
Praktisk tilrettelegging av skolehverdagen 
for barn med dysmeli 

Heidi Johansen og Gunnbjørg Aune
Ergoterapeuter TRS

Nettkurs: Skolestart med en sjelden diagnose, februar 2022



Innhold

Mulige praktiske utfordringer på skolen for 
barn med dysmeli

Behov for tilrettelegging og «lure løsninger»?

Hvem kan dere samarbeide med?



Mulige utfordringer når man har 
hånd/ armdysmeli

• Grep: Holde, manipulere støtte

• Ulik lengde på armene, skjev arbeidsstilling

• Kortere armer, mindre rekkevidde

• Behov for grepshjelpemidler / protese                                                          

• Fortere kald på dysmeliarmen / hånden

• Påkledning og toalettbesøk

• Bruker mer tid/ energi

Viktig å få lærer som støttespiller så barnet kan

delta på lik linje med de andre



Mulige utfordringer når man har bendysmeli

Noen bruker protese/ spesialsko

Noen kan ha utfordringer med:

• Hoppe, hinke, løpe

• Balanse 

• Gå lange avstander, for eksempel på skoleturer

Viktig å få lærer som støttespiller så barnet kan

delta på lik linje med de andre



Tilrettelegging av skolevei og skolelokaler

Skoleveien
Bære sekk

- Tilpasse reimer og lukking?

- Ekstra sett skolebøker 

Skolelokaler

Vurder sammen med skolen om det er behov for tilrettelegging

• Inn og ut av dører

• Trapper

• Toalett

• Garderobe



Bruke protese på skolen?

• Informasjon til lærer

– Trenger barnet hjelp til å ta av/ på protese?

– Fare for gnag/ ubehag?

– Skal barnet trene på protesebruk i

aktiviteter på skolen?



Bruke grepshjelpemidler på skolen?

• Grepshjelpemidler/ grepsprotese/ grepsortose; 

Individuelt utformet til spesielle aktiviteter 

(skistav, sykkelstyre, blyant mm).

• Kan grepshjelpemidler være aktuelt 

i skoleaktiviteter? 

• Samarbeid med skole, lokal ergo/ fysio

og dysmeliteam



Fort kald på armer/ ben ?
• Varmehjelpemidler: sko, sokker, hansker og votter. 

• Må ha medisinske opplysninger fra lege, og 
funksjonsvurdering for å søke varmehjelpemidler. 
Dysmeliteam/ kommuneergoterapeut  kan bistå med 
søknad



Tilrettelegging av pult og stol

De fleste med dysmeli bruker vanlig skolepult og stol 

- Viktig at stol og pult har riktig høyde for barnet

Er dere eller læreren usikre på om barnet 

har tilfredsstillende sittestilling?

- Kan be om vurdering fra lokal 

fysio/ ergoterapeut



Skrive og tegne, mange mulige løsninger

• Mange trenger ikke tilpasninger

• Noen kan trenge tilpassing, f.eks: 
– Tykkere blyant/ blyantgrep / spesialgrep?

– Underlag så bok/ ark ikke sklir

• Noen kan ha nytte av PC/ nettbrett (høyere klassetrinn)
– Regelverk ifht støtte til PC fra NAV endres stadig. 

(se info på TRS nettsider Grunnskole og videregående skole - Sunnaas sykehus)

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/lover-rettigheter-og-tjenester/skole-og-utdanning/grunnskole-og-videregaende-skole


Mulige løsninger ved greps-utfordringer

Sklisikkert underlag (sklikke) under 
skriveboka/arket

Magnetskriveplate med linjal

Saks – mange løsninger



Tilrettelegging av praktiske fag

• Planlegg i god tid. 

• Ha dialog med læreren 

• Hvilke aktiviteter kan 
tilrettelegges:

– Så det passer for hele klassen?

– Eller eventuelt tilpasses for deres 
barn? 



Mat og helse 

• Behov for hjelpemidler eller tilpasse oppgavene?

• Mulige løsninger er f.eks:  

– sklisikkert underlag, skjærebrett med 

spiker, kniver med vinklet skaft 

- Kunne sitte og jobbe? 



Kunst og Håndverk 

Et fag med mange muligheter, ulike aktiviteter og oppgaver
- Kan lærer velge aktiviteter som kan tilpasses for alle i klassen?
- Kan dysmeliteam lage spesialtilpasninger, f.eks til verktøy?

Eksempel 1: Video av dame med armdysmeli og protese, 
som lager smykker med en liten tilpasning av smykketang
Born with one hand, many possibilities, youtube

Eksempel 2: Spesialtilpasset hammer til en voksen 
med amputasjon. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkfrPONeews


Musikk

Hvilke instrumenter kan klassen velge? – trengs det tilpasninger?

• Blokkfløyte tilpasset til barn med hånddysmeli og fiolinbue tilpassete 
barn med underarmsdysmeli.



Flere eksempler på tilpasning av musikkinstrumenter

• Spille gitar. Eksempel fra video på nettet: Erik har Norges minste hånd, 
vimeo

• Spille kornett. Eksempel i filmen Dysmeli lure løsninger fra TRS. 

https://vimeo.com/161171783
https://www.youtube.com/watch?v=pcHUvJiMcn0


Tilrettelegging av uteplass, utedager og turer

• Behov for tilrettelegging på skolens 
uteplass?

• Planlegg i god tid; faste aktivitetsdager, 
leirskole og lignende

• Trenger barnet hjelpemidler på tur og 
hvordan skal de fraktes med?

• Gå hele veien eller kjøre deler av veien? –



Lovverk om hjelpemidler
• Folketrygdloven § 10.5-7

”Hjelpemidler til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet” (inklusive på skole). 

”Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering” (aktivitetshjelpemidler)

”Ortopediske hjelpemidler”

• «Stønad til småhjelpemidler» - ca 2000,- (gjelder for 4 år)

• Hjelpemidler søkes og lånes ut fra fylkets Hjelpemiddelsentral 

• Individuelle hjelpemidler til bruk i skolen kan tas med ved overgang til ny skole

• Fastmontert utstyr og pedagogisk utstyr må finansieres over skolens budsjett

Mer informasjon om hjelpemidler på TRS sin nettside Hjelpemidler, tilrettelegging, bil 
og bolig - Sunnaas sykehus

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/lover-rettigheter-og-tjenester/hjelpemidler-tilrettelegging-bil-og-bolig


E-læringskurs og filmer om barn med dysmeli  

• E-læringskurs om skolestart for barn med dysmeli, fra TRS
for fagpersoner  på skolen og skolefritidsordningen
– hva er dysmeli
– utfordringer ved skolestart
– hvordan tilrettelegge på skolen og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig

• Filmer om barn med dysmeli, fra TRS 
– Tilrettelegging i skolen for barn med dysmeli
– Dysmeli, smarte teknikker – 3 barn med dysmeli viser sine lure løsninger på praktiske utfordringer i hverdagen
– Unge med dysmeli – tips til lærere

• Filmer om barn med dysmeli, fra andre
– NRK-program: «Sånn er jeg og sånn er det» (gutt med armdysmeli)
– Erik har Norges minste hånd
– How we do stuff

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/2ae0e1aa-5ca3-4829-b341-b3c06a10a90f/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=pJxQA_K4lBk
https://www.youtube.com/watch?v=pcHUvJiMcn0
https://www.youtube.com/watch?v=B2aCvT0ZDGQ
https://tv.nrk.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det/sesong/1/episode/1
https://vimeo.com/161171783
https://www.cbc.ca/parents/learning/view/heres-how-kids-with-limb-differences-do-stuff-with-one-hand


Samarbeid for å finne gode løsninger



Kunnskap kan gi gode løsninger

• Lokale fagpersoner, skole/SFO trenger å forstå barnets behov, 
utfordringer og muligheter for å finne gode løsninger.

• Bruk gjerne informasjonen fra TRS

• Foreldre og fagpersoner kan kontakte TRS for å diskutere 
problemstillinger og få råd

• Samarbeid med dysmeliteamene hvis barnet trenger tilpassing 
av for eksempel grepshjelpemidler for å mestre aktiviteter

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/kurs-og-samlinger/presentasjoner/kurs-om-forberedelse-til-skolestart-22-25-januar-2018


Noen aktuelle nettsider

• Dysmeli, kunnskap, råd og tips
– Norsk dysmeliforening

– Dagligliv, barnehage, skole.. Ved dysmeli (TRS nettsiden)

– Limb power En organisasjon som jobber for at personer med amputasjoner og dysmeli kan 
delta i fysisk aktivitet, sport og kunst.

– Tipbase hjälpmedeldatabas En tipsside for personer med dysmeli i armer og ben

• Hjelpemiddelfirmaer småhjelpemidler (sakser, linjaler, sklikker mm)
– Etac

– Amajo

– Enklere Liv

– Ronda

http://www.dysmeli.no/
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
https://limbpower.com/art/useful-links
https://www.tipbase.org/web/hjalpmedel/
http://www.etac.no/
http://amajo.no/
https://www.enklereliv.no/
https://www.ronda.no/produkter/hverdagshjelpemidler-adl


Lykke til med skolestarten!  
Vi på TRS er gjerne diskusjonspartnere med dere og 

kommunens og skolens fagpersoner. 

Telefonnummer 66969000, telefontid mandag til fredag kl 10-12 og 13-14.
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