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Resultat

Noen review artikler (oppsummert kunnskap)

Armproteser (2006)

Deltakelse og psykososial tilpasning (2010)

Håndkirurgi og fornøydhet (2017)

Transversell armdysmelier og behandling (2018)

Flest enkeltstudier, mest en-håndsdysmeli

Land/fagmiljøer som har bidratt: 

USA, Nederland, Sverige, Japan, England og Norge
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3 tema

Tema 1

Psykososial tilpasning og 

helserelatert livskvalitet

Tema 2 

Kirurgi og proteser

Tema 3 

Foreldreforhold
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Tema 1:

Psykososial tilpasning og livskvalitet

Barna klarer seg bra, like bra som 

andre barn 

(Hermansson L mfl 2005, James mfl 2006, Ylimainen mfl 2010, Michielsen

mfl 2011, Thampi mfl 2019)
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•

Barn med en-arms dysmeli

opplever seg ikke funksjonshemmet 

 Forhold i omgivelsene kan bidra til at de likevel gjør 

det Spesielt sårbare i overgangen til ungdomstid (De 

Jong IGM m fl  2012).

 Uønsket oppmerksomhet kunne bidra til redusert 

HRQOL (Ylimainen K m fl  2010) 

 Noe økt tilbaketrekking hos jenter, noe mindre sosial 

aktivitet blant eldre barn (Hermansson mfl 2005)
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Michielsen mfl 2011

Størrelsen/ omfanget på dysmelien ingen betydning for HRQOL. Barn 

>12 år- noe begrenset mangfold og lavere intensitet i sosiale 

aktiviteter 

Andersson m/fl  2011

Mindre dysmelier, kunne ha noe mer problemer (psykososial 

tilpasning) enn de med større deformiteter

Quarry mfl 2017

Noe redusert selv-tillitt og livskvalitet hos noen, noen barn skåret 

høyere enn normverdiene 

Vasulainen mfl 2013 

Viktig å treffe andre barn/ungdommer (ha en venn) med dysmeli
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Barn med bendysmeli klarer seg bra og bedre enn 

mange barn med andre diagnoser (Michielsen mfl 2011)

Noe mindre sosial aktivitet, som begrenset mangfold og lavere 

intensitet, blant eldre barn enn yngre barn

Blant barn med bendysmeli fant de også at størrelsen/ eller 

omfanget på dysmelien ikke hadde betydning for HRQOL 

Både arm og bendysmeli:

Viktig å treffe andre barn/ungdommer (ha en venn) med dysmeli 
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Tema 2

Kirurgi og proteser

Kirurgi på dysmeli-lemmet

Bedre funksjon og grep

Utligne lengeforskjeller, forlengelse

Bedre protesefeste

Proteser

Armprotese

Grepstilpasninger

Benproteser
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Ryggskjevhet, skoliose

Postema mfl 2012:

Ryggskjevhet, utviklet seg ikke til skoliose.

Mest nakke/ ryggplager- mindre plager enn de med 

amputasjoner 

Gettys mfl 2020:

Dysmeli og skoliose undersøkt med MR. Fant avvik hos 

noen, noen ble operert. Anbefaler MR ved skoliose
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Håndkirurgi

Bickham mfl 2017, review 

Vurderte tilfredshet med funksjon og utseende etter håndkirurgi. 

Mest rekonstuksjon kirurgi. 

De fleste var fornøyd med resultatet, men de med operasjoner på

tommel og longitudinelle dysmelier var mindre fornøyd. Noen av

barna opplevde fremdeles erting og problemer sosialt. 

Viktig å informere godt før kirurgi blir gjennomført

.
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Arm-proteser 

og protesebruk
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Uavhengig av protese eller ikke; barna klarte seg bra 

i skole og hverdagsliv, mange og gode strategier 
(Buffart mfl 2007, Van der Sluis m fl 2011, De Jong m fl  2012)

Tidlig  protese-tilpasning (under ett år/to år) ingen betydning for 

protesebruk senere i livet. Lite kunnskap, klinisk praksis baserer seg 

kun på erfaring og lite forskning (Meuers 2006, Huizing 2010)

Små barn bruker dysmeliarmen naturlig i utforskning og lek, 

protesebruk kan forstyrre dette (Hadders-Algra 2013)

Beste tidspunkt for protesetilpasning er uklart, men viktig med 

opplæring. Mangler kunnskap om langtidseffekt av protese bruk og

hvorfor mange slutter med protese. Barn med kort stump kan ha 

nytte av forlengelse operasjon (Kerr 2018). 
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• Protesen er viktigere sosialt (kosmetisk) enn for å bedre 

funksjon (Vasluian 2013, Van der Sluis CK m fl 2011, De Jong IGM m fl  2012)

• Barna brukte protesen i spesifikke aktiviteter (Huizing 2010, 

Buffart 2007). 

• Protesebruk ingen betydning for skolioseutvikling (Postema mfl 

2012). 

• Ingen sammenheng mellom protesebruk og helserelatert 

livskvalitet (James mfl 2006)

• Barn og ungdom med armdysmeli er fornøyd og sosialt 

veltilpasset med grepshjelpemidler, et gode alternativ til 

proteser (Vasluian mfl 2015)
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3 D-printing av proteser
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Bendysmeli kirurgi og proteser
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Guttman mfl 2018

Bendysmeliene ofte longitudinelle, vanligst var ensidig legg-dysmeli. 

Mange hadde gjennomgått avansert kirurgi. Gangfunksjon var 

dårligere enn forventet

Geil mfl 2020

Protese med kneledd eller ikke. Fordeler med kneledd, det gir bedre 

hastighet og skrittlengde.  

Verheul mfl 2020

Barn med bendysmeli problemer med å holde tempo til andre barn, 

barns aktivitet varierer i intensitet. Crossover foot kan være et godt

altenativ for aktive barn. Noen liker ikke utseende, noen fikk

knesmerter

Walker mfl 2020

Kombinasjon arm- og bendysmeli.  17% med femur-, fibula dysmeli 

hadde dysmeli på armer/hånd, mest hos de med dysmeli på begge 

ben. Tiltak må vurderes med hensyn til både armer og ben
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Tema 3. Foreldreforhold

Johnson et al 2016/2018: foreldreopplevelser når det oppdages at 

barnet har dysmeli før fødsel/ ved fødsel 

• De som fikk informasjon om og kontakt med forening og 

likeperson var mest fornøyd

• De ønsket informasjon om årsak, plan for oppfølging og 

behandling av barnet, brukerorganisasjon og  likepersons-

kontakt 

• Beskjed så tidlig som mulig for å bearbeide sjokket, eventuelt 

vurdere abort
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Foreldre fokusintervju: 

 Viktig med menneskesyn som inkluderer mangfold, støttende 

nettverk og humor

 utfordrende å møte barnas sårbarhet, ta medisinske 

beslutninger og fremme barnas utvikling (Murray CE m fl 2007) 

• Protesebruk medførte ekstra omkostninger for barna og familiene 

ift bruk av helsetjeneste, barnas skolegang og foreldrenes 

arbeidsliv (Weir S m fl 2010) 

• Foreldrene og barna større mangfold av mestrings-strategier enn 

fagfolkene 

 Fagfolkene fremhevet mest hjelpemidler og proteser (De Jong

m fl  2012)
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Norske skolebarn med dysmeli
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Bruk av grepstilpasning/arm-protese 

 Mange brukte grepstilpasninger

 Færre brukte arm-protese?

 Likt som vi finner blant voksne i Norge

 Andre studier viser

• Mange slutter med protese

• Krevende oppfølging for familiene

• Krevende å få til gode løsninger, barn i vekst og med vekslede behov

• Ubehag som svetting, gnag og at den forstyrrer de naturlige

bevegelsesmønster

 Barna klarer seg fint uten

• Mange har god nytte av grepstilpasninger til utvalgte aktiviteter
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 Tilsvarende funn som andre:

• Barn med en-arms dysmeli rapporterte lik HRQOL som norske

skolebarn (bortsett fra foreldrerapp red skolefunksjon)

• Barna klarer å kompensere for sin reduserte armfunksjon

 Kjent at mange voksne med en-arms dysmeli rapporterer

kroniske smerter, viktig å ha fokus på forebyggende strategier hos 

barna

 Reduset HRQOL hos barna med flerlems/ ben dysmeli

• Trolig har de større vansker med å kompensere for sine 

begrensninger

Helserelaltert livskvalitet (funksjon)
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Skolehverdagen

Over halvparten var utredet for behov for ekstra tiltak, mange hadde fått 

tekniske hjelpemidler, praktisk assistanse og tilrettelagte omgivelser 

Det kan være utfordrende å finne gode løsninger i praktiske fag og kroppsøving

• Alle med en-arms dysmeli deltok i kroppsøving sammen med klassen, 

• Flere med flerlems-og ben dysmeli deltok ikke

• Trolig vanskeligere å tilrettelegge for barn med større 

funksjonsproblemer 

• Foreldre-rapportert redusert skolefunksjon kan skyldes foreldrenes

bekymring

• Foreldre bekymring er også funnet hos andre, bl.a bekymring for 

skolefravær. 

• Dysmeli og utdanning/yrkesvalg

• Enklere å finne arbeid som passer med høyere utdannelse
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Implikasjon

 Viktig for fagpersoner som møter barna og foreldrene

 Barna klarer hverdagen bra

 Respekt for mestringsstrategier

 Avhengig av kompenserende teknikker, hjelpemidler og kan

falle ut av aktiviteter. 

 Høre hvilke løsninger og strategier som fungerer bra, og vurdere

belastninger på sikt og vise respekt for løsningene de velger

 Fokusere på overmestring og arbeidsstillinger som kan gi smerter

og plager på sikt
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