
CONCLUSION

The risk of developing scoliosis in individuals with CP was strongly related to their GMFCS level. 
At 20 years of age about 75% of those at GMFCS level V had a Cobb angle >40 degrees. 
Surveillance programs should be based on age, and GMFCS level, and must start at young ages and continue
into adulthood. 
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BACKGROUND AND PURPOSE

Scoliosis is common in non-
ambulatory individuals with CP 
with an incidence between 20-
25%, escpecially those in GMFCS 
IV and V. 

Increased knowledge of the 
incidence of scoliosis in an 
unselected group of people with 
CP,  is of value for predicting future 
risk of scoliosis, and  identifying 
critical ages for surveillance.

The purpose was to analyse the 
incidence of scoliosis related to 
gross motor function, gender and 
age in a total population of 
individuals with CP. 

PATIENTS AND METHODS

This was a prospective register 
study of all individuals born
1990-2012 in southern Sweden, 
participating in the Swedish 
surveillance program for CP, 
CPUP.

Annual clinical examinations, 
and radiographic measurement 
of the Cobb angle of those with 
a moderate or severe scoliosis 
were registered.

Kaplan-Meier and Cox regression 
analyses were used to 
determine the incidence of 
scoliosis.

RESULT

The inclusion criteria were fulfilled by 962 individuals. The number of people with scoliosis increased up to 20-25 
years of age. The risk of scoliosis was related to age and GMFCS-level. In individuals at the lowest level of gross 
motor function (GMFCS V) scoliosis was seen before 5 years of age and at the age of 20 years 75% had a Cobb  
angle >40 degrees. No one in the highest level of motor function (GMFCS I) developed a Cobb angle >40 degrees. 
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Cox regression analysis of the hazard ratio (HR) for developing
clinically moderate or severe scoliosis in relation to GMFCS level
and sex.

Survival function with 95% confidence interval showing the risk of having a 
moderate or severe scoliosis diagnosed at different GMFCS levels and ages. 
Numbers at risk at inclusion and at 5-year intervals reported. 



Brace treatment in children with cerebral palsy
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CONCLUSIONS

• The goal attainment for functional outcomes was high for the children with 

cerebral palsy using a brace.

• The rate of successful outcomes for prevention or correction of spinal deformity 

was proportional to the severity of the scoliosis, with a higher rate of goal 

attainment for children with no or minor scoliosis. 

• To improve activity and participation, children with cerebral palsy should have 

the opportunity to explore the functional benefits of a spinal brace.

RESULTS

• In total 251 of the 2800 children used a spinal brace, 135 boys and 116 girls, mean age 8.3 years (SD 3.3).

• Brace treatment increased with age (p<0.001) and were used by children at GMFCS III to V.

• There were no differences for indications or goal attainment in relation to age or sex. 

• Slightly more than half of the children wearing a brace had a scoliosis. 

• The most common indication for treatment was to improve stability or positioning. 

• Goal attainment was high for the functional outcomes (78-87%).

DISCUSSION

• Spinal braces were only used by 9% of all children with cerebral palsy. Goal attainment for all functional 

outcomes was high and more than half attained their goal in preventing deformity.
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WITHOUT SPINAL BRACE WITH  A SPINAL BRACE

METHODS

We performed a cross-sectional study based on 2800 children with cerebral palsy, 0 to 14 years old, reported to the 

Swedish cerebral palsy registry (CPUP) during 2013–2014. CPUP is an active surveillance program, with regular 

physical therapy assessments of the children, and more than 95% of all children with cerebral palsy participate.

Reported indications for brace treatment were to:

• Prevent deformity or contracture

• Improve stability or positioning

• Improve arm, hand function

• Improve head control 

BACKGROUND

Spinal braces can be used by children with cerebral palsy to prevent trunk deformities or to 

improve functional outcomes such as sitting ability and head control. The implications for 

treatment vary and the effectiveness is unclear. 

OBJECTIVE

To analyze spinal brace treatment in a total population of children with cerebral palsy in 

relation to their age, sex, GMFCS-level, scoliosis, and the indications for, and goal 

attainment of, brace treatment.



CPCHILD
Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities

Att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos barn med CP
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VAD VISAR VÅR FORSKNING?

CPCHILD kan användas för att 
mäta hälsorelaterad 
livskvalitet för barn med CP i 
de nordiska länderna, 
exempelvis före/efter 
behandling. 
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METOD – vad och hur gjorde vi?
Frågeformuläret CPCHILD skickades ut till 106 
familjer med barn med CP födda 2000-2011 i både 
Sverige och Norge. Familjerna  besvarade samma 
enkäten två gånger med 4 veckors mellanrum och 
returnerade dem brevledes. 

BAKGRUND – Vad visste vi tidigare? 
CPCHILD är ett  validerat, föräldraskattat frågeformulär från Kanada, som kan användas för att skatta 
hälsorelaterad livskvalitet för barn med måttlig till svår form av CP, GMFCS nivå IV och V. Det är 
utvärderat i flertalet länder, men inte tidigare för de nordiska länderna. 

CPCHILD möjliggör jämförelser; före/efter insatser till individ, mellan individer, mellan grupper av 
individer samt mellan länder för att man ska kunna se om de insatser som ges höjer barnets 
hälsorelaterade livskvalitet. 

Syfte  – Vad vill vi titta på?
Är frågeformuläret CPCHILD tillförlitligt att 
använda för utvärdering av insatser till barn 
med svår form av CP i Norden, med avseende 
på hälsorelaterad livskvalitet? 

Resultat – Vad kom vi fram till?
64 familjer besvarade både enkät 1 och två, 
samt inom tidsintervallet på 4 veckor. 

CPCHILD har god tillförlitlighet och mäter det 
som avses att mäta, dvs. hälsorelaterad 
livskvalitet (visade god validitet), samt 
förmåga att särskilja mellan barn som ligger 
på olika grovmotoriska nivåer. Den har även 
god överenstämmelse vid upprepad mätning 
(god test-retest reliabilitet).



Knäkontrakturer hos barn 
med cerebral pares
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Vad visar vår forskning?

• Knäkontrakturer är vanligt hos barn med cerebral pares.

• Knäkontrakturer ökar med ålder, grad av funktionsnedsättning och korta muskler.

• Korta hamstringsmuskler är en större riskfaktor för knäkontraktur än spasticitet. 

Att bibehålla muskellängden

i hamstrings är viktigt för att

minska risken för knäkontraktur.

Metod – hur gjorde vi?

Detta är en tvärsnittsstudie baserad på

data från 3045 barn (1-15 år) i CPUP –

det nationella uppföljningsprogrammet

och kvalitetsregistret för barn med cerebral 

pares. 

Resultat – vad kom vi fram till?

Totalt 685 barn (22%) hade  en

knäkontraktur på minst 5°. Det var

vanligare hos barn i högre ålder och med 

en lägre grovmotorisk funktionsnivå. 

Risken för knäkontraktur var högre hos 

barn med lägre funktionsnivå (GMFCS V), 

med korta hamstringsmuskler och i den 

äldsta åldersgruppen 13-15 år.

Vad visste vi tidigare?

Cerebral pares är ett samlingsnamn för 

hjärnskador som inträffat före 2 års ålder 

och förekommer hos 1 av 400 barn.

Knäkontraktur (svårighet att räta ut knät) 

påverkar möjligheten att gå, stå och ligga 

hos dessa barn.

Syfte – vad ville vi ta reda på?

Att undersöka förekomsten av

knäkontrakturer hos barn med cerebral 

pares i förhållande till grovmotorisk funktion, 

ålder, kön, spasticitet och muskellängd.



Barn, unga och vuxna med 

cerebral pares (CP)

Vad visste vi tidigare?

• Varje år föds 200 barn med CP i Sverige 

och det är den vanligaste orsaken till 

rörelsehinder hos barn och ungdomar.

• CP karaktäriseras av svårigheter med 

rörelser och att stabilisera kroppen mot 

tyngdkraften. Detta ökar risken för 

kontrakturer, felställningar, skolios och 

höftluxation.

• Det saknas standardiserade mätmetoder 

för att tidigt upptäcka förändringar som 

sker successivt över längre tid.

Förflyttning och hjälpmedel

• Självständig förflyttning är viktig för 

psykosocial utveckling, minskar 

beroendet av andra och ökar aktivitet 

och delaktighet. Hur ser det ut i Sverige?

• Även små barn under 2 år med svåra 

motoriska och kognitiva 

funktionsnedsättningar kan förflytta sig 

själva med elrullstol. Det underlättar 

deras utveckling och stimulerar 

självständighet. Kan vi optimera detta?

• Många vuxna med CP förlorar funktion 

i 35-årsåldern pga balanssvårigheter, 

smärta, fysisk fatigue och stela leder. 

Kan vi motverka detta?
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Vad visar vår forskning?
• Höftluxation förhindras genom tidig 

uppföljning med röntgen via det nationella 

uppföljningsprogrammet vid CP (CPUP). 

• Utvärdering av klinisk ryggundersökning visar 

att det är en tillförlitlig metod för att identifiera 

skolios vid CP.

• Det kliniska bedömningsinstrumentet (PPAS) 

kan användas för att tidigt upptäcka 

asymmetrier och identifiera behov av stöd i 

sittande, liggande och stående.

• Inskränkt ledrörlighet är associerad med 

asymmetrisk sitt- och liggställning.

Förflyttning och hjälpmedel

• Var tredje barn med CP sitter och står med 

hjälpmedel och använder rullstol.

• Bara 1 av 7 barn kör manuell rullstol själv 

medan nästan alla kan förflytta sig 

självständigt i elrullstol. 

• Ytterst få barn har tillgång till elrullstol innan  

5 års ålder trots vikten av att redan i 1-2 

årsåldern få möjlighet att förflytta sig själv 

med eller utan hjälpmedel. 

• Ankel-fot-ortoser har god behandlingseffekt  

hos barn med CP. 3 av 4 barn uppnår sina 

mål med förbättrad gång, stabilitet eller 

rörlighet i fotleden.

Tidiga insatser och kontinuerlig uppföljning 

minskar felställningar och ökar självständighet 

och funktion hos barn och vuxna med CP

Vi vill öka kunskaperna kring personer med CP, utvärdera 

kliniska bedömningsinstrument och effekten av olika 

behandlingsmetoder för att kunna sätta in 
”rätt åtgärd i rätt tid för varje person”

Några av våra pågående forskningsprojekt
•Riskfaktorer för skolios.

•Utvärdering av korsettbehandling.

•Ledrörlighet och kontrakturutveckling över tid.

•Faktorer som påverkar sitt- och liggställning tex ledrörlighet och muskellängd.

•Smärta och livskvalitet.

•Handfunktion.

Vi samarbetar med forskargrupper i USA, Kanada, 

England, Island, Norge och Lunds universitet kring ett 

flertal studier om personer med CP



EDACS – Klassifikationssystem för ät- och drickförmåga 

hos individer med cerebral pares

- Validitets- och reliabilitetsprövning av den svenska versionen
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EDACS uppvisar god begreppsvaliditet i form av ”known-groups” validitet för barn och vuxna med cp, dvs. EDACS 

förmår särskilja ät- och drickförmåga och grad av stödbehov hos personer med cp med olika grad av motorisk 

funktionsnedsättning (figur 1-2). EDACS uppvisar också en mycket hög överensstämmelse mellan olika bedömare 

och vid olika tillfällen, dvs. inter- och intrabedömarreliabilitet, för legitimerade logopeder (tabell 1-2).

Cerebral pares (cp) är ett samlingsnamn 

för funktionsnedsättningar orsakade av 

hjärnskador före två års ålder. 

Ett vedertaget sätt att definiera 

svårighetsgraden är att ange cp subtyp 

och grovmotorisk funktionsnivå enligt 

Gross Motor Function Classification 

System (GMFCS).

Det är vanligt med dysfagi, dvs. ät- och 

sväljproblem, hos både barn och vuxna 

med cp. Dysfagi kan medföra risk för 

undernäring, aspiration och 

luftvägsstopp.

I vissa studier uppges dysfagi 

förekomma hos 85 % av individerna. 

EDACS - Klassifikationsnivåer

NIVÅ I Äter och dricker säkert och effektivt.

NIVÅ II Äter och dricker säkert och effektivt, men med vissa 

begränsningar i effektivitet.

NIVÅ III Äter och dricker med vissa begränsningar avseende 

säkerhet; det kan finnas begränsningar i effektivitet.

NIVÅ IV Äter och dricker med betydande begränsningar avseende 

säkerhet.

NIVÅ V Oförmögen att äta eller dricka säkert – sondmatning bör 

övervägas för näringstillförsel.

EDACS – Eating and Drinking 

Classification System är ett 

klassifikationssystem för ät-

och drickförmåga utvecklat för 

individer med cerebral pares.

I EDACS klassificeras 

förmågan att äta och dricka 

säkert och effektivt i vardagen 

och hur mycket stöd som 

behövs för att föra mat och 

dryck till munnen. 

Utvärdera EDACS avseende 

begreppsvaliditet, inter- och 

intrabedömarreliabilitet för barn och 

vuxna med cp.

Syfte

Studiedeltagare och 

bedömare

Studiedeltagare:

• 30 individer med cp 3-61 år från 

habiliteringarna i Region 

Östergötland.

• Sex personer i vardera GMFCS I-V.

• Könsfördelning och fördelning av cp 

subtyper motsvarade den fördelning 

som finns beskriven nationellt och 

internationellt.

Bedömare: 

• Fyra legitimerade logopeder med 

varierande yrkeserfarenhet.

Filminspelning av studiedeltagarna i 

deras vardagliga miljö när de åt och 

drack på det sätt de vanligtvis gör. 

Fyra logopeder klassificerade 

ät- och drickförmågan med EDACS 

oberoende av varandra vid två tillfällen 

med 6 till 8 veckors intervall. 

”Known-groups” validitet utvärderades 

genom att EDACS jämfördes med 

GMFCS. Inter– och intrabedömar-

reliabilitet utvärderades med Intra 

Class Correlation Coefficient (ICC).

Resultat

• EDACS har god begreppsvaliditet för barn 

och vuxna med cp.

• EDACS har en mycket hög inter- och 

intrabedömarreliabilitet när ät- och 

drickförmåga bedöms av legitimerade 

logopeder inom habiliteringen.

• EDACS kan användas kliniskt för tidigare 

upptäckt av dysfagi, som komplement till 

diagnosklassifikationer, som utvärderings-

instrument och i forskning. 

Sellers D, Mandy A, Pennington L, Hankins M, Morris 

C. Development and reliability of a system to classify 

the eating and drinking ability of people with cerebral 

palsy. Dev Med Child Neurol. 2014;56(3):245-51

www.cpup.se

(EDACS tillgänglig på svenska)

eva.sjostrand@regionostergotland.se

elisabet.rodby.bousquet@regionvastmanland.se

Bakgrund

Metod Slutsatser Referenser

https://publicdomainvectors.org/sv/tag/bild

http://www.cpup.se/


The development of  spasticity with age in 

4 162 children with cerebral palsy: 

a register-based prospective cohort study

Children and methods – This is a longitudinal cohort 
study of 4162 children (57% boys) with CP born in 
1990–2015, monitored using standardized follow-up 
examinations in the Swedish surveillance program for 
CP (CPUP). 

The study is based on 57,953 measurements of 
spasticity of the gastrosoleus muscle assessed using the 
Ashworth scale (AS) in participants between 0–15 years 
of age. The spasticity was analyzed in relation to age, 
sex, and Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS) levels using a linear mixed model. 
Development of spasticity with age was modeled as a 
linear spline.

Results - The degree of spasticity increased in most 
children over the first 5 years of life. At 5 years of age, 
38% had an AS level of  2. The spasticity then 
decreased for 65% of the children during the remaining 
study period. At 15 years of age only 22% had AS  2. 
The level of spasticity and the rate of increase and 
decrease before and after 5.5 years of age were higher 
in children at GMFCS IV–V.

Interpretation - The degree of spasticity of the 
gastrosoleus muscle often decreases after 5 years of 
age, which is important for long-term treatment 
planning and should be considered in spasticity 
management.

1Lund university, Department of Clinical Sciences, Lund, Orthopedics, Sweden
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Spasticity is often regarded as a major cause of functional limitation in children with cerebral palsy (CP). 
We analyzed the spasticity development with age in the gastrosoleus muscle in children with CP.
The degree of spasticity of the gastrosoleus muscle often peaks at 5 years of age and then decreases.

Olof LINDÉN1, Gunnar HÄGGLUND1, Elisabet RODBY- BOUSQUET1,2, Philippe WAGNER2
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Figure 1. Degree of spasticity of the gastrosoleus muscle according to 
the Ashworth scale relative to age in the total sample of 57 953 
measurements in 4162 children. 

Figure 2. Prediction of the development of spasticity with age 
in relation to GMFCS level, using a mixed-model analysis. 
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