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• Barnet vil selv ofte finne egne 
løsninger

• Proteser

• Grepshjelpemidler/proteser kan 
tilpasses til spesielle aktiviteter

Dysmeli i arm og/eller ben



Barn er gode til å finne løsninger på 
utfordringer!



• Muliggjøre aktivitet og bevegelse

• Tidkrevende med tilpassing

• Det krever tid og øvelse for å mestre en protese

• Øvelse og oppfølging i hjem og barnehage

Armprotese



Grepstilpasninger/proteser

• Til bruk i ulike aktiviteter

• Tilpasses og lages på ortopediske 
verksted

• Bidrar til et bedre grep og mer 
hensiktsmessig bruk av muskulatur



Hva er det viktig for barnet å klare?

• Alle barn er forskjellige med ulike 
interesser

• Tenker funksjon framfor diagnose

• Fritt valg av verksted



Skistav



Sykkel og hoppetau





Bestikk



Hjelpemidler



Skriving



• Varmehjelpemidler: sko, sokker, hansker og votter. 

• Det skal alltid foreligge medisinske opplysninger fra lege, 
sammen med en funksjonsvurdering der varmehjelpemiddelet 
anbefales. Ergoterapeut i kommunen/ dysmeliteamet kan bistå 
med søknad

Fort kald på armer/ ben?



 Teknikker / måter å arbeide på
 Dysmeli – smarte teknikker. En liten film

 Tilpasse omgivelsene

 Hjelpemidler / tilpasninger

 Ta imot hjelp når det trengs

 Disponere tid og krefter slik at det rekker til det som er ”viktig 
her i livet” - som å leke

Annen tilrettelegging

https://www.youtube.com/watch?v=pcHUvJiMcn0
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5 dysmeliteam i Norge (Bergen, Trondheim, Oslo, Ottestad, Tromsø).
Tverrfaglige team; ortoped/ fysikalsk medisiner, ergoterapeut, 
fysioterapeut, ortopediingeniør, noen har også sosionom.

• Vurdering av behov for kirurgi
• Undersøkelse av funksjon
• Vurdering, tilpasning og opplæring proteser, grepshjelpemidler, 

ortopedisk fottøy og varmehjelpemidler
• Samarbeid med aktuelle aktører
• Likemannsarbeid

Mer informasjon om dysmeliteamene her: 
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-
forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-dysmeli

Dysmeliteamenes rolle

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-dysmeli


Takk for meg!


