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Retningslinje 

Botulinumtoksin behandling i overekstremiteter   
hos barn og unge med cerebral parese.  

 
1. Endringer siden forrige versjon  
 
Dette er 2. versjon av dokumentet. Versjon 1 ble kalt prosedyre, men inneholdt mye 
informasjon som hører hjemme i en retningslinje. Retningslinjen er linket til nivå 1 prosedyre 
for botulinumtoksin (BoNT) injeksjon. Det er gjort endringer i alle punkter. 

 
2. Hensikt og omfang 
Hensikten er kvalitetssikring av pasientforløp og behandling med botulinumtoksin (BoNT) i 
overekstremiteter (hånd/arm/skulder) hos barn og unge 1-18 år med cerebral parese (CP). 
Retningslinjen omfatter vurdering for og oppfølging av BoNT behandling.  Gjennomføring av 
BoNT injeksjon er beskrevet i egen prosedyre. BoNT blir alltid gitt som del av multimodal 
behandling rettet mot samme behandlingsmål. Andre vanlige samtidige behandlingstiltak 
(trening, ortoser) er derfor kort omtalt. Retningslinjen gjelder for ergoterapeuter, 
fysioterapeuter og leger i Seksjon nevrohabilitering barn – Rikshospitalet.     

 
3. Ansvar 
Retningslinjen utarbeides og vedlikeholdes av Regional Kompetansetjeneste for 

Barnehabilitering med vekt på Bevegelse (RKBB). Fagansvarlig ergoterapeut har ansvar for å 

gjøre retningslinjen kjent. Seksjonsleder godkjenner retningslinjen. Systemansvaret for 

gjennomføring ligger på avdelingsleder Barneavdeling for nevrofag.  

 

4. Fremgangsmåte 
ICF rammeverket brukes til å beskrive funksjon, strukturere tiltak og sette opp 

behandlingsmål. BoNT kan gis hvis reduksjon av tonus i enkeltmuskler antas å være nyttig for 

å oppnå behandlingsmålene (se tabell). Behandlingsmålene skal være pasientsentrerte 

(relevante for og ønsket av pasienten og/eller foresatte) og SMARTe (Spesifikke, Målbare, 

Attraktive, Realistiske og Tidsavgrenset). Målene som utarbeides ved vurderingen på OUS 

skal bygge på målene som er skissert fra henvisende habiliteringstjeneste. Målene skal 

dokumenteres i journal. Hvis man under konsultasjonen velger ikke å behandle med BoNT, 

skal øvrige deler av retningslinjen likevel følges.    
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Tabell 1. Skjematisk fremstilling av kartlegging og behandling 
 

Mål for behandling med BoNT 
 

A. Opprettholde 
bevegelsesutslag 

B. Forbedre posisjonering av 
arm/hånd og redusere 
dystonier/hyperkinesier 
(ufrivillige bevegelser) 

C. Forbedre arm / 
håndfunksjon 

D. Lindre smerte 
 

Basisutredning/vurdering etter protokoll (vedlegg 1) 
før behandling med BoNT 

 Presisering av mål ved bruk av 
COPM 

 Observasjon i spontan og 
strukturert aktivitet 

 MACS og GMFCS 

 House klassifikasjon av thumb in 
palm 

 House klassifikasjon av 
håndfunksjon 

 Zancolli klassifikasjon 

 Passive og aktive bevegelsesutslag 
(ROM) i skuldre, albuer, håndledd, 
fingre 

 Modifisert Ashworth Scale (MAS) 

 Tilsyn/anbefalinger rundt 
håndortoser  

 Video dokumentasjon 

 
 

Tilleggsundersøkelser indikasjonsgruppe C:   
 Grepsstyrke (Grippit) 

 Stereognosi/Sensibilitet 

 Mini AHA (Mini Assisting Hand Assessment )* 

 AHA (Assisting Hand Assessment)*  

 BOHA (Both Hand Assessment) * 

 Tempo (Box and Blocks)  

 Modifisert Sollerman-test 

 
* Avtales med ergoterapeut ved henvisende 
habiliteringstjeneste hvem som utfører hvilke 
tester. 

Behandlingsplan 2 alternativer 

a) 2(3*) BoNT behandlinger i løpet av 1 år med makseffekt kontroll ved 6-8 uker etter 
hver injeksjon. Særlig aktuelt i gruppe C. 

b) Enkeltstående behandling. Injeksjon og makseffektkontroll etter 6-8 uker, individuell 
vurdering av behandlingsintervall.  

Evaluering ved makseffekt kontroll 6-8 uker etter injeksjon med BoNT  

 Skjema for vurdering av effekt av BoNT behandling arm/hånd fylles ut (vedlegg 2) 

 Gjennomgang og evnt. justering av mål 

 Passive og aktive bevegelsesutslag (ROM) 

 Muskeltonus (MAS) 

 Video dokumentasjon. Lagres i Picsara 

 Observasjon av aktivitetsutførelse gruppe C 

 Planlegging av evnt. neste injeksjon 

Evaluering etter og før evnt ny BoNT behandling 

 Måloppnåelse (COPM) I indikasjonsgruppe C gjøres basisutredning 
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 Passive og aktive bevegelsesutslag 

 MAS 

 House klassifikasjon av håndfunksjon 

 Video dokumentasjon 

/vurdering samt tilleggsundersøkelser før og 
etter behandling 
 
Tilleggsundersøkelser indikasjonsgruppe C:   
 Grepsstyrke (Grippit) 

 Stereognosi/Sensibilitet 

 Mini AHA (Mini Assisting Hand Assessment )* 

 AHA (Assisting Hand Assessment)*  

 BOHA (Both Hand Assessment) * 

 Tempo (Box and Blocks)  

 Modifisert Sollerman-test 

 
*Testene kan evnt. gjøres av ergoterapeut 
ved henvisende habiliteringstjeneste. 
Avtales med ergoterapeut hvem som 
utfører hvilke tester  

 

* Anbefalt frekvens er omdiskutert  

 

Spesielt for hver gruppe av behandlingsmål:  

A. Opprettholde bevegelsesutslag (ROM) 

Mest aktuell for barn med spastisk CP, MACS III-V. Mål for aktivitet/deltakelse kan være 

å lette daglig håndtering (av-og påkledning) og pleie (hygiene). Mål for kroppsfunksjon er 

å opprettholde passive og om mulig aktive bevegelsesutslag og evnt. smertelindring.  

Ortosebruk er viktig (se eget avsnitt nedenfor). Manuell muskeltøyning bør 

gjennomføres, i hvert fall den perioden BoNT har effekt. Aktiv trening av antagonist er 

ikke en forutsetning for å gi BoNT, men anbefales hvis barnet klarer det.   

 

B. Forbedre posisjonering av arm/hånd og redusere dystonier/hyperkinesier (ufrivillige 

bevegelser) 

Mest aktuell for barn med dyston CP, MACS I-V. Mål for aktivitet/deltakelse kan være å 

lette posisjonering av hendene/armene, lette utføringen av gitte aktiviteter i hverdagen 

og energiøkonomisering. Mål for kroppsfunksjon kan være smertelindring.  Det er ikke 

alltid nødvendig med ortoser og manuell muskeltøyning. 

 

C. Forbedre arm / håndfunksjon  

Mest aktuell for barn med spastisk CP, MACS I-III. Det overordnete målet er å forbedre 

håndfunksjon. Trening er basisbehandlingen i denne gruppen (se eget avsnitt nedenfor). 

Hver BoNT behandling må derfor følges opp med intensivert trening, ofte i kombinasjon 

med tøyning/at bevegelsesutslag tas ut jevnlig og bruk av håndortoser. Treningen 

foregår lokalt og organiseres av habiliteringstjenesten som har henvist til BoNT 

behandling. Aktiv trening av antagonist muskulatur viktig, ofte knyttet inn i funksjonelle 

aktiviteter, evnt spesifikk trening hvis barnet/ungdommen er motivert. Målene 
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formuleres som COPM (Canadian Occupational Performance Measure) mål før injeksjon 

med BoNT blir gitt. Vi anbefaler at målene graderes ved hjelp av GAS (Goal Attainment 

Scaling) lokalt.   
 

D. Lindre smerte  

Kan være eneste mål eller ett av flere mål i gruppe A-C. MACS I-V.  

BoNT kan også gis som en del av utredningen før eventuell kirurgi.  

 

Arbeidsflyt 

Før konsultasjonen:  

 Tentative behandlingsmål og mulighet for lokal oppfølging kartlegges. Ansvar: 

Ergoterapeut 

Under konsultasjonen:  

 Motorisk undersøkelse gjennomføres tverrfaglig av ergoterapeut, lege og evnt 

fysioterapeut. Aktivitetsutførelse kartlegges av ergoterapeut (Tabell 1 og vedlegg 1). 

Beslutning om BoNT behandling tas deretter som samvalg (vedlegg 6).  

Etter konsultasjonen:  

 Pasienten tas til kontroll 6-8 uker etter injeksjon med BoNT (makseffektkontroll).  

 Hensikten med kontrollen er gjennomgang av måloppnåelse, justering av målene og 
planlegging av videre behandling. 

 Skjema for vurdering av effekt av BoNT behandling fylles ut på kontrollen (vedlegg 2). 
 

Dokumentasjon  

 Etter hver konsultasjon sendes Tverrfaglig sammenfatning til henvisende 

habiliteringstjeneste og foresatte, evnt. også til lokale, navngitt ergoterapeut og 

fysioterapeut. Sammenfatningen skal minst inneholde beskrivelse av motorisk 

undersøkelse, aktivitetsutførelse, sammendrag av BoNT behandling, justerte 

behandlingsmål og forslag til videre tiltak.  

 Kopi av Journalnotat ved lege sendes henvisende habiliteringstjeneste, fastlege og 

evnt. foreldre. Notatet skal minst inneholde hovedpunkter av anamnesen, hovedfunn 

fra motorisk undersøkelse, aktivitetsutførelse, sammendrag av behandlingsmål samt 

detaljert beskrivelse av BoNT behandling og videre avtaler. Journalnotat ved lege kan 

utgå hvis innholdet inngår i Tverrfaglig sammenfatning og både ergoterapeut og lege 

signerer. 

 Ved makseffektkontroll sendes ett Tverrfaglig journalnotat fra lege eller 

ergoterapeut. Dette skal minst inneholde pasientens/foresatte vurdering av 

behandlingseffekten, ergoterapeut/lege sin vurdering av behandlingseffekten og plan 

for videre oppfølging.    
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Anbefalinger rundt trening og ortosebruk. 

Trening 

Systematiske litteraturoversikter har dokumentert at håndfunksjon kan påvirkes gjennom 

intensiv, aktivitetsfokusert og målrettet trening for barn med unilateral cerebral parese. For 

barn med bilateral cerebral parese er evidensgrunnlaget mer sparsomt.  

 

For barn med unilateral cerebral parese anbefales: 

 Constraint-induced movement therapy (CIMT). 

 Bimanuell intensiv trening. 

 Målrettet aktivitetsbasert trening. 

 Aktivitetstilpasning og tilrettelegging av omgivelser (hjelpemidler). 

For barn med bilateral CP anbefales:    

 Bimanuell intensiv trening 

 Målrettet aktivitetsbasert trening 

 Aktivitetstilpasning og tilrettelegging av omgivelser (hjelpemidler). 

Trening utføres fortrinnsvis i intensiverte serier/bolker som planlegges ut fra tidspunkt for 

BoNT injeksjonene. Tiltakene må utformes individuelt. 

Ortoser 

Barn og ungdom som får BoNT behandling bør som hovedregel bruke ortose. Rekvirering, 

tilvirking og justering av ortosen blir oftest gjort i regi av habiliteringstjenesten lokalt. 

Ergoterapeut ved Seksjon for nevrohabilitering barn/RH kan være med å vurdere type ortose 

og bruken av den i samarbeid med lokale terapeuter, og på kontrollen etter 6-8 uker. Hvis 

barnet har lang reisevei kan tilvirkning av ortose skje ved Sophies Minde Ortopedi AS i Oslo, 

enten på Rikshospitalet eller på Hovedavdeling Bryn. Justeringer gjøres da oftest i 

forbindelse med makseffekt kontrollen.  

Formålet med ortose som brukes om nettene er framfor alt å sette injisert muskulatur på 
strekk. Ortosen bør brukes minimum 6-8 timer sammenhengende. I gruppe A er det ofte 
aktuelt å bruke samme ortose også på dagtid, dersom det ikke hindrer aktivitetsutførelse.  
Formålet med en aktiv ortose er at den skal fremme funksjon av affisert hånd og bidra til at 
antagonistisk muskulatur styrkes/stimuleres til aktivitet. Aktiv ortose er mest aktuelt i 
gruppe C.  
 
Det er viktig at barnet får mulighet til gradvis å venne seg til ortosen. Vi anbefaler også at en 
tar ut bevegelsesutslaget i skulder/albue/håndledd/fingre før ortosen tas på. 
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Andre e-håndboksdokumenter 

Prosedyre BoNT – injeksjon:  http://ehandbok.ous-hf.no/document/11715/fields/23 

 

5. Definisjoner 

Habiliteringstjeneste: Habiliteringstjeneste for barn og unge (HABU) i 

spesialisthelsetjenesten 

6. Referanser 

Vedlegg 

1. Protokoll: Vurdering av håndfunksjon, BoNT  

2. Skjema for vurdering av effekt av BoNT behandling arm/hånd 

3. Brosjyrer BoNT 

4. Brosjyre håndkirurgi 

5. Lenke til CPOP https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-

ungdomsklinikken/barneavdeling-for-nevrofag/cpop-cerebral-parese-oppfolgingsprogram 

6. Lenke til informasjon om samvalg https://helsenorge.no/samvalg  
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