obehagligt att ligga så långt ut på britsen, de hade 

känslan av att de skulle trilla ner. För att undvika detta fick de barnen/ungdomarna ha en kudde 

under huvudet för att slippa se golvet. En del barn/ungdomar fick ont i ljumsken på grund av att 

britskanten skar in. För att undvika detta stoppades något mjukt in mellan britsen och ljumsken. 

Båda dessa faktorer kan ha påverkat förmågan att ta i maximalt negativt vid mätningarna. 

 

 

Sammanfattning av förändring av styrkan 

Muskelstyrkan ökade i samtliga muskelgrupper över hela mätperioden. Hela gruppen ökade 

muskelstyrkan signifikant i en av sex (höger höftabduktion) muskelgrupper direkt efter 

interventionen och i tre av sex (höger knäextension, vänster knäextension och höftabduktion) 

muskelgrupper vid uppföljningen efter sex månader. Även om skillnaderna före/efter 

interventionen är små finns en klar tendens mot en förbättring efter interventionen. 

Barnen/ungdomarna med GMFCS nivå I-II ökade muskelstyrkan signifikant i fyra av sex (höger 

knäextension, höftabduktion, höftextension och vänster höftextension) muskelgrupper direkt efter 
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interventionen. Vid uppföljningen efter sex månader fanns en signifikant ökad muskelstyrka i 

fyra av sex muskelgrupper (höger knäextension, höftabduktion och vänster knäextension, 

höftabduktion).  

Helhetsbilden för de signifikanta förändringarna av muskelstyrkan är att på höger sida skedde de 

direkt efter interventionen och bilateralt vid långtidsuppföljningen efter sex månader, med några 

undantag. Att förändringarna följde detta mönster i samtliga tre muskelgrupper som mättes talar 

för att det har skett en verklig ökning av muskelstyrkan. Orsakerna till att förändringarna skedde 

direkt efter interventionen på höger sida kan bero på att det benet belastades mer under träningen.  

Barnen/ungdomarna i GMFCS nivå III-IV hade en signifikant ökad muskelstyrka i 

höftextensionen på höger sida vid uppföljningen efter 6 månader.  

Att de signifikanta förändringarna i muskelstyrka sker framförallt i GMFCS nivå I-II, kan ha flera 

orsaker. Det fanns en signifikant skillnad mellan barnen/ungdomarna i GMFCS nivå I-II och III-

IV, vad gäller träningstiden, vilket kan ha spelat en roll. Det kan bero på hur vibrationsplattan 

belastades under träningen, att barn/ungdomar med GMFCS nivå III-IV tagit en större del av 

kroppstyngden på armarna. Det kan också bero på att träningsperioden var för kort för att ge 

barn/ungdomar i GMFCS nivå III-IV en styrkeökning i fler muskelgrupper.  

Antalet träningstillfällen var maximerat till 10 gånger under 5 veckor. Rhen et al. (2007) menar 

att regelbunden träning 2 - 5 gånger i veckan under åtminstone 11 veckor är ett bra upplägg för 

otränade personer. Vidare menar Rhen och medarbetare att de som har störst nytta av träning med 

helkroppsvibration är otränade personer, de menar att mekanismerna bakom detta är oklara. 

Medan Luo et al. (2005) kommer fram till det motsatta, de menar att elitidrottare har en större 

nytta av träning med helkroppsvibration. De menar att detta beror på att det är svårare att öka den 

neuromuskulära prestationen hos vältränade personer än otränade personer när konventionell 

styrketräning används.  

I bakgrunden beskrivs ett antal tänkbara teorier för att förklara vibrationsstimuleringens ökning 

av den neuromuskulära prestationen. En del av teorierna har vissa delar gemensamt, medan andra 

har en annan förklaring. Teorin om vibration och ökad retbarhet hos motorneuronen och en ökad 

hormonell utsöndring, delar av dessa teorier finns även i teorin om tonisk vibrationsreflex.  

Den teori består av flera olika delar som samverkar vid prestationsökningen. Dels finns en 

neuromuskulär del som består av en ren reflexmässig kontraktion av musklerna vid 

vibrationsstimuli samt en del där högre motoriska centra ökar på denna kontraktion via 

interneuron. Teorin tar också upp den effekt som vibrationsstimuli har på hormoner, halten av 

testosteron och tillväxthormon ökar i blodet, vilket också kan öka styrkan.  

Många av barnen/ungdomarna presterade bra på maxtestet. Medelvärdet på maxtesterna var 36 

sekunder som ligger inom ramen för den rekommenderade träningstiden för nybörjare 30 - 40 

sekunder. Med tanke på att många barn/ungdomar med CP har en nedsatt muskelstyrka är det bra. 

Vilket kanske kan förklaras med teorin om vibration och perception, barnen/ungdomarna kände 

inte som om de ansträngde sig vid maxtestet.   

Om helkroppsvibration har ökat blodflödet och temperaturen i musklerna var inget som 

kontrollerades i denna studie. Frågan är om det kan förklara en styrkeökning, kanske kan det vara 

en del av en förklaring. Tiden som barnen/ungdomarna stod på vibrationsplattan var relativt kort, 
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de flesta hamnade mellan 30 – 40 sekunder. Enligt Fricke & Schoenau (2005) klarar 

muskelcellerna en maximal kontraktion upp till 30 sekunder genom att använda kreatinfosfat som 

energikälla. Om detta gäller även för barn/ungdomar med CP är inget som de tar upp i artikeln. 

Merparten av barnen/ungdomarna i studien stod längre än 30 sekunder på vibrationsplattan, vilket 

gör att musklerna i benen behövde tillskott av energi för att klara av att kontraheras. 

Denna studie är för kort för att ge en hypertrofi i musklerna och inget som har kontrollerats. I 

studien av Pitukcheewanont & Safani (2006) så ökade barnen sin muskelmassa signifikant. 

Skillnaden var att i den studie så tränade barnen 3 x 30 minuter under 8 veckor, vilket är betydligt 

mer än i denna studie. Rhen et al. (2007) menar att när de som har mest nytta av träning med 

helkroppsvibration är otränade personer, så beror förändringen på en neurologisk adaptation.  

 

 

Spasticitet 

Ingen signifikant förändring av spasticiteten fanns före respektive efter interventionen. Detta är 

något som ligger i linje med studie av Ahlborg et al. (2006), i den studien skedde en signifikant 

sänkning av spasticiteten i en muskelgrupp men inte i de övriga. Det viktiga är att en 

träningsform inte ökar spasticiteten och det har inte skett i denna studie. Bara 3 av 41 

barn/ungdomar visar någon form av spasticitet i höftflexorerna, vilket är väldigt lite. Men om 

detta kopplas till rörligheten i höftextensionen som är god, medianvärdet ligger på 0 grader eller 

över. Samt att de flesta barn/ungdomar i denna studie finns på GMFCS nivå I-II så är det kanske 

inte så konstigt.   

 

 

Ledrörlighet 

Inga signifikanta förändringar av ledrörligheten fanns före respektive efter interventionen, vilket 

kan ha flera olika orsaker. Utgångsställning som barnen/ungdomarna stod i under träningen, ger 

framförallt en töjning av vadmuskeln. Vid mätning av ledrörlighet i fotleden med goniometer är 

mätfelet 10 grader. Vilket utgör en stor del av det totala rörelseomfånget, vilket gör att det kan 

vara svårt att få en större ökning än mätfelet.  

En annan orsak som kan ha påverkat resultatet är att det inte alltid var samma sjukgymnast som 

tog ut rörligheten i leden. Intensionen var att det skulle vara så men i praktiken gick det inte att 

hålla det på grund av sjukdom och andra orsaker.  

I denna studie har barnen/ungdomarna stått statiskt på vibrationsplattan. I studierna av Van Den 

Tillaar (2006) och Cochrane et al. (2008) har försökspersonerna rört sig dynamiskt upp och ner 

på vibrationsplattan och i studien av Van Den Tillaar (2006) har försökspersonerna stretchat i 

samband med träningen. Genom en statisk utgångsställning spänns musklerna under hela 

träningstillfället, vilket motverkar en töjningseffekt. Barnen/ungdomarna har stått i en och samma 

utgångsställning vid alla träningstillfällen, vilket gör att det är samma muskelgrupper som spänns 

hela tiden. I studierna av Van Den Tillaar (2006), Fagnani et al. (2006) och Cochrane et al. 

(2008) står försökspersonerna i flera olika ställningar och på så sätt spänns inte samma muskler 
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hela tiden. I studien av Cronin et al. (2007) appliceras vibration på en muskel i vila. Med ett annat 

träningsprotokoll hade resultatet kanske blivit annorlunda. 

 

 

Grovmotorisk förmåga 

Den signifikanta förbättring i grovmotorisk förmåga som barnen/ungdomarna med GMFCS nivå 

I-II fick efter träning med helkroppsvibration, kan bero på att styrkan ökade i flera 

muskelgrupper, fyra av sex testade. Förbättringen i grovmotorisk förmåga ligger i linje med 

studie av Ahlborg et al. (2006).  

De 9 barnen/ungdomarna med GMFCS nivå III-IV fick ingen signifikant förbättring av den 

grovmotoriska förmågan, vilket kan bero på att de inte heller fick någon styrkeökning.  

I denna studie har GMFM 66 använts för att bedöma förändringar av den grovmotoriska 

förmågan. Ett annat sätt att bedöma detta hade varit att använda sig av GAS (Goal Attaiment 

Scale). Med GAS hade träningen kunnat kopplas tydligare till mål som familjen och/eller 

barnet/ungdomen hade.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Framtida forskningsområden 
Barn/ungdomar med olika typer av CP och olika GMFCS nivåer har deltagit. Allt ifrån 

barn/ungdomar som går helt fritt i alla omgivningar till de som förflyttar sig med hjälp av rullstol. 

Träningsperioden var relativt kort (fem veckor) vilket kanske är i kortaste laget för att 

barn/ungdomar på GMFCS nivåerna III och IV skulle få en styrkeökning. I en framtida studie 

vore det intressant att undersöka vilken roll tiden spelar och när en eventuell förbättring sker. Att 

studera effekten av olika träningsupplägg och vibrationsplattor skulle också vara intressant. Det 

skulle även vara intressant att kombinera helkroppsvibration med annan behandling för att 

undersöka vilken effekt det har.  

 

 

Konklusion  
Träning med helkroppsvibration enligt protokollet som använts i denna studie har gett 

barn/ungdomar med GMFCS nivå I-II, en signifikant ökad styrka och grovmotorik förmåga. 

Styrkeökningen fanns kvar vid uppföljningen efter sex månader. Därför kan träning med 

helkroppsvibration prövas som en metod för att öka muskelstyrkan och den grovmotorisk 

förmåga hos barn/ungdomar 7 år eller äldre med CP på GMFCS nivå I-II . Medan barn/ungdomar 

med GMFCS nivå III-IV inte hade någon större effekt av träning med helkroppsvibration enligt 

det protokoll som använts.  
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Resultatet av denna studie kan inte generaliseras till alla barn/ungdomar med CP. Detta på grund 

av att i urvalet till denna studie ingår inte alla barn/ungdomar med CP och att urvalet inte skett 

slumpmässigt. 
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Bilaga 1 

Inklusionskriterier  

 - Barnet ska vara över 5 år. 

 - Barnet/ungdomen måste vara villigt att avstå annan behandling som kan påverka 

undersökningsvariablerna under hela tiden studien pågår, det vill säga 8 månader för varje enskilt 

barn/ungdom. 

 - Barnet/ungdomen ska ha en diagnostiserad cerebral pares enligt gällande diagnoskriterier. 

 - Barnet/ungdomen ska kunna stå självständigt eller med hjälp av handstöd. 

 - Barnet/ungdomen ska kunna kommunicera på ett sätt som går att uppfatta för en utomstående. 

 - Barnet/ungdomen skall vara villigt att delta.  

 - Barnet/ungdomen ska höra till en av följande lokala barnhabiliteringsenheter: Malmö, Lund, 

Ängelholm och Helsingborg. 
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Bilaga 2 

Exklusionskriterier  

  - Barnet/ungdomen får inte under de senaste 6 månaderna ha genomgått en rhizotomi operation.  

 - Barnet/ungdomen får inte under de senaste 6 månaderna ha genomgått någon ortopedisk 

operation för nedre extremiteterna. 

 - Barnet/ungdomen får inte under de senaste 6 månaderna ha behandlats med Botox eller 

påbörjat behandling med spasticitets hämmande medicin de senaste 6 månaderna. Barn/ungdomar 

som kontinuerligt står på spasticitets hämmande medicinering tillåts delta.  

 - Om barnet/ungdomen har någon form av implantat, skruvar eller liknande måste en 

ortopedläkare godkänna att de deltar i studien. 

 - Om barnet/ungdomen har epilepsi måste behandlande läkare godkänna att de deltar i studien.  

- Barnet/ungdomen får inte ha någon allvarlig sjukdom. 
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Bilaga 3 

Malmö 04.10.04 

Bäste förälder 

Habilitering och hjälpmedel har beslutat att utvärdera helkroppsvibration som ett tänkbart 

behandlingsalternativ för barm och ungdomar med cerebral pares. Denna behandlingsmetod har i 

vissa studier visat sig ha positiv effekt vad gäller muskelstyrkan hos vuxna, man har även kunnat 

visa på en ökad benhäthet hos vuxna. Det finns även studier som inte har visat på några positiva 

effekter eller ingen effekt alls. Det finns få studier med helkroppsvibration gjorda på barn eller 

ungdomar. En förstudie gjord på barnhabiliteringen i Malmö visade på positiva resultat för 5 av 6 

barn som deltog i studien, inga negativa effekter kunde upptäckas.  

För att genomföra studien har vi införskaffat en vibrationsplatta (Vibmax) som kommer att 

användas. Denna platta skall placeras på 5 enheter inom Region Skåne (Lund, Malmö, 

Helsingborg, Ängelholm och Munkhätteskolan i Malmö). Varje enhet kommer att ha plattan i ca 

6 - 7 veckor och därefter flyttas till nästa enhet. Själva behandlingen går till så att barnet ställer 

sig på plattan med böjda ben, det är viktigt att barnet belastar benen för att behandlingen skall ha 

maximal effekt.  

För att kunna utvärdera om detta är en behandlingsmetod som har någon effekt så är det viktigt 

att vi gör vissa mätningar före, under och efter behandlingen. De mätningar som blir aktuella är 

mätning av ledrörlighet och spasticitet, här skall vi använda delar av det schema som används vid 

uppföljningsprogrammet av cerebral pares i Lund. Vidare skall vi mäta styrkan och den 

grovmotoriska förmågan, styrkan skall mätas med en myometer och den grovmotoriska förmågan 

med GMFM (Gross Motor Function Measure). Mätningarna kommer att ske tre gånger före, 

under och efter behandlingen, allt som allt vid nio tillfällen. Vi kommer även att mäta barnens 

upplevelse av behandlingsmetoden, med hjälp av att barnen fyller i en enkät om sina upplevelser, 

detta sker efter varje behandlingstillfälle. För att man skall kunna säga något om behandlingens 

effektivitet är det viktigt att ni deltar i alla behandlings- och mättillfällena.  

Att delta i studien är givetvis helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att detta påverkar 

barnets övriga habiliteringsinsatser. 

Vi har ansökt om tillstånd för studien hos etiska nämnden i Lund och den är godkänd av 

verksamhetschefen för Habilitering och Hjälpmedel, Margareta Nilsson.  

Har du funderingar eller frågor fråga gärna barnets sjukgymnast, du kan även kontakta mig.  

Med vänliga hälsningar  

Simo Ylitervo 

Leg. sjukgymnast 

040 - 34 66 51 (jobb) 

simo.ylitervo@skane.se 

mailto:simo.ylitervo@skane.se
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Bilaga 4 

Malmö 04.10.04 

 

Hej  

 

Habiliteringen i Skåne har bestämt att prova om man blir starkare i musklerna av att stå på en 

platta som skakar. När vuxna provat detta så har de i vissa försök blivit starkare, men i andra inte. 

Men det finns inte många försök gjorda på barn eller ungdomar. Man gjorde ett litet försök på 

barn och ungdomar i Malmö och där blev 5 av 6 barn bättre av att stå på plattan, ingen blev 

sämre.   

 

Själva försöket går till så att du skall stå på plattan med böjda ben, det är viktigt att du står lika 

mycket på båda benen och spänner musklerna. Du kommer att känna att plattan skakar under dina 

fötter. Tiden som du står på plattan är mycket kort i början men för varje gång så kommer du att 

stå lite längre på den. I början så skall du stå på plattan några få gånger men efter varje gång så 

plussar vi på lite så att du står fler och fler gånger på den. Du kommer att känna att det skakar 

under benen och kan bli lite trött i benen efter varje gång. Det är inget som gör ont eller är farligt. 

Men om du tycker något gör ont eller känns konstigt så måste du säga detta till mamma, pappa 

eller din sjukgymnast.    

 

För att vi skall kunna veta om detta är något bra, som fler barn och ungdomar skulle bli starkare 

av så är det viktigt att vi kan göra en del tester. Vi skall göra 4 olika test och de flesta av dom har 

du gjort innan tillsammans med din sjukgymnast. Vi måste göra testerna många gånger. För att vi 

skall veta vad du tycker om att stå på plattan så kommer vi att fråga dig om det efter varje gång.   

 

Om du inte vill stå på plattan så får du sluta med det när du vill.   

 

Jag som skall träffa dig tillsammans med din sjukgymnast heter Simo och jag är också 

sjukgymnast. Jag jobbar på en skola i Malmö där det går barn och ungdomar som har ungefär 

samma svårigheter som du.  

 

Hej då 

 

 


