
   
 

 

BoHA                                             

 

Kursinvitasjon til ergoterapeuter 

Both Hands Assessment (BoHA)  

 

19. – 21. Oktober 2022 

 

Systematisk kartlegging av håndfunksjon hos barn med bilateral 

cerebral parese fra 18 mnd – 12 år 

 

 

 

 

 

Both Hands Assessment (BoHA) er et forholdsvis nytt kartleggingsinstrument egnet til å 

beskrive og måle hvor effektivt barn med bilateral skade bruker hendene i spontan 

tohåndsaktivitet. BoHA er utviklet for barn med bilateral cerebral parese. Testen er validert for 

barn fra 18 mnd – 12 år, men det pågår forskning for å validere BoHA også for tenåringer.   

 

BoHA gjennomføres som en semistrukturert 15-20 minutters lekesituasjon, eller som et spill. 

Barn i førskolealder leker med gjenstander fra en testkoffert. Lekene krever bruk av begge 

hender og barna leker med disse slik de spontant ville gjøre, uten spesifikke instruksjoner. For 

skolebarn og ungdommer er det utviklet brettspill, eller testen kan gjennomføres ved to 

spesifikke tohåndsaktiviteter (smøre smørbrød eller pakke inn gave). BoHA gjennomføres med 

samme testutstyr som Assisting Hand Assessment (AHA), men med tilpasset administrering, 

eget skåringsark og skåringsmanual. For mer informasjon om BoHA-testen, besøk gjerne 

nettsiden www.ahanetwork.se  

 

 

Opplæring i BoHA gis i to trinn: 

 2,5 dagers undervisning med gjennomgang av testens bakgrunn og oppbygging, 

testprosedyre, videofilming og skåring. Kurset inkluderer en rekke skåringsøvelser basert på 

videofilmer. Alle kursdeltakere får utdelt skåringsskjema og en manual med detaljerte 

skåringskriterier. 

 For sertifisering i BoHA-testen må deltakerne i etterkant av kursdagene skåre et antall 

BoHA-filmer som de får tilgang til fra kursarrangør. Individuell tilbakemelding på 

skåringene vil bli gitt. 

 

 

Læringsmål for kurset er at deltakerne skal kunne: 

 Sette opp, gjennomføre og videofilme en BoHA testsituasjon og produsere pålitelige 

testresultater i henhold til skåringskriteriene i manualen 

 Videreformidle BoHA-testens konsept, oppbygging og psykometriske egenskaper 

 Tolke og kommunisere testresultatene, samt vite hvordan dette kan brukes målrettet i 

planlegging av tiltak 

 

 

 

http://www.ahanetwork.se/


   
 

Kursinstruktør: 

Ann-Kristin Elvrum er ergoterapispesialist i barns helse og har lang klinisk erfaring fra arbeid 

bl.a. ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Ann-Kristin jobber nå som førsteamanuensis ved 

NTNU, hvor hun underviser på ergoterapeututdanningen. Ann-Kristin utviklet BoHA som del av 

sitt PhD-arbeid som hun avsluttet i 2016, men har senere jobbet med videreutvikling av BoHA i 

samarbeid med forskere fra bl.a. Karolinska Institutet i Sverige, Nederland, Australia og Brasil. 

 

Kursdato: 19.-21.oktober 2022 (NB! Fysisk kurs) 

 

Kursavgift: NOK 2.500,- for norske deltakere (for internasjonale deltakere: 5.000,-) 

(Kursavgift inkluderer BoHA manualen og ubegrenset antall digitale skåringsskjema.  

Inkluderer ikke testkoffert og brettspill, som kan bestilles på kurset eller fra https://handfast-

webshop.myshopify.com/collections/all ) 

 

Kurslokaler: Kurset vil arrangeres i Oslo Universitetssykehus lokaler på Ullevål sykehus. 

 

Påmelding via følgende lenke: https://nettskjema.no/a/274293 

   Frist for påmelding er 1. september 

 

Kontaktperson: 
Gunvor Lilleholt Klevberg, NorCP 

Epost: gklevber@ous-hf.no 

Mobil: +47 41634989 

 

NB! 

Kurset kan maksimalt ha 25 deltakere. Ergoterapeuter i habiliteringstjenestene har førsteprioritet, 

deretter prioriteres øvrige norske deltakere ut fra geografi og tilgang på kollegaer med BoHA-

sertifisering. Bekreftet kursplass sendes ut i starten av september.  

Internasjonale deltakere som kan følge kurset på norsk ønskes velkommen dersom det er plass.  

 

 

 

 

 

Velkommen til kurs  

 

 

Hilsen fra  

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese, NorCP 

Sykehuset i Vestfold og Oslo Universitetssykehus 
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