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Generelt forløp  

• Fibrøse områder oppdages først etterhvert 

– 90% av FD i hodet utvikler seg frem til 3 årsalder 

– 90% av FD i armer og ben utvikler seg frem til 13-14 årsalder 

– 90% av fibrøse områder er etablert ved 15 års alder (som regel i løpet av de første 10 leveår) 

• Har barnet mange fibrøse områder, vil funksjonen sannsynligvis være mer påvirket, og dette 
kan ses allerede i tidlige barneår (før 10 år) (Hart et al 2007)  

 

• Brudd fører ikke til varig forandring av funksjon, men ofte til en midlertidig begrensning 

• Fibrøse forandringer i bena henger ofte sammen med nedsatt funksjon  

• Bøyde øverste del av lårbenet  gir nedsatt evne til å løpe (femoral vinkel) (Leet 2006) 

 

• Brudd forekommer mest i barneårene (6-10 år)(Paul et al 2014) 



Hva ligger i den nedsatte funksjonen? 
Paul et al 2014 

• Alvorlighetsgraden på FD påvirker : 
– Muskelstyrke 

– Bevegelighet 

– Benlengdeforskjell 

– Gangfunksjon 

 

• Hoftefunksjon er sentral og avgjørende 
for gangfunksjon 
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Hva kan fysioterapeut bidra med i omsorg av personer med FD 

Grunnlag for behandling er alltid en grundig funksjonsvurdering 
 

• Mobilisering for å øke bevegelighet  
– Øvelser for bevegelighet 
– Egentrening  

 

• Trening og øvelser 
– Styrke og bevegelighetstrening (allerede i barneårene) 
– Trening av enkelt funksjoner som balanse  
– Postoperativ eller etter brudd 

 

 
• Bløtdelsbehandling ved smerter 

– Er dette noe som hjelper ved smerter fra knokkelen? 
• Massasje, Ultralyd, kulde, varme ?   



Take home message  

• Tren styrke og bevegelighet  (i hoftene) 
– Trygg styrketrening ved bruk av egen kroppsvekt 

– Aktiviteter og trening i vann 

• Tiltak for benlengdeforskjell 
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Sammenheng mellom FD og smerter 

• Bena og skallebasen høyest forekomst av FD 

 

• Ryggen er mer involvert hos voksne 

 

• Det er ingen statistisk sammenheng mellom omfanget av FD og smerter 

 

• Både forekomst og grad av smerter er høyere hos voksne enn hos barn 
– og barn er ofte underbehandlet når det gjelder smertestillende behandling 

 

Kelly et al 2008 

Skjelettsmerter forekommer  
81% voksne 
49% barn 



Tilrettelegging i kroppsøving 



• Gi barn og ungdom forutsetninger for å være med i og ferdigheter i idrett og andre 
aktiviteter i bevegelseskulturen, og for å ferdes og oppholde seg i naturen 
 

• Viktig for å fremme god helse 
 

• Sentralt i faget står bevegelseslek, allsidig idrett, dans og friluftsliv hvor elevene ut fra 
egne forutsetninger skal oppleve mestring og mestringsglede 
 

• De sosiale aspektene ved fysisk aktivitet gjør kroppsøvingen viktig for å styrke selvbilde, 
identitet og flerkulturell forståelse 
 

• Gode opplevelser kan være med å legge grunnlaget for en fysisk aktiv og 
helsefremmende livsstil hos de unge (Kunnskapsløftet: 133). 

 

Formålet med faget kroppsøving 

http://www.ils.uio.no/studier/naturfag/ppu/laereplaner/Kunnskapsloeftet.pdf


• Kroppsøving er et holdningsskapende fag som skal inspirere til fysisk aktivitet og livslang 
bevegelsesglede.  

 

• Faget er bygd opp rundt de hovedområder det er satt kompetansemål for og 
hovedområdene skal utfylle hverandre og må sees i sammenheng.  

     (Eks. idrettsaktivitet, friluftsliv, trening og livsstil) 

 

• Obligatorisk fag i grunnskolen 

 

 

Om faget kroppsøving 



Tilrettelegging i kroppsøving 

• Tilpasset opplæring §1-3: 

 

”Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte 
eleven, lærlingen og lærekandidaten”. 

 

• Spesialundervisning § 5.1, 1.ledd: 

”Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning”. 

 

 Inkludering! 
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Individuell opplæringsplan:  

• § 5.5: 

 ” …For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell 
opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho 
skal drivast.  

 
 ” Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven 

har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven..”.  

 
 Utdanningsdirektoratets veiledning om spesialundervisning 

 

 

  

  

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
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http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledn_Spesialundervisn_2009.pdf


Tilpasset fysisk aktivitet og kroppsøving 

• Kroppsøving –en sosial læringsarena 

• Læreplanmålene 

• Hva er mulig og hva er utfordrende 

• Tilpasninger og tilrettelegging 

• Inkluderende undervisning, ingen unntak 

• Fokuser på mestring 

• Elevens evner og forutsetninger 

• Valg av aktivitet 

• Vurder spasialundervisning (PPT) 

• Fysioterapeuten kan være en god samarbeidspartner  



Hensyn å ta… 

• Mobilitet/forflytningsevne/tempo –avstander 
• Gruppestørrelse 
• Valg av aktiviteter 
• Variasjon 
• Pauser/hvile 
• Regler 
• Assistent 
• Hjelpemidler 
     

 
    



Hvordan vet man at barnet har fått et brudd? 

• Den det gjelder ”vet det” oftest med en gang 
 

• Smerter 
 

• Beveger ikke på arm/ben 
 

• Misfarging 
 

• Feilstilling 
 

• Kjenn forsiktig over bruddstedet 
 

• Røntgenbilde 



Hvis barnet får brudd i barnehagen eller på skolen 

• En skriftlig beredskapsplan for hva som skal gjøres ved mistanke om brudd skal 
utarbeides i samarbeid med foreldrene og skolepersonalet   

 - slik at det ikke oppstår handlingslammelse blant personalet i akutte situasjoner  

 

• Det er gunstig å ha mer enn én person i barnehagen/på skolen som er godt kjent 
med planen og som kan samarbeide tett med foreldrene 

 

• Personalet i barnehagen/på skolen må gjøres kjent med barnets reaksjon på smerte 

 

 

 



Handlingsplan ved brudd 

• Planen bør inneholde: 

–  oversikt over tegnene på at brudd har oppstått 

–  veiledning i akuttbehandling (inkludert smertelindring) 

–  navn og telefonnummer til den/de som skal kontaktes.  

 

• Lag en liten ”førstehjelpssekk for brudd” som kan være med på turer etc 

 

• Utarbeid et skriv som den enkelte kan ha med til legevakt eller sykehus 

 



Husk…. 

• Ingen har skyld når en får brudd 

 

• ”Debrief” /snakk sammen etter hendelse  

 

• Det er ikke synd på barnet hele tiden 

 



- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

Fysisk aktivitet og trening 



Bakgrunn 

 

• Med fysisk aktivitet menes all aktivitet utover hvilenivå. 

 

• Med trening menes ”fysisk aktivitet i fritiden som gjentas regelmessig over tid med 
målsetting å forbedre for eksempel form, prestasjon eller helse” (Bouchard, 1994) 

 

• Med tilpasset fysisk aktivitet og trening  menes aktivitet tilpasset enkeltindividets eller den 
enkelte gruppes evner og forutsetninger for å utøve et fysisk arbeid. 

 
   «Tilpasset fysisk aktivitet handler om bevegelse, fysisk aktivitet og idrett hvor man tar    
     utgangspunkt i interessene og mulighetene til personer med begrensede forutsetninger»  
      (Doll-Tepper, et al., 1990) 

 



Hva og hvordan kan man trene? 

• Prøv ut litt ulike aktivitetsformer 

• Finn noe du/dere liker å holde på med 

• Sett deg/dere noen realistiske mål  

• Husk å ha det GØY! 

 

 

 



Treningsformer 

• Utholdenhetstrening 

• Styrketrening 

• Bevegelighetstrening 
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Hva er utholdenhetstrening? 

 
 

Definisjon av utholdenhet: 
 
”Kroppens evne til å arbeide med (relativ) høy intensitet i forholdsvis lang tid” 
 
• Aerob utholdenhet/kapasitet:  
    Kroppens evne til å jobbe over lang tid (60 min - 80%) med tilstrekkelig tilførsel av O2  
    (= god utnytting av O2-opptaket) 
 
 

• Anaerob utholdenhet/kapasitet:  
    Kroppens evne til å jobbe med O2-gjeld i 2-3 min 

 
• Vi kan trene opp utholdenheten ved hjelp av ulike metoder: 
      
      Langkjøring og intervall 
  



Hva er styrketrening? 

Definisjon av styrketrening: 

Trening som har som mål å øke muskelstyrke.  

Styrke er muskelens evne til å skape kraft. 

 

- Nok motstand 

- Repetisjoner 



Mål med utholdenhets - og styrketreningen 
• Øke eller vedlikeholde:  

– arbeidskapasitet 

– maksimal muskelstyrke 

– utholdende muskelstyrke 

– muskelmassen 
 

• Takle dagliglivets fysiske utfordringer 

• Forebygge skader 

• Bygge seg opp igjen etter skade 

• Moro, sosialt 
 

• Bedre blodprofilen (fett, glukose) 
• Forebygge og kontrollere sykdom 
• Redusere fettprosenten 
• Prestere i idrett  
  

 



Bevegelighetstrening / tøyning 

Definisjon på bevegelighet og tøyning 

• Evne til å skape bevegelsesutslag i ledd 

• Del av en forberedelse eller avslutning av trening eller aktivitet 

 

Bevegelighetstrening: trening som sikter på å øke eller vedlikeholde denne funksjon. 

 

• Dynamisk uttøyning i repeterende serier (slipp-hold) 

• Yoga 

• Hverdagstøyning 
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Man kan tilpasse 

• Aktiviteten/teknikken 

• Arealet/banen/arenaen/terrenget 

• Utstyr/tekniske hjelpemidler 

• Regler  

• Treningsmetodene (målsetting, intensiteten, frekvensen og varigheten) 
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Hva skjer med kroppen når man trener? 

 

Trening av styrke 

Når man trener styrke påfører man kroppen en belastning der det skjer en forandring i 
musklene som skyldes at de må overvinne en motstand som gir et mekanisk drag i 
musklene. Vet stor motstand/belastning brytes muskelcellene ned og musklene 
”svarer” med å bygge seg opp igjen til litt bedre enn før….!  

 



Hva skjer med kroppen når man trener? 

Trening av utholdenhet 

Når man trener utholdenhet belaster man hjerte og kretsløp. Hjertet blir større og 
nettet av blodårer rundt muskelcellene blir tettere. Dette gjør at mer oksygenrikt blod 
fraktes ut til arbeidende muskler. 

 

Trening av koordinasjon og teknikk 

Man finner gode løsninger/ hensiktsmessige teknikker og metoder for fysiske 
bevegelser 
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Dokumenterte helsegevinster av regelmessig fysisk aktivitet:  

• Langsommere aldring 

• Økt arbeidskapasitet 

• Mer overskudd/trivsel 

• Bedre søvn 

• Bedre blodsirkulasjon 

• Mindre risiko for høyt blodtrykk 

• Bedre blodsukkerregulering 

• Mindre risiko for blodpropp og slag 

• Mindre risiko for ”slitasjegikt” 

• Mindre risiko for beinskjørhet 

• Sterkere benvev/brusk, sener og bånd 

• Bedre kroppsbalanse 

• Bedre grunnlag for opprettholdelse av 

• riktig vekt 

• Bedre psykisk helse  

 
 

• Bedret evne til mestring av stress 

• Styrket immunforsvar 

• Bedre lungefunksjon 

• Sterkere hjerte 

• Sterkt redusert risiko for hjerte- og karsykdommer 

• Sterkt redusert risiko for brystkreft 

• Sterkt redusert risiko for tykktarmskreft 

• Bedre mage- og tarmfunksjon 

• Gunstigere fettstoffskifte og blodkolesterol profil 

• Mindre ryggbesvær 

• Sterkere muskulatur 

• Bedre leddfunksjon og bevegelighet  

•  (prof. Sigmund Strømme, Norges Idrettshøgskole) 



Takk for oss! 
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