
Lek, bevegelse og tilrettelegging

Kurs for foreldre til barn med dysmeli 0-2 år

Kerstin Lundberg Larsen – fysioterapeut TRS kompetansesenter, Sunnaas sykehus
Trine Bathen – ergoterapeut TRS kompetansesenter, Sunnaas Sykehus

Inger Helen Bolstad – ergoterapeut OUS, Rikshospitalet 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg2qfrjJbkAhWO16YKHV1pApkQjRx6BAgBEAQ&url=https://oslo-universitetssykehus.no/&psig=AOvVaw0SqsuGi6d9TkjL328syw_x&ust=1566550316944406


Hva ønsker dere? 

Spørsmål, tanker, innspill, erfaringer…

Motorisk utvikling

Proteser og grepstilpasninger/hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Samarbeidspartnere

Hva skal vi snakke om?



Barn og ungdom med dysmeli – en liten film

Er motorisk utvikling annerledes for deres barn 
enn for andre?

Har dere erfaringer med å legge til rette for lek 
og utvikling?

Kontakt med helsesøster, lege, 
fysioterapeut/ergoterapeut i kommunen?

Kontakt med dysmeliteam?

Motorisk utvikling
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• Dysmeli i hånd/arm/ skulder vil kunne påvirke:
 Gripe, holde, slippe (finmotorikk)

 Støtte seg

 Henge etter armene

 Barnet vil selv ofte finne egne løsninger på å gripe, holde og håndtere 
leker mm

 Ved tverrgående (transversell) dysmeli kan man i noen tilfeller tilby 
armprotese

 Grepshjelpemidler /proteser– kan tilpasses til spesielle aktiviteter når 
barnet blir eldre

Ting å tenke på ved hånd/armdysmeli



Barn er gode til å finne løsninger på 
utfordringer!



Hvem sa noe om begrensninger?

Å ha forandringer på en hånd kan gi innvirkning 
på aktivitet og deltakelse, men det betyr ikke 
nødvendigvis begrensning.



• Kan være aktuelt ved transversell dysmeli, det avgjøres av størrelse og 
fasong på stumpen

– Muliggjøre aktivitet og bevegelse

– Tidkrevende med tilpassing

– Det krever tid og trening for å mestre en protese

– Trening og oppfølging i hjem og barnehage

• Hva er best for barnet? Nå og i framtiden? 

• Gi mulighet til å velge selv når de blir større

Tilvenningsprotese tilpasses ofte ved 6 måneders alder

Myoelektrisk protese tilpasses ofte ved 3 års alder

Armprotese



Grepstilpasninger/proteser

Det finnes jo også en del andre typer dysmeli, der man mangler deler av 
hånden eller har forandringer i muskelapparat og sener. Da er det kanskje 
mer aktuelt med ulike typer grepstilpasninger, som vi også kaller for proteser. 

• Grepsproteser er aktuelt først når de blir litt større enn de er nå. 
• Disse tilpasses og lages på ortopediske verksted til det enkelte barn. De 

ulike dysmeliene gir ulike behov. Grepshjelpemidler/ proteser kan også 
bidra til bedre grep og mer hensiktsmessig bruk av muskulatur – symmetri

• Dysmeliteamet i Oslo har ortopediingeniør fra Sophies Minde med på 
klinikkene. De lager nesten alt av grepstilpasninger i silikon med eventuelt 
forsterkninger i karbon. Det har lang levetid, er lett å forme og hygienisk.

• De finner mange kreative løsninger i samarbeid med barnet og foreldrene. 
Utgangspunkt i hva barnet ønsker å få til. Dette endrer seg jo etter hvert 
som de vokser. 



Hva er det viktig for barnet å klare?
• All tilpasning av grep og proteser er med utgangspunkt i hva som er viktig for 

barnet. 

• Alle barn er forskjellige og har ulike interesser. 

• Vi tenker funksjon framfor diagnose. 

• Hva er viktig for dette barnet å klare? 

– gå på ski

– sykle

– fiske

– padle

– spille instrument

– skrive

Det er nødvendig med søknadsskjema (10.07) til et ortopedisk verksted, den må 
rekvireres av spesialist. Det er fritt valg av verksted i Norge, akkurat som man kan 
velge sykehus og dysmeliteam.



Hjelpemidler



• 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, feks i barnehage

 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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• Observere og vurdere motorisk utvikling

• Igangsette tiltak hvis nødvendig (stimulere, tilrettelegge), følge 
opp (spesielt ved overganger)

• Være en fagperson og diskusjonspartner som kan formidle 
informasjon videre til personale i barnehage, skole etc.

• Hvor mye/ofte? Avhenger av grad av dysmeli, andre individuelle 
forhold, ressurser… 

• Ikke alltid leger eller andre spesialister vet nok om hva fysio- og 
ergoterapeuter i kommunen har for ”verktøykasse”

Kommunefysioterapeut- og 
ergoterapeuts rolle



5 dysmeliteam i Norge (Bergen, Trondheim, Oslo, Ottestad, Tromsø).
Tverrfaglige team; ortoped/ fysikalsk medisiner, ergoterapeut, 
fysioterapeut, ortopedi-ingeniør, noen har også sosionom.

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

ortopedisk fottøy og varmehjelpemidler

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


• Forskning og utvikling

• Formidle kunnskap
– Via nettinformasjon

– Via kurs
• E-lærings kurs for lærere https://www.sunnaas.no/fag-og-

forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-
sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/dagligliv-barnehage-skole-
utdanning-hjem-arbeid-og-fritid-ved-dysmeli

• Skolestartkurs for foreldre (arrangeres nå en gang i året)

– Råd/ veiledning/ informasjon til familie, pårørende og 
fagpersoner, for eksempel via telefon, videokonferanse eller 
utreise

TRS sin rolle

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/dagligliv-barnehage-skole-utdanning-hjem-arbeid-og-fritid-ved-dysmeli


• Dysmeli, råd og tips
– http://www.dysmeli.no/ (Norsk dysmeliforening)

– http://www.dysmeli.se/ (Svensk dysmeliforening)

– http://www.reach.org.uk/ (Association for children with upper limb deficiency)

– http://www.ex-center.org/web/tips--och-iddatabas/
– https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-

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

– https://luckyfinproject.org/links-resources/

• Hjelpemiddelfirmaer småhjelpemidler
– ETAC
– ADL produkter
– Nitec

Noen aktuelle nettsider

http://www.dysmeli.no/
http://www.dysmeli.se/
http://www.reach.org.uk/
http://www.ex-center.org/web/tips--och-iddatabas/
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli
https://luckyfinproject.org/links-resources/
https://www.etac.com/nb-no/voksensenior/adl-smaahjelpemidler/
http://adl.no/page2.html
https://www.ronda.no/adl-smaahjelpemidler


Takk for oss!


