
Supplerende trening? 

Trening på tredemølle med oppheng har vist å ha effekt på
gangferdigheter - skrittlengde, vektbæring, tempo/rytme og 
mindre behov for støtte. Det er også vist bedret muskelstyrke, 
oppreisnings- og ståfunksjon, samt bedret kardiovaskulær
funksjon. Det antas at denne type trening aktiverer spinale og 
supraspinale mønstergeneratorer.
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Kasusrapport
Et barn med cerebral parese

Introduksjon

Forskning på barnefeltet er mer sparsom enn på voksenfeltet. 
Studier fra barnefeltet omhandler barn med cerebral parese, 
traumatisk hjerneskade og barn med Down syndrom. Det er 
få barn i studiene, kun 6 – 10 barn og kasusrapporter.
Det er behov for mer forskning på større grupper. 
ref  (Hesse 2005, Meyer Heim et al 2006, Day et al 2006, Poon et al, Provost et al 2007)

• Gutt 9,5 år,spastisk diplegi/dystoni, GMFCS nivå 4
• Tilleggsdiagnose cystisk fibrose
• Går med støtte av voksen og i NF- Walker
• Står/holder seg fast i 30 sek, sitter selv
• Sitte-/ståferdigheter forstyrres av uro, dystoni
Svært sosial, snakker, bruker litt håndtegn

• Tilbud før intervensjon:
- Fysioterapi 1 g pr uke/oppfølging assistent, daglig
lungedrenasje,  NF-Walker 3 g pr uke

Kasusbeskrivelse

• Gange i tredemølle med oppheng:
30 min intensiv  gange-minipauser ved skifte av hjelper,
2 x ukentlig i 8 uker

• Fasilitert gange av hjelpere, tok gradvis mer vekt selv

• Treningspuls:  Gj. snitt. 111-115 = 58 % av maks puls

• Bruk av speil, telling/kommando, oppmuntring

• Totalt 5 personer hjalp til, 4 hver gang

Intervensjon

Evalueringsmetoder

• Gange i NF- Walker 6 min: fra 135m til 304 m, bedre
rytme, færre pauser, også i ledet gange av voksen

• O2 opptak signifikant forbedret: EEI ratio fra 4.5 til  1.3
(Normal 0.45 ±0.14)

• GMFM test: ingen signifikant endring
• Står stødigere
• Han har opplevd strukturert trening som ”veldig kjekt”

Resultater

• EEI - En god måte å evaluere energiforbruk under gange
for barn med cerebral parese?

• Supplerende trening i perioder med tanke både på gang-
funksjon og cystisk fibrose ?

• Fortsette systematisk kondisjonstrening i NF-Walker ?

• Ressurskrevende trening for personalet                         

Konklusjon

* EEI (Energy Expenditure Index) er et reliabelt mål og en indikator for O2-forbruk hos   unge med
cerebral parese/spastisk diplegi

EEI=Aktivitetspuls ÷ hvilepuls
hastighet

EEI normalverdi 0,45 ± 0,14    EEI > 0,59 utenfor normalen
(ref. Norman et al 2004, Schlough et al 2005)

Diskusjon

Trening på tredemølle med oppheng har hatt effekt 
på gangfunksjon vedrørende tempo, utholdenhet og 
rytme, samt O2 opptak

• 6 min Gå-test i NF- Walker + video:
- Pulsklokke og målt distansen ved gange i NF-Walker

6 min – beregnet EEI* indeks (Energy Expenditure
index) estimat for O2-forbruk

• Gross Motor Function Measure (GMFM) test for  generell
motorisk   funksjon

Tredemølle med Robotstyring – Et bedre alternativ?


