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Förekomst av spasticitet

•56 000 personer i Sverige har spasticitet
•21 000 har en intensitet som försvårar dagligt liv

Ertzgaard et al 2017



… fast det beror på!

1. Vad menar vi med spasticitet?

2. Hur mäter vi spasticitet?



Spasticity, an impairment that is 
poorly defined and poorly measured

S Malhotra, AD Pandyan, CR Day, PW Jones and H Hermens

Conclusion: The term spasticity is inconsistently defined and 
this inconsistency will need to be resolved. Often, the 
measures used did not correspond to the clinical
features of spasticity that were defined within a paper

Clinical Rehabilitation 2009; 23: 651–658



Vad menar man med spasticitet?

Axplock ur litteraturen:
• Hyperreflexi

• Hypertoni – rigiditet

• Inskränkt ROM (Range Of Movement)

• Kontraktur

• Kokontraktion

• Spasmer

• Klonus



Pieter Brueghel d.ä.

Babels torn

Välan, låt oss stiga ditned 
och förbistra deras 
tungomål så att den ene 
icke förstår den andres 
tungomål. 1 Mos 11:7



Spasticitet
”Spasticity is a motor disorder 
characterized by a velocity-dependent
increase in tonic stretch reflexes (muscle
tone) with exaggerated tendon jerks, 
resulting from hyperexcitability of the 
stretch reflex, as one component of the 
upper motor neurone syndrome”.

Lance, 1980



Spasticitet

”… disordered sensorimotor control, resulting
from an upper motor neurone lesion, 
presenting as intermittent or sustained
involuntary activation of muscles.”

(SPASM group 2005)



Vad ingår i spasticitet enligt 
SPASM group?

Spastisk 
reflexökning

Spastisk 
dystoni

KokontraktionSpastisk 
rigiditet
(hypertonus)



Problem:

•Om vi menar olika saker, hur ska vi då 
• Tolka data från forskning?
•Överföra forskningsresultat till kliniken?
•Bedöma patienter och välja terapi?
•Utvärdera behandlingseffekter?



Hur mäter vi spasticitet?

1. Neurofysiologiska metoder (H-reflex)
2. Biomekaniska metoder 

a) Manuella (Ashworth, Tardieu)
b) Instrumentella 

3. Skattningsskalor
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Biomekanik: Muskeltonus

Den kraft med vilken muskeln motverkar en 
förlängning, dvs styvhet, och bestäms av:

•Muskelns viskoelastiska (mekaniska) egenskaper

•Neuronal aktivitet

Förhöjd muskeltonus kan bero på ökad neuronal
aktivitet eller ändrade mekaniska egenskaper



Stop using the Ashworth Scale for the 
assessment of spasticity

Conclusion: The validity and reliability of the Ashworth Scale is 
insufficient to be used as a measure of spasticity.

J F M Fleuren et al J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010 

Mätning av spasticitet
Manuella metoder



Mätning av tonisk sträckreflex

Louise Ada et al. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 
1998;64:628-635



Mätning av tonisk sträckreflex
Instrumentella metoder

Kontrollerad sträckning av muskeln med mätning av vinkel, hastighet, 
motstånd och EMG



Mätning av spasticitet hos barn med CP

Två studier studerade passiv sträckning av plantarflexorer

Studie 1: Reflexbetingad tonus vid CP var nära 6 gånger högre än hos 
kontroller. Vävnadsstyvhet 2 gånger större (de Gooijer-van der Groep et al 2013).

Studie 2: Tvärtom (Willerslev-Olsen 2013)

Studie 1 och 2: Stor variation mellan individer

Färre instrumentella mätningar på barn än på vuxna



Vi kan mäta spasticitet

•… men vad säger det om funktionen?

•Kliniska mätningar av spasticitet i vila korrelerar 
inte med problemen vid aktivitet, t.ex. gång

• Svårt att mäta muskeltonus under gång

• Spasticitet manifesteras olika i en aktiv och i en 
vilande muskel



Tonisk sträckreflex i vilande och aktiv muskel

Louise Ada et al. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 
1998;64:628-635



Tonisk sträckreflex under gång

Berger et al 1984



Flera studier visar att de kliniska tecknen 
på spasticitet inte är relaterade till 
rörelsestörningen (vid t ex gång)

I stället är andra faktorer viktiga:

• Minskad aktivering av agonisten (pares) 
• Ändrade mekaniska egenskaper hos muskeln (styvhet) 
• Oförmåga att modulera reflexer och att anpassa

muskelaktiviteten till yttre förhållanden



Vad har vi lärt oss?
Kan vi fortsätta använda Ashworth/Tardieu? Ja, men…

Nej

Sällan, men…

Kan vi översätta forskningsresultat på vuxna 
till barn med CP?

Är spasticitet det största problemet?

Vi har mycket kvar att lära  !


