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Om dysmeli 

Digitalt kurs for foreldre med barn med dysmeli 0-2 år

TRS september 2020

v/ Ingeborg Lidal, Overlege 
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https://www.sunnaas.no/fag-og-

forskning/kompetansesentre-og-

tjenester/trs-kompetansesenter-for-

sjeldne-diagnoser/sjeldne-

diagnoser/dysmeli

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli
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Innhold

• Hva er dysmeli ? Typer dysmelier (klassifikasjon)

• Forekomst

• Kroppslige strukturer som er annerledes ved dysmeli 

• Årsaker til dysmeli

• Legens rolle

• Anbefalt utredning, og kort om tiltak

• Prognose – hvordan går det?
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Innhold

• Hva er dysmeli ? Typer dysmelier (klassifikasjon)

• Forekomst

• Endringer i kroppen ved dysmeli 

• Årsaker til dysmeli

• Legens rolle

• Anbefalt utredning/undersøkelser, og kort om tiltak

• Prognose – hvordan går det?

To punkter å huske

- Kontakt med Dysmeliteam i din 

region er viktig

- Skaff en fastlege som har mulighet 

for å kjenne barnet ditt i flere livsfaser
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Hva er dysmeli?

Reduksjonsdeformiteter der skjelettet i et eller flere 

lemmer er underutviklet eller mangler 
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Hva er dysmeli?

Reduksjonsdeformiteter der skjelettet i et eller flere 

lemmer er underutviklet eller mangler 

Dysmeli – ikke en diagnose, men et funn

Kan ha mange ulike årsaker, opptre alene eller ved 

andre tilstander



7

Hva er dysmeli?

Dys = unormal; mangelfull; feil

Melos = lem  (lem: arm eller ben)

Engelske betegnelser:

• congenital limb deficiency

• congenital limb anomaly

• congenital limb reduction defect/deformity

• congenital limb amputation

• limb deficiency present at birth
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Typer dysmeli   - Klassifikasjon 

Klassifikasjonssystemet ISO beskriver om en konkret dysmeli gjelder:

- arm eller ben (også kalt lemmer) 

- høyre eller venstre side

- grad av mangel osv.

To hovedgrupper 

reduksjonsdeformitet: 

Tversgående/transverselle    Langsgående/longitudinelle
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Type dysmeli er viktig for hvordan man 

kartlegger andre forhold

 Noen undertyper dysmeli har høy risiko for andre misdannelser 

 Arvelig årsak er vanligere ved dysmeli i flere lemmer og/eller ved 

assosierte misdannelser 

 Kan ha lette dysmelier med arvelig årsak
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Forekomst

Antatt mellom 25-40 nyfødte med dysmeli pr år i Norge

• Kun arm-dysmeli: 70% 

• Kun ben-dysmeli: 20%

• Både arm og ben: Inntil 20 % har dysmeli i mer enn én kroppsdel

Vanligst: en-arms 

transversell dysmeli
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Dysmeli kan oppdages i svangerskapet, 

men liten dysmeli oppdages oftest etter fødsel

ULTRALYD I SVANGERSKAPET 

Stoll et al (2000): 

o Isolert dysmeli oppdaget hos 24,6 % 

o Dysmeli med assosierte misdannelser oppdaget hos 49,1 % 

o Oppdaget i svangerskapet; varierte fra 20-64 % i andre land 

o Også omfattende misdannelser ble av og til oversett 

Gray et al (2013): 

o 31 % av dysmelier i arm ble oppdaget ved ultralyd 

o 18 % viste seg å være nøyaktige etter fødselen 
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Deler av lemmet som er til stede, kan være annerledes, f eks:

• Kortere overarm ved hånddysmeli

• Avvikende fasong på knokler som er til stede

• Feil plassering av fingre

Noen har misdannelser i ryggvirvlene og/eller skjev rygg (scoliose)

Kroppsstrukturer som er annerledes ved dysmeli

– skjelettet
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• Muskler kan mangle

• Hvis knoklene mangler, mangler musklene også

• Muskler som beveger fingre og håndledd sitter på underarmen,   

tilsvarende for foten

Kroppsstrukturer som er annerledes ved dysmeli

-muskler
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• blodårer er som regel underutviklet i dysmeli-lemmer

• er til stede, men ikke alltid der de pleier å være

• blodtrykk i dysmeli-armer viser som regel for lave verdier

• nedsatt blodsirkulasjon og økt følsomhet for kulde er vanlig.

Kroppsstrukturer som er annerledes ved dysmeli            

- blodårer
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• Nervene er til stede, men ikke alltid der de pleier å være

• Dysmelistumpen har vanligvis god eller høyere sensibilitet for 

berøring enn i den frisk lemmen og de fleste barna kan enkelt 

gjenkjenne formen av et objekt (Reinkingh)

• Fantomsmerter forekommer ved dysmeli, men det er uvanlig

Kroppsstrukturer som er annerledes ved dysmeli

- nerver



16

• Ved benlengdeforskjell blir ryggen skjev:  s-formet (skoliose)

• Gangen blir ofte asymmetrisk på tross av proteser og utlikning av 

benlengdeforskjell

• Mangel på muskler til styring av protesen kan gi dårligere kontroll 
enn hos personer som bruker protese etter amputasjon

• Endrede forhold ved nerver kan gi nedsatt kontroll over bevegelser

Kroppsstrukturer som er annerledes ved dysmeli 

- holdning og bevegelsesmønster
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Varierte årsaker og ufullstendig kjent

• Ukjent årsak ved omkring 1/3 av tilfellene. De fleste er spontane, uten 

noen sikker årsak, men man antar at en kombinasjon av arv og miljøforhold 

spiller en rolle i en del av tilfellene 

• Mekaniske/vaskulære årsaker utgjør omkring 1/3: Forhold i livmoren 

som påvirker fosterutviklingen (eks. amnionbånd, tvillingsvangerskap, 

utilstrekkelig blodtilførsel)

•Teratogen årsak hos ca 4 %: Dvs. Forhold hos mor som påvirker 

svangerskapet (eks diabetes, infeksjoner, medikamenter (eks thalidomid)

• Kromosomfeil eller genetiske årsaker nærmere 1/3

Årsaker til dysmeli
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Litt mer om genetiske/arvelige årsaker

Mistanke hvis:

• Flere i slekten har dysmeli (Familiehistorie over 3 generasjoner)

• Undersøkelse av hendene og føttene til foreldrene – kan ha svært små 

forandringer

• Slektskap hos foreldrene

• Dysmeli i flere lemmer

• Andre misdannelser i tillegg til dysmeli 

• Spesielle dysmelier (bl.a radiusaplasi)
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Syndromer med dysmeli

Poland syndrom–

• Nedre/største delen av den store brystmuskelen (pectoralismuskelen) mangler på én 

kroppsside. Noen har også forandringer i hånden på samme side.

• Andre muskler i området rundt brystvegg og skulder kan også mangle. 

Tiltak:

• Håndkirurg vil vurdere dysmeli-hånden

• Thorax kirurg vil vurdere operasjon av brystkassen. Ofte er det ikke aktuelt før man er 

nesten voksen, og hos noen er det ikke nødevendig med operasjon  det hele tatt

• SE mer informasjon på https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-

og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-

diagnoser/dysmeli/polands-syndrom

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/polands-syndrom
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Syndromer med dysmeli

• Holt-Oram syndrom ett av flere arvelige syndromer innen gruppen "heart-hand 

syndromes" og karakteriseres ved misdannelser i begge hender/armer og hjertefeil

• TAR syndrom (Trombocytopenia Aplasia Radii syndrom) - har for få blodplater 

og har underutvikling (aplasi) av underarmsbenet som går til tommelsiden av 

håndleddet (spolebenet/ radius), oftest på begge armer 

• Amnion bånd syndrom

o Innsnevring  på en eller flere lemmer

o Ofte samtidig klumpfot eller leppe-gane-spalte

o Ukjent årsak – teori: hull på fosterhinnen?

o Fleste tilfeller ikke arvelig

• VATER/VATERS/VACTERL/VACTERLS: bokstavene viser til hvilke organer som er 

påvirket (V – Vertebrae: Unormal form av ryggvirvel, hemivertebrae (halve virvler), 

ekstra ribben osv. )
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Hva er fastlegens rolle?

Fastlege: 

• Viktig at fastlegen kjenner barnet og vice versa - et forhold for flere livsfaser

• Fastlege er brobygger, lærer familien og barnets behov å kjenne

• Viktig for søknad til spesialist og om det er aktuelt med vurdering hos fysio-, 

ergoterapeut, psykolog eller andre. 

• Støttespiller spesielt i overgangsfaser
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Andre viktige helsetjenester

Helsestasjon og helsesøster: 

• Lavterskeltilbud, høy kunnskap om barns utvikling, kan hjelpe med å ta ting 

videre 

Spesialist:

• Barnelege, Dysmeliteam, håndkirurg/ortoped eller andre aktuelle 

spesialister kan være spesielt aktuelt i småbarnsalder, og under utredning
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1: Utrede dysmelien: Grundig klinisk undersøkelse 

• Røntgen av skjelettet (både høyre og venstre lem)

• Henvise til ortoped

2: Utrede / utelukke andre avvik/misdannelser (ca. 30-60 %)

• Ultralyd av nyrer

• Ultralyd av hodet

Utredning i nyfødtperioden

Barnelege har det primære ansvaret for å koordinere utredning av tilstanden. 

Barneradiolog, ortoped, håndkirurg og genetiker tar del i diagnostikken etter behov

Tilleggsundersøkelser etter behov

http://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5966&key=257263
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Tiltak

Ingen tilfeller er like

- en håndkirurg vil vurdere barnet og tilpasse en plan for akkurat 

det barnet

- Råd om tøyninger 

- Råd om skinner

- Eksternt fiksasjonsapparat

- Kirurgi – i aktuelle tilfeller oftest ikke før barnet er 1 år ; Noen 

spesielle tilfeller krever tidligere operasjon, mens andre ganger 

ser man an situasjonen i flere år 

https://app.magicapp.org/app#/guideline/3380

https://app.magicapp.org/app#/guideline/3380
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Norske anbefalinger for oppfølging av personer med 

medfødt transversale reduksjonsdefekter på 

overekstremitetene

Vi anbefaler at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig 

tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer 

som følge av vekst og utvikling. 

I første leveår bør barnet og de foresatte tilbys kontakt med dysmeli-

og armamputasjonsteamet minimum ved 6 måneders og ved 12 

måneders alder.

https://app.magicapp.org/app#/guideline/3380

https://app.magicapp.org/app#/guideline/3380
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Prognose - hvordan går det? 

• Levealder like lang som for befolkningen ellers

• De fleste barna klarer seg veldig bra – like bra som barn flest

• Barna opplever seg ikke som funksjonshemmet

• Noen må gjennom mange operasjoner 

• Noen får mer smerter i muskler – skjelett – ledd i voksen alder, kan  

ha sammenheng med feil-/overbelastning?
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