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Sammendrag av anbefalinger

1 - Innledning

1.1. Bakgrunn og avgrensning

1.2. Transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet: definisjon og begrepsavklaringer

1.3. Andre definisjoner og bruk av begreper

1.4. Målgruppen

1.5. Arbeidsgruppen og referansegruppen

1.6. Metode

1.7. Oppdatering

2 - Organisering av spesialisert oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering)

2.1. Vi anbefaler at spesialisert, tverrfaglig oppfølging og behandling av personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet i

Norge sentraliseres til de regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene.

2.2. Vi anbefaler at personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet og/eller deres foresatte informeres om tilbudet ved

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus HF.
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3 - Oppstart av spesialisert oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering)

3.1. Vi anbefaler at alle med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet (uansett nivå) henvises til nærmeste regionale dysmeli- og

armamputasjonsteam. I tillegg må vanlige rutiner for melding og informasjonsoverføring fra føde-/barselavdelingen til kommunal

helsetjeneste følges.

3.2. Vi anbefaler at henvisning sendes umiddelbart etter at reduksjonsdefekten er erkjent. Dette vil for små barn som hovedregel være i

løpet av svangerskapet eller senest i løpet av oppholdet i føde-/barselavdelingen. For eldre barn, ungdom og voksne bør henvisning til et

av de regionale teamene sendes ved behov for en tverrfaglig vurdering.

3.3. Vi anbefaler at pasientene prioriteres ved førstegangs henvisning til et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam. For spedbarn vil

det si at det bør tilstrebes kontakt med teamet senest ved 3 måneders alder. For eldre barn, ungdom og voksne bør slik kontakt tilstrebes

innen 1 måned etter at henvisningen er mottatt. Dette vil være det enkelte teamets ansvar.

3.4. Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i en sjekkliste med aktuelle tema som bør tas opp

når pasienten kommer til første kontroll.

3.5. Vi anbefaler at pasienten og/eller pasientens foresatte gis muntlig og skriftlig informasjon om de ulike pasientforeningene ved første

kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

3.6. Vi anbefaler at foreldrene til pasienter med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet får informasjon om muligheten for

kontakt med likeperson i løpet av oppholdet i føde-/barselavdelingen. Dersom defekten er kjent før fødsel, bør denne informasjonen gis

allerede under svangerskapet. Tilbudet om kontakt med likeperson bør gjentas ved første kontakt med dysmeli- og

armamputasjonsteamet. Deretter bør det tilbys gjentatt likepersonkontakt ved behov. I tillegg kan det være nyttig å tilby uformell

likepersonkontakt i form av møte med andre med samme reduksjonsdefekt i forbindelse med kontakt med dysmeli- og

armamputasjonsteamet.

3.7. Vi anbefaler at de nasjonale pediatriveiledernes «Anbefalinger for utredning av nyfødte med reduksjonsdeformiteter» [1] følges for

alle nyfødte med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet. Dette vil være føde-/barselavdelingens ansvar.
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4 - Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

4.1. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene har lav terskel for å ta imot pasienter med transversal reduksjonsdefekt på

overekstremitet for gjentatt tverrfaglig vurdering. Forespørsel om slik vurdering kan komme fra pasientens fastlege. Pasienter som er

kjent i teamet, bør også tas imot etter henvisning fra behandlende ortopediingeniør eller etter direkte henvendelse.

4.2. 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.

4.3. Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i en sjekkliste med aktuelle tema som bør tas opp

når pasienten kommer til rutinemessig kontroll.

4.4. For brukere av proteser og grepsforbedringer vises til egne anbefalinger om oppfølging i avsnitt 8.4 og 8.5.

5 - Samhandling og kommunale helsetjenester

5.1. Vi anbefaler at informasjonsoverføring fra spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til kommunehelsetjenesten

vedrørende den enkelte pasient skjer gjennom tverrfaglige epikriser / rapporter der anbefalte videre tiltak er konkretisert. Dysmeli- og

armamputasjonsteamet skal sende slik epikrise til fastlegen og bør også etter samtykke fra pasient eller pårørende sende kopi til andre

aktuelle samarbeidspartnere (i første rekke helsestasjon, fysio- og/eller ergoterapeut). Epikrisen / rapporten bør inneholde et kortfattet

sammendrag av vesentlige punkter for videre oppfølging.

5.2. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet etter samtykke fra pasienten eller pasientens pårørende tar telefonisk kontakt

med aktuelle behandlere i primærhelsetjenesten (i første rekke helsestasjon, fysio- og /eller ergoterapeut) i tilfeller der tverrfaglig

epikrise ikke anses som tilstrekkelig for å sikre god samhandling og videre oppfølging i primærhelsetjenesten. Ved behov bør også

utfyllende rapporter fra aktuelle faggrupper sendes til den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt.

5.3. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene prioriterer å gi råd og veiledning til kommunale samarbeidspartnere som

henvender seg med ønske om dette.
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5.4. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene tilstreber å ta imot kommunale samarbeidspartnere til hospitering dersom disse

ønsker det.

6 - Kirurgiske intervensjoner

Nivå proksimalt for fingrene

6.1. Vi anbefaler ingen kirurgisk intervensjon ved transversal reduksjonsdefekt proksimalt for fingrene, annet enn reseksjon av nubbins

med negl dersom neglene gir opphav til infeksjon eller smerter ved klipping.

På fingernivå

6.2. Vi anbefaler at alle barn med medfødt transversal reduksjonsdefekt på fingernivå henvises til relevant ortopedisk eller

plastikkirurgisk avdeling med spesialkompetanse i håndkirurgi, hvor de kan vurderes og eventuelt opereres av dedikerte kirurger som har

erfaring med dysmelikirurgi. Tilstander hvor kirurgi kan være aktuelt er omtalt i anbefalingens begrunnelsestekst.

7 - Kartleggingsverktøy

7.1. Vi foreslår at det brukes ulike kartleggingsverktøy i arbeid med personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet for å

kunne kartlegge motorikk, aktivitet, deltakelse og livskvalitet. Hvilke verktøy som er aktuelle må vurderes med tanke på den enkelte

pasienten og målsettingen med kartleggingen.

7.2. Vi anbefaler at barn i tillegg observeres i alderstilpasset lek og aktivitet for å vurdere fysisk funksjon og praktiske ferdigheter, og at

fagpersonene i dysmeli- og armamputasjonsteamet også har samtaler med de foresatte om barnets ressurser, interesser og utfordringer.

8 - Proteser og grepsforbedringer

8.1 - Vurdering av behov for protese

8.1.1. Vi anbefaler at alle personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt tilbys en individuell,

tverrfaglig vurdering ved et av de regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene for å fastslå om pasienten har behov for proteser og/

eller grepsforbedringer. Vurderingen bør gjøres i forbindelse med første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet, og gjentas ved

senere kontakt med teamet.
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8.2 - Tidspunkt for protesetilpasning

8.2.1. Vi anbefaler at tidspunktet for protesetilpasning, både for barn og voksne, bestemmes på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig

vurdering i et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam. For små barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet vil det

kunne være aktuelt med tilvenningsprotese1 uten aktiv grepsfunksjon fra 3-6 måneders alder. Myoelektrisk protese1 med aktiv

grepsfunksjon vil kunne være aktuelt fra 2-3 års alder, avhengig av barnets vekst og modenhet.

1 En kort beskrivelse av de ulike protesetypene finnes i begrunnelsesteksten til anbefaling 8.3.1.

8.3 - Protesetype

8.3.1. Vi anbefaler en individuell tilnærming til protesebruk der valget av protesetype(r) gjøres etter vurdering i et tverrfaglig dysmeli- og

armamputasjonsteam og basert på pasientens behov og preferanser.

8.3.2. Vi anbefaler at det vurderes reserveprotese (av samme type som originalprotesen) hos pasienter der

• protesen er nødvendig for selvstendig utførelse av tohåndsaktiviteter i skole, studier, arbeid eller ADL og/eller

• protesen av psykiske eller psykososiale årsaker er nødvendig for at pasienten skal kunne ferdes offentlig og/eller fungere i skole,

studier eller arbeid

8.3.3. Vi anbefaler at vurdering av indikasjonen for avanserte armproteser gjøres ved landets tverrfaglige dysmeli-

og armamputasjonsteam i henhold til den nasjonale prosedyren PSKK (Prosedyre for utprøving av armprotese med Spesielt Kostbare

Komponenter).

8.4 - Protesetrening

8.4.1. Vi anbefaler at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt får protesetrening ved

første gangs anskaffelse av en protese med aktiv grepsfunksjon. Behovet for protesetrening må vurderes individuelt ved første gangs

anskaffelse av protese uten grepsfunksjon, veiledning av pasient og/eller foresatte i bruk (tid, kontekst mv) kan likevel være nødvendig.

8.4.2. Vi anbefaler at protesetrening foregår i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi. Dysmeli- og armamputasjonsteamet er

ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut for videre oppfølging fram til neste kontakt med teamet.
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8.4.3. Vi foreslår at deltakelse i protesetrening ved første gangs anskaffelse av armprotese med grepsfunksjon som hovedregel stilles som

et krav for å få utdelt protesen.

8.4.4. Vi foreslår at pasienten får tilbud om ytterligere protesetrening ved endring i protesetype, jobb og familiære forpliktelser.

8.4.5. Vi anbefaler at all protesetrening gjøres individuelt tilpasset pasientens ferdigheter og behov.

8.4.6. Vi anbefaler at all protesetrening legges opp trinnvis og systematisk.

8.4.7. Vi foreslår at elektrodetesting og protesesimulator brukes ved tilpasning av myoelektrisk protese.

8.5 - Videre oppfølging av brukere av proteser og grepsforbedringer

8.5.1. Vi foreslår at alle protesebrukere kalles inn til rutinemessig kontroll ved et regionalt dysmeli- armamputasjonsteam 3-6 måneder

etter første protesetilpasning.

8.5.2. Vi anbefaler at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteam årlig.

8.5.3. Vi foreslår at eldre barn og voksne som bruker armproteser eller grepsforbedringer gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig kontroll i

dysmeli- og armamputasjonsteam hvert 1.-2. år.

8.5.4. Vi anbefaler at pasienten, eller pasientens foresatte, kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for

justering av proteser eller grepsforbedringer.
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8.5.5. Vi anbefaler at pasienten, eller pasientens foresatte, etter første kontakt kan henvende seg direkte til det regionale dysmeli-

armamputasjonsteamet ved behov for tverrfaglig oppfølging ut over rutinemessige kontroller.

9 - Tekniske hjelpemidler

9.1. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet gjør en helhetlig kartlegging av pasientens aktiviteter og funksjonsnivå som basis

for en vurdering av behovet for tekniske hjelpemidler.

9.2. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet gir pasientene opplæring i bruk av hensiktsmessige kompenserende teknikker.

9.3. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet når det er aktuelt informerer pasientene og/eller deres foresatte om muligheten

til å søke NAV om tilskudd til småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler), og eventuelt hjelper pasienten med å søke.

9.4. Vi foreslår at dysmeli- og amputasjonsteamet ved behov bistår kommunen med å gi pasienter som får et teknisk hjelpemiddel

nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

9.5. Vi anbefaler at behovet for tekniske hjelpemidler revurderes ved senere kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det bør

vektlegges om tildelte hjelpemidler fortsatt er nyttige og hensiktsmessige, og om det er behov for andre hjelpemidler. Teamet må være

spesielt oppmerksomme ved livsfaseendringer. Samarbeid og samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

bør tilstrebes.

9.6. Store tilpasninger, som for eksempel tilrettelegging i bolig, er et kommunalt ansvar. Vi anbefaler at dysmeli- og

armamputasjonsteamet i slike tilfeller ved behov bistår pasienten og/eller pasientens foresatte med å ta kontakt med

primærhelsetjenesten, og på forespørsel tilbyr nødvendig veiledning til fagpersoner i kommunen.

10 - Barnehage og skole

10.1. Vi anbefaler at alle barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet tilbys regelmessig vurdering ved fysioterapeut i

barnehagealder, for kartlegging av motorisk utvikling, eventuelt behov for stimulering, tilrettelegging og/eller hjelpemidler.
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10.2. Vi anbefaler at en i god tid før skolestart får med barnet, foreldrene, ergo- og/eller fysioterapeut i kommunen på besøk til skolen for

å vurdere eventuelle behov for tilrettelegging. Slike tilsyn bør tilbys regelmessig gjennom skoletiden for å fange opp eventuelle endringer

i barnets behov.

10.3. Vi anbefaler at alle barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet tilbys en vurdering av sitte- og arbeidsstilling og

eventuelt behov for tilrettelegging ved stillesittende skolearbeid i forbindelse med skolestart, i forbindelse med bytte av skole og ellers

ved behov. Vurderingen bør gjøres av ergo- og/eller fysioterapeut som har erfaring med barn.

10.4. Vi anbefaler at alle barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet kartlegges med hensyn til behov for tilrettelegging

også i praktiske fag som mat og helse, musikk, kunst og håndverk og kroppsøving.

10.5. Vi anbefaler at det gis relevant informasjon om reduksjonsdefekten til ansatte og andre barn i barnehage og skole.

10.6. Vi anbefaler at det i samarbeid med foreldrene, lokal fysio- og/eller ergoterapeut og det regionale dysmeli- og

armamputasjonsteamet avklares når og hvor mye en eventuell protese skal brukes i barnehage og skole.

10.7. Aktuelle filmer, brosjyrer, kurs og nettsider.

11 - Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv

11.1. Vi anbefaler at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt tilbys individuell

yrkesveiledning før valg av utdanning.

11.2. Vi anbefaler at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt som har behov for

tilrettelegging i løpet av utdanningen, tar kontakt med aktuelt studiested.

11.3. Vi foreslår at personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet som ikke har mulighet til å jobbe ved siden av studiene

søker om ekstra stipend fra Lånekassen.
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11.4. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene i samarbeid med lokale instanser vurderer behovet for hjelpemidler og/eller

tilrettelegging på arbeidsplassen for personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt. Slik

kartlegging vil være viktig både for å optimalisere funksjon, og for å forebygge muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager.

11.5. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene informerer personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av

transversal reduksjonsdefekt om muligheten for å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden og om muligheten for sykmelding for

enkeltstående behandlingsdager.

11.6. Vi foreslår at dysmeli- og armamputasjonsteamene bistår fastlegen i vurderingen av pasientens arbeidsevne ved nedsatt funksjon

på grunn av dysmelien i seg selv eller pga. sekundære muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager.

11.7. Lenker til mer informasjon om utdanning, arbeidsliv og rettigheter ved nedsatt funksjonsevne.

12 - Førerkort

12.1. Vi anbefaler at det i god tid før pasienten ønsker å øvelseskjøre med personbil eller starte kjøreopplæring på moped vurderes om

det vil være behov for protese, grepsforbedring eller tilpasning av kjøretøyet for at pasienten skal oppfylle førerkortforskriftens

helsekrav. Vurderingen av helsekravet gjøres av fastlege, eventuelt med bistand fra det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet.

13 - Psykisk helse og psykososial funksjon

13.1. Vi anbefaler at foresatte til barn med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt tidlig i forløpet gis

informasjon om tilstanden, tilbudet om oppfølging i spesialisthelsetjenesten, pasientforeningene og muligheten for kontakt med

likeperson.

13.2. Vi anbefaler at det legges vekt på å støtte og stimulere personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal

reduksjonsdefekt til mestring og deltakelse både med og uten protese. Dysmeli- og armamputasjonsteamet vil her ha en viktig veiledende

rolle overfor pasienten selv, de foresatte og eventuelle samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten.
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13.3. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet sammen med de foresatte bidrar til å hjelpe barn med medfødt mangel på

overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt med å akseptere seg selv slik de er, og hjelper barnet med å finne gode

rollemodeller.

13.4. Vi anbefaler at psykososial helse tas opp med eldre barn, ungdom og voksne med medfødt mangel på overekstremitet i form av

transversal reduksjonsdefekt ved kontakt med det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet.

14 - Sosionomtjenester

14.1. Vi anbefaler at pasienter med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt og/eller deres foresatte

tilbys samtale med sosionom ved kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

15 - Forebygging og behandling av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager

15.1. Vi anbefaler at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt får råd om hvordan man

kan forebygge muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og overbelastningsproblematikk.

15.2. Vi anbefaler at behandling av spesifikke muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager hos personer med medfødt mangel på

overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt følger gjeldende generelle retningslinjer for de respektive tilstandene.

15.3. Vi foreslår at alle med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet og smerter i en av armene vurderes med tanke på refererte

smerter, og at eventuelle refererte smerter behandles i henhold til gjeldende retningslinjer for grunnlidelsen.

16 - Kuldeoverfølsomhet

16.1. Vi foreslår at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt spørres om de opplever å

være overfølsomme for kulde, og i så fall informeres om aktuelle tiltak. Foresatte til små barn med transversal reduksjonsdefekt bør

informeres om at kuldeoverfølsomhet kan forekomme og om at det finnes ulike tiltak / hjelpemidler hvis dette blir et problem.

16.2. Vi foreslår at andre, enklere og billigere tiltak prøves ut før elektriske varmehjelpemidler, og at termiske proteser kun vurderes når

andre tiltak ikke har gitt tilfredsstillende effekt på pasientens symptomer og funksjon.
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1 - Innledning

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie
Ansvarlig for avsnitt 1.2: Ida Neergård Sletten

1.1. Bakgrunn og avgrensning

Begrunnelse

I januar 2017 ga Nasjonalt fagnettverk for dysmeli ved arbeidsutvalget i oppdrag å utarbeide nasjonale anbefalinger for oppfølging av
personer med dysmeli, med utgangspunkt i den nasjonale retningslinjen for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon
som ble publisert i 2016 [239][235]. Avdelingsoverlege ph.d. Kristin Østlie ved Sykehuset Innlandet HF (SIHF) Avdeling for Fysikalsk
medisin og rehabilitering ble bedt om å lede arbeidet. Hun har fungert som redaktør og hovedforfatter av anbefalingene, sammen med en
tverrfaglig arbeidsgruppe nærmere omtalt i avsnitt 1.5. Målet med anbefalingene er å sikre alle personer i Norge i den aktuelle
pasientgruppen enhetlig oppfølging i tråd med beste praksis, og redusere uønsket variasjon i helsevesenets tilbud til denne
pasientgruppen. Arbeidet ble finansiert av SIHF og av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli.

Dysmeli er en uspesifikk samlebetegnelse for medfødte misdannelser i både armer og ben. Arbeidsgruppen har i første omgang valgt å
begrense de nasjonale anbefalingene til transversale reduksjonsdefekter på overekstremitetene. Disse dysmeliene ligger klinisk tettest
opp mot de ervervede overekstremitetsamputasjonene, og disse to pasientgruppene har dermed en del fellestrekk når det gjelder behov
for (re)habilitering, protesetilpasning, grepsforbedringer mv. Flere av anbefalingene vil likevel også være relevante og gyldige for personer
med andre former for dysmeli på overekstremitetene. Arbeidsgruppen vil derfor spesielt påpeke at også personer med andre typer
medfødte mangler på overekstremitetene (for eksempel longitudinelle reduksjonsdefekter) bør henvises til et dysmeli- og
armamputasjonsteam for en tverrfaglig vurdering av behovet for videre oppfølging.
Personer med bendysmeli har behov for annen kompetanse og oppfølging enn personer med armdysmeli. Disse pasientene har et godt
tilbud ved Bendysmeliteamet og Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremitetene hos barn ved Oslo
universitetssykehus, og omfattes dermed ikke av våre anbefalinger.

Personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet er en liten gruppe. Forekomsten av reduksjonsdefekter (alle typer) er
anslått til mellom 3 og 8 per 10.000 levende fødte [153][98][94][140][96]. Reduksjonsdefekter i overekstremitetene er omtrent dobbelt så
hyppig som reduksjonsdefekter i underekstremitetene, og unilateral reduksjonsdefekt i overekstremiteten (medfødt mangel på én arm) er
vanligst [98][212]. Det ble i 1996 anslått at det fins ca. 1500 personer med reduksjonsdefekter i overekstremitetene i Norge. Dette tallet
er imidlertid svært usikkert, blant annet pga. manglende spesifisitet og endringer i kodesystemet som er brukt til registrering i Medisinsk
fødselsregister siden dette ble opprettet i 1967 [109]. Oppdaterte norske tall planlegges publisert i løpet av 2019 [240].

Misdannelser andre steder i kroppen, såkalte assosierte misdannelser, forekommer hos en del personer med reduksjonsdefekter.
Forekomsten er høyest hos personer med longitudinelle og/eller omfattende defekter [98][94][198], og betydelig lavere hos personer med
transversale reduksjonsdefekter på overekstremitetene [91]. De fleste med transversale defekter er ellers friske, og har normal forventet
levetid [91][78][124][195][31]. Dvs. at de har et langt liv foran seg med krav til funksjon både i jobb og på hjemmebane.

Noen opplever ingen funksjonshemming på bakgrunn av sin dysmeli, men både grepstap og manglende armlengde vil kunne påvirke
funksjon og bevegelsesmønster og gi behov for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv
[124][195][31][214][51]. Pasientene kan få problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter, og for å kompensere for den manglende
hånden/armen, vil de for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben og motsatt sides arm [213][103][147]. Nyere forskning på norske
voksne med reduksjonsdefekt på én arm har i tråd med dette vist at muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager er vanlig i denne
gruppen, og at forekomsten av redusert arbeidsevne i form av uføretrygd er høyere enn i normalbefolkningen [124][121][122]. Videre fant
en norsk studie fra 2016 at denne gruppen rapporterer nedsatt livskvalitet sammenliknet med normalbefolkningen, spesielt relatert til
smerter, men også relatert til redusert yrkesdeltakelse [125]. Det samme ser en hos voksne med ervervet armamputasjon
[238][233][231][130]. Dette ser altså – på gruppenivå – ut til å gjelde alle som mangler en arm, enten det er ervervet eller medfødt.

For å sikre best mulig funksjon og minst mulig plager og komplikasjoner, er det behov for optimal habilitering / rehabilitering tilpasset den
enkeltes behov. Dette forutsetter tilgang til tilstrekkelig tverrfaglig oppfølging i spesialisthelsetjenesten, samt god samhandling mellom
spesialisert habilitering og rehabilitering og andre helsetjenester, både på førstelinjenivå og innenfor andre deler av
spesialisthelsetjenesten (som for eksempel ortopedi). Pasientenes behov endres ofte i tråd med vekst og utvikling, ulike ervervsmessige
og familiære forpliktelser. Dette er dermed en gruppe som har behov for oppfølging i et livsløpsperspektiv.
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1.2. Transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet: definisjon og begrepsavklaringer

Begrunnelse

v/Ida Neergård Sletten

Med medfødt transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet menes medfødt mangel på distale (ytterste) deler av en overekstremitet.
Ved transversal reduksjonsdefekt kan det foreligge mangel på fingre (variabelt antall), hele hånden, deler av underarm samt hånd, deler av
overarm, hele underarm og hånd, eller hele overekstremiteten. Anatomiske strukturer proksimalt for defekten er intakt, men
overekstremiteten er ofte mindre i størrelse enn motsatt side. Defekten er som oftest unilateral og sporadisk forekommende. Det er
ingen sikker etiologi utover feil i signalsenter under armutviklingen i fosterlivet (se under). Assosierte misdannelser andre steder i
kroppen er rapportert for 7-27 % av pasientene [91].

Terminologien kan være forvirrende, og det forekommer bruk av ulike begreper for de samme tilstandene. Både transversal defekt
(engelsk: transverse deficiency) og symbrachydactyli (engelsk: symbrachydactyly) er ansett som malformasjoner, det vil si unormal
akseformasjon/aksedifferensiering i de første ukene av fosterlivet. Under fosterets utvikling av armen dannes skulderen først, deretter
overarm, albue, underarm og til sist hånd og fingre. Utviklingen i lengderetning styres hovedsakelig av signalsenteret Apical Ectodermal
Ridge (AER), og en signalfeil her i løpet av de kritiske første 4-7 uker av svangerskapet antas å gi opphav til defekten [186]. Begrepet
symbrachydactyli (gresk; sammen, kort, finger) brukes som oftest når defekten er lokalisert i håndnivå, der det foreligger korte, eventuelt
ikke-separerte fingre, og der det kan gjenfinnes ektodermale rester distalt i ekstremiteten (små fingernubbins med negl). Transversal
defekt brukes som oftest når deformiteten er lokalisert proksimalt for fingernivå, det vil si når der foreligger komplett mangel på fingre,
hele hånden og eventuelt også underarm/overarm. Det foregår en diskusjon i det internasjonale dysmelikirurgimiljøet om hvorvidt disse
to tilstandene representerer ulike uttrykk av den samme tilstanden sett fra et etiologisk perspektiv [132]. Det er vanlig å skille diagnosene
på bakgrunn av om der foreligger negler distalt eller ikke [100].

Amniotisk båndsyndrom har en annen etiologi enn transversal defekt og symbrachydactyli da dette regnes som en deformasjon, altså en
tilstand som har oppstått grunnet ytre påvirkning i løpet av fosterlivet. Det antas at amniotiske bånd (stramme bånd av tvinnet
fosterhinne) har lagt seg rundt fosteret og medført iskemi og underutvikling (delvis eller komplett sirkumferensiell konstriksjon) av distale
deler av for eksempel en ekstremitet [134]. Begrepet transversal reduksjonsdefekt omfatter alle de tre overnevnte beskrevne diagnosene
og vil gjennomgående brukes i teksten videre.

Transversal reduksjonsdefekt inkluderer diagnosene: Transversal reduksjonsdeformitet, transvers arrest, transverse deficiency, medfødt
amputasjon, symbrachydactyli, samt noen få tilfeller av snørefuresyndrom/amniotisk båndsyndrom
Transversal reduksjonsdefekt inkluderer ICD-10 diagnosekodene: Q71.0, Q71.2, Q71.3
Transversal reduksjonsdefekt inkluderer Oberg, Manske, and Tonkin (OMT)-klassifikasjonens [201] diagnosekoder: IA1ii-iii, IB1ii-iii, IIA

1.3. Andre definisjoner og bruk av begreper

Begrunnelse

Habilitering og rehabilitering defineres slik i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator [7]:
«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er
målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved
koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få
begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og
mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.»

I beskrivelsen av anbefalte tiltak bruker vi både habilitering og rehabilitering. Habilitering blir det mest korrekte begrepet når man
snakker om oppfølging av medfødte defekter hos barn. Rehabilitering vil likevel være aktuelt hos personer med komplikasjoner eller
tilleggsplager, for eksempel smerter. I noen av kapitteloverskriftene har vi også valgt å bruke «spesialisert oppfølging og behandling», som
er dekkende for helsetjenestens rolle i hele forløpet.

Når det gjelder beskrivelse av dysmelien, har vi konsekvent brukt «medfødt mangel på…», «transversal» (vs. transvers) og «defekt» (vs.
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deformitet). Dette er identisk med bruken av begreper for å beskrive disse tilstandene i ICD-10 og i Medisinsk fødselsregister (MFR).

1.4. Målgruppen

Begrunnelse

Den primære målgruppen for anbefalingene er helsepersonell i spesialist - og kommunehelsetjenesten. Anbefalingene vil være aktuelle
for alt helsepersonell som har kontakt med denne pasientgruppen; dysmeli- og armamputasjonsteamene (5 på landsbasis),
ortopeditekniske verksteder som lager armproteser og grepsforbedringer (2 på landsbasis), TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser,
ortopediske avdelinger, plastikkirugiske avdelinger og kommunale helsetjenesteytere, da spesielt fastleger, fysioterapeuter og
ergoterapeuter. Andre som vil ha nytte av anbefalingene er personell i skole og barnehage og pasientene selv og deres foresatte og andre
pårørende. Anbefalingene vil også være nyttig for beslutningstakere på alle nivå i helsetjenesten, politikere og relevante
utdanningsinstitusjoner.

1.5. Arbeidsgruppen og referansegruppen

Begrunnelse

Anbefalingene er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe bestående av koordinator for Nasjonalt fagnettverk for dysmeli,
representanter fra alle landets dysmeli- og armamputasjonsteam, de to ortopediske verkstedene i Norge som lager armproteser og
grepsforbedringer, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, samt en brukerrepresentant:

Kristin Østlie Avdelingsoverlege PhD, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og Dysmeli- og armamputasjonsteamet. Arbeidsgruppens leder og anbefalingenes
redaktør og hovedforfatter.

Anne-Karin Vik Spesialergoterapeut MSc og koordinator for Nasjonalt fagnettverk for dysmeli.

Lene Bobakk Spesialergoterapeut, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Seksjon for ortopedisk rehabilitering og Dysmeli- og armamputasjonsteamet

Eli Færevaag Jacobsen Ergoterapeut, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og Dysmeli- og armamputasjonsteamet

Camilla Løvseth Spesialergoterapeut, St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Klinikk for Kliniske servicefunksjoner

Kari Lofthus Spesialfysioterapeut cand.mag., Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Terapeutavdelingen og Dysmeli- og armamputasjonsteamet

Ida Neergård Sletten Overlege PhD, spesialist i ortopedisk kirurgi, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Seksjon for hånd- og mikrokirurgi og Dysmeli- og armamputasjonsteamet

Trond Peder Schonhowd Ortopediingeniør, Norsk Teknisk Ortopedi AS (NTO AS) og Dysmeli- og armamputasjonsteamene ved Sykehuset Innlandet HF og St. Ola

Heidi Lyrstad Ortopediingeniør, Sophies Minde Ortopedi AS (SMO AS) og Dysmeli- og armamputasjonsteamet ved Oslo Univ

Kerstin Lundberg Larsen Spesialfysioterapeut MSc, Sunnaas sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Richard Lie Brukerrepresentant, nestleder av Norsk Dysmeliforening

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli) -

16 of 93



Videre ble det opprettet en referansegruppe bestående av følgende personer, som har bidratt i forhold til relevante tema:

Trine Bathen Ergoterapispesialist MSc, Sunnaas sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (Kartleggingsverktøy)
Tone Vaksvik Spesialergoterapeut PhD, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Seksjon for ortopedisk rehabilitering (Kuldeh
Roar Løken Lunder Jurist/seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) (Førerkort)
Karen Vogt Jurist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet (Førerkort)
Sissel Lund Spesialsosionom, Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og Dysmeli- og armamputasjonsteamet (Sosionomtjenester)
Eirik Wahl Seeberg Psykolog, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (Psykisk helse og psykososial funksjon)

En nasjonal prosedyre for utprøving av armproteser med spesielt kostbare komponenter (PSKK) ble utarbeidet separat av en egen
arbeidsgruppe i 2013, og revidert for andre gang våren 2019. Den reviderte prosedyren er innlemmet i denne retningslinjen uforandret,
se anbefaling 8.3.3. Prosedyren er basert på konsensus.
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Den originale arbeidsgruppen for utarbeidelse av PSKK bestod av:
Kristin Østlie, Eli Færevaag Jacobsen, Heidi Lyrstad, Camilla Løvseth (alle også medlemmer av arbeidsgruppen for de nasjonale
anbefalingene for oppfølging ved medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt), Liv Bakken (ergoterapeut
dysmeli- og armamputasjonsteamet OUS Rikshospitalet), Tomm Kristensen (ortopediingeniør og leder for NTO AS), Håkon Jensen
(ortopediingeniør og daværende leder for Sophies Minde Ortopedi AS), Nina Sveen (spesialergoterapeut dysmeli- og
armamputasjonsteamet Sykehuset Innlandet HF), Mona Irene Winge (håndkirurg, dysmeli- og armamputasjonsteamet OUS
Rikshospitalet), Hege Krokan (ergoterapeut Sophies Minde ortopedi AS), Karen Alkanger (ortopediingeniør Sophies Minde ortopedi AS),
Ingvar Beck (NTO AS) og Terje Otto Elvedal (NAV).

I revisjonen av PSKK i 2019 deltok:
Kristin Østlie, Mona Irene Winge, Eli Færevaag Jacobsen, Heidi Lyrstad, Camilla Løvseth, Kari Lofthus, Tomm Kristensen, Ingvar Beck,
Terje Otto Elvedal, Hege Krokan (medlemmer av den opprinnelige PSKK arbeidsgruppen), Trond Peder Schonhowd (ortopediingeniør
NTO AS), Mike Plant (ortopediingeniør NTO AS), Sissel Lund (spesialsosionom, dysmeli- og armamputasjonsteamet Sykehuset Innlandet
HF), Lise Maurstad Madsen (spesialergoterapeut dysmeli- og armamputasjonsteamet OUS Rikshospitalet), Marte Størseth (ergoterapeut
dysmeli- og armamputasjonsteamet OUS Rikshospitalet), Tone Vaksvik (spesialergoterapeut dysmeli- og armamputasjonsteamet OUS
Rikshospitalet), Anne Margrethe Fjellhagen Gjøra (ortopediingeniør Sophies Minde Ortopedi AS), Helene Løvås (overlege, dysmeli- og
armamputasjonsteamet Haukeland Universitetssjukehus), Ida Neergård Sletten (overlege, OUS Rikshospitalet Seksjon for hånd- og
mikrokirurgi og dysmeli- og armamputasjonsteamet), Cathrine Labori (spesialfysioterapeut dysmeli- og armamputasjonsteamet
Universitetssykehuset Nord-Norge HF) og Kristin Melbye Olsen (spesialergoterapeut dysmeli- og armamputasjonsteamet
Universitetssykehuset Nord-Norge HF).

1.6. Metode

Begrunnelse

Arbeidet tok utgangspunkt i «Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge»,
som ble publisert i 2016 i den elektroniske retningslinjeplattformen MAGICapp [239][235]. Et flertall av arbeidsgruppens medlemmer
deltok også i utarbeidelsen av denne retningslinjen. Her ble det utført systematiske litteratursøk sammen med erfaren bibliotekar med
spesialkompetanse på behandlingslinjer etter malen for «Nasjonal metodebeskrivelse for systematiske litteratursøk til fagprosedyrer», og
både litteratur og anbefalinger ble vurdert ved hjelp av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
[99][206][207]. Dette er nærmere beskrevet i retningslinjens innledning.

Mye av litteraturen som ligger til grunn for anbefalingene for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon omhandler
blandede populasjoner av ervervet amputasjon og dysmeli, og er dermed gyldig og dekkende også for medfødte transversale
reduksjonsdefekter på arm. Arbeidsgruppen gjennomgikk artiklene og evidenstabellene på nytt med fokus på sistnevnte pasientgruppe,
og gjorde nye, systematiske litteratursøk i relevante databaser for å finne oppdatert og dysmelispesifikk litteratur. Ut fra dette ble
anbefalingene og begrunnelsestekstene oppdatert og tilpasset medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal
reduksjonsdefekt. En del av anbefalingene ble vurdert som gyldige med små endringer, andre måtte gjennom omfattende redigering, mens
noen var ugyldige eller ikke relevante for denne pasientgruppen og gikk ut. Det var også behov for å legge til noen nye kapitler og
anbefalinger.

Arbeidsgruppen har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget og utarbeidet anbefalinger innenfor alle aspekter av (re)habiliteringen,
systematisert i forhold til 15 hovedtema: 1) Organisering av spesialisert oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering), 2)
Oppstart av spesialisert oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering), 3) Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten 4)
Samhandling og kommunale helsetjenester, 5) Kirurgiske intervensjoner, 6) Kartleggingsverktøy, 7) Proteser og grepsforbedringer, 8)
Tekniske hjelpemidler, 9) Barnehage og skole, 10) Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv, 11) Førerkort, 12) Psykisk helse og psykososial
funksjon, 13) Sosionomtjenester, 14) Forebygging og behandling av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager, 15)
Kuldeoverfølsomhet. Disse hovedtemaene blir omtalt kapittelvis.

Fullstendig bruk av MAGICapp i topplokkformat (se: http://www.decide-collaboration.eu) med tilhørende metodologi (GRADE, AGREE II)
[99][206][207][63] er omfattende og tidkrevende. Vi valgte derfor å avgrense arbeidet med de nasjonale anbefalingene for oppfølging av
personer med medfødt transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet til å omfatte selve anbefalingsteksten med tilhørende
begrunnelse og aktuelle referanser. I tillegg er relevant praktisk informasjon tatt med. Ny, dysmelispesifikk og oppdatert litteratur er
inkludert narrativt, uten bruk av GRADE og evidenstabeller. Anbefalingene bygger likevel på den vitenskapelige dokumentasjonen som
foreligger, og på konsensus basert på godt klinisk skjønn (fundert i erfaringsbasert kunnskap og pasientkunnskap) der god dokumentasjon

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli) -

18 of 93

http://www.decide-collaboration.eu/


mangler. Samtlige anbefalinger er formulert etter konsensus i arbeidsgruppen.

Anbefalingene er i all hovedsak ført i pennen av arbeidsgruppens leder, Kristin Østlie. I følgende kapitler har også andre
arbeidsgruppemedlemmer bidratt vesentlig til utforming og innhold (hovedansvarlig for hvert kapittel er angitt først):
Kartleggingsverktøy: Eli Færevaag Jacobsen og Kristin Østlie
Proteser og grepsforbedringer: Kristin Østlie, Eli Færevaag Jacobsen, Trond Peder Schonhowd
Tekniske hjelpemidler: Kristin Østlie, Camilla Løvseth
Barnehage og skole: Kristin Østlie, Kerstin Lundberg Larsen
Utdanning, yrke og arbeidsliv: Kerstin Lundberg Larsen, Kristin Østlie
Kapitlet «Kirurgiske intervensjoner» er skrevet av Ida Neergård Sletten.

En gradering av anbefalingene ved hjelp av GRADE innebærer at en skiller mellom svake og sterke anbefalinger basert på kvaliteten på
dokumentasjonen, balansen mellom fordeler og ulemper, pasientens verdier og preferanser og kostnadsvurderinger / ressurshensyn
[206]. Språklig skiller en mellom svake og sterke anbefalinger slik:
Svak anbefaling for: Vi foreslår…
Sterk anbefaling for: Vi anbefaler…
Svak anbefaling mot: Vi foreslår at … ikke brukes
Sterk anbefaling mot: Vi fraråder…
I dette arbeidet har vi som angitt ovenfor ikke gjort en systematisk GRADE-vurdering av anbefalingenes styrke. Vi har likevel systematisk
brukt formuleringene ovenfor til å angi arbeidsgruppens syn på om anbefalingen bør sees på som sterk eller svak ut fra dens kliniske
relevans. I de tilfellene der anbefalingen er basert på en tilsvarende anbefaling i retningslinjen for rehabilitering etter ervervet
overekstremitetsamputasjon i Norge, har vi også vektlagt den opprinnelige anbefalingens styrke.

1.7. Oppdatering

Begrunnelse

MAGICapp gir mulighet for kontinuerlig, dynamisk oppdatering av anbefalingene. Arbeidsgruppen har ansvar for å gjennomføre
oppdateringer når ny kunnskap tilsier at det er nødvendig å endre noen av anbefalingene, eller føye til nye anbefalinger. Vi planlegger
årlige systematiske litteratursøk for å avdekke relevant, ny kunnskap.
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2 - Organisering av spesialisert oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering)

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

2.1. Vi anbefaler at spesialisert, tverrfaglig oppfølging og behandling av personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet i

Norge sentraliseres til de regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene.

Praktisk Info

Regionale dysmeli- og armamputasjonsteam finnes 5 steder i Norge:
• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes 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

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Begrunnelse

Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av sentralisering av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
personer med medfødt mangel på overekstremitet, verken generelt eller mer spesifikt i form av transversal reduksjonsdefekt. Vår
anbefaling er dermed konsensusbasert, med støtte i tidligere publisert konsensus, observasjonsstudier og ekspertuttalelser om ervervet
amputasjon og medfødte defekter på arm. Anbefalingen om organisering av den spesialiserte rehabiliteringen av personer med
transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet i regionale tverrfaglige team innebærer en videreføring av dagens praksis.

Personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet er en liten gruppe. Forekomsten av reduksjonsdefekter (alle typer) er
anslått til mellom 3 og 8 per 10.000 levende fødte [153][98][94][140][96]. Reduksjonsdefekter i overekstremitetene er omtrent dobbelt så
hyppig som reduksjonsdefekter i underekstremitetene, og unilateral reduksjonsdefekt på overekstremitet (medfødt mangel på én arm) er
vanligst [98][212]. Det ble i 1996 anslått at det fins ca. 1500 personer med reduksjonsdefekter i overekstremitetene i Norge. Dette tallet
er imidlertid svært usikkert, blant annet pga. manglende spesifisitet og endringer i kodesystemet som er brukt til registrering i Medisinsk
Fødselsregister siden dette ble opprettet i 1967 [109].

De fleste med transverselle defekter er ellers friske, og har normal forventet levetid [78][124][195][31][91]. Dvs. at de har et langt liv foran
seg med krav til funksjon både i jobb og på hjemmebane. Noen opplever ingen funksjonshemming på bakgrunn av sin defekt, men både
grepstap og manglende armlengde vil kunne påvirke funksjon og bevegelsesmønster og gi behov for godt koordinerte og integrerte
helsetjenester i et livslangt perspektiv [124][195][31][214][51]. Pasientene kan få problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter, og for
å kompensere for den manglende hånden/armen, vil de for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben og motsatt sides arm
[213][103][147]. Nyere forskning på norske voksne med reduksjonsdefekt på én arm har i tråd med dette vist at muskelskjelettsmerter og
overbelastningsplager er vanlig i denne gruppen, og at forekomsten av redusert arbeidsevne i form av uføretrygd er høyere enn i
normalbefolkningen [124][121][122]. Videre fant en norsk studie fra 2016 at denne gruppen rapporterer nedsatt livskvalitet
sammenliknet med normalbefolkningen, spesielt relatert til smerter, men også relatert til redusert yrkesdeltakelse [125]. Det samme ser
en hos voksne med ervervet armamputasjon [238][233][231][130]. Dette ser altså – på gruppenivå – ut til å gjelde alle som mangler en
arm, enten det er ervervet eller medfødt. For å sikre best mulig funksjon og minst mulig plager og komplikasjoner, er det dermed behov for
optimal habilitering / rehabilitering.

Viktigheten av spesialisert, tverrfaglig rehabilitering etter en ervervet overekstremitetsamputasjon understrekes i konsensusbaserte
engelske [31] og amerikanske [37] retningslinjer, i nyere publikasjoner om både barn og voksne
[196][92][138][137][136][216][182][170][93][128], i den norske kunnskapsbaserte retningslinjen for rehabilitering etter ervervet
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overekstremitetsamputasjon [239][235] og i markedets eneste lærebok om temaet; «Comprehensive management of the upper-limb
amputee» [154]. Flere av disse publikasjonene omfatter også personer med reduksjonsdefekter [31][92][136][216]. Tverrfaglig spesialisert
oppfølging ved medfødte reduksjonsdefekter omtales også i «Vårdriktlinjer vid dysmeli (reduktoinsmissbildning) gällande barn 0-18 år»
utarbeidet av «Dysmeli- och armprotesenheten» på Universitetssjukhuset i Örebro, som har erfaring med behandling av barn med arm- og
bendysmeli siden 1970-tallet [197].

Norge er et geografisk utstrakt land, og de fleste personer med reduksjonsdefekter bor ikke i nærheten av et av regionssykehusene. En
sentralisering av den spesialiserte habiliteringen / rehabiliteringen til de 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene (se detaljer
under Praktisk informasjon) vil dermed føre til at alle pasientene får lik, optimal og helhetlig oppfølging og behandling der kompetansen er
samlet, uavhengig av eget bosted. Samtidig vil en slik sentralisering kunne bidra til å sikre fortsatt høy kompetanse i teamene [31]. En
sentralisering i regionale spesialiserte team er i tråd med konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av pasienter med
reduksjonsdefekter i England [31], for pasienter med ervervet armamputasjon i både England [31], USA [37] og Norge [239][235], og med
dagens praksis og organisering av dysmeli- og armamputasjonsteamene i Norge.

Tilbudet i disse teamene må være helhetlig og omfatte både mestring / psykososiale forhold og mer praktisk rettet rehabilitering rettet
mot fysisk funksjon, tilbud om protesetilpasning og andre hjelpemidler. I tillegg bør alle med transversal reduksjonsdefekt på
overekstremitet få råd om hvordan man kan forebygge muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og overbelastningsproblematikk.
Sistnevnte omtales nærmere i kapitlet «Forebygging og behandling av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager».

I all oppfølging og behandling bør det vektlegges en individualisert tilnærming, der pasienten – og for barn og ungdom, pasientens
foresatte – deltar i beslutningsprosessen (samvalg). De ulike aspektene av habiliteringen / rehabiliteringen omtales under de forskjellige
kapitlene i denne retningslinjen.

Arbeidsgruppens syn er at følgende yrkesgrupper bør være en del av de spesialiserte dysmeli- og armamputasjonsteamene for å kunne
ivareta pasientenes behov for tverrfaglig oppfølging: Lege, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør, sosionom. Dette er i tråd med
nasjonale anbefalinger fra andre land [31][37]. Det ligger imidlertid utenfor arbeidsgruppens mandat å ta stilling til hvordan hver
helseregion best kan organisere tilgjengelige bemanningsressurser for å få til dette.

Behovet for tverrfaglig habilitering / rehabilitering vil variere, blant annet med reduksjonsdefektens nivå. Det er erfaringsmessig i første
rekke personer med defekter som gir grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig spesialisert oppfølging. Personer med distale
delhåndsdefekter og fingerdefekter kan imidlertid også ha behov for oppfølging, blant annet i forhold til proteser og grepsforbedringer.
Dysmeli- og armamputasjonsteamene bør derfor gi et tilbud til personer med reduksjonsdefekt på overekstremitet på alle nivå, med
mulighet for å tilpasse omfanget av tilbudet (hyppighet, varighet, faggrupper) til den enkelte pasientens behov.

Aktuelle kryssreferanser:
Henvisning av personer med transverselle reduksjonsdefekter til habilitering / rehabilitering er omtalt i kapitlet «Oppstart av spesialisert
oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering)».
Samhandling mellom dysmeli- og armamputasjonsteamene og førstelinjehelsetjenesten er omtalt i kapitlet «Samhandling og kommunale
helsetjenester».

2.2. Vi anbefaler at personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet og/eller deres foresatte informeres om tilbudet ved

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus HF.

Praktisk Info

Tilbudet ved TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser omtales nærmere her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/
kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser

Begrunnelse

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli
(derunder transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet). Kompetansesenteret jobber tverrfaglig og samler, utvikler og sprer
kunnskap i form av bl.a. rådgivning og kurs. Målgruppen er de som har en av de aktuelle sjeldne diagnosene, pårørende, helsepersonell og
andre aktuelle fagpersoner. Tilbudet er et nyttig supplement til det offentlige helsevesenet, og personer med aktuelle diagnoser kan
kontakte TRS direkte, uten henvisning fra lege eller dysmeliteam. På TRS sine nettsider ligger dessuten mye nyttig, oppdatert informasjon
om dysmeli / reduksjonsdefekter og relaterte problemstillinger som for eksempel protesebruk og tilpasninger i skole og hverdagsliv
[124][2].
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3 - Oppstart av spesialisert oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering)

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

3.1. Vi anbefaler at alle med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet (uansett nivå) henvises til nærmeste regionale dysmeli- og

armamputasjonsteam. I tillegg må vanlige rutiner for melding og informasjonsoverføring fra føde-/barselavdelingen til kommunal

helsetjeneste følges.

Praktisk Info

Regionale dysmeli- og armamputasjonsteam finnes 5 steder i Norge:
• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes 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

Henvisningen fra føde-/barselavdelingen bør minimum inneholde informasjon om defektens nivå, -side og -årsak (hvis kjent), andre
sykdommer og andre erkjente medfødte misdannelser.

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet er en sammensatt gruppe. Noen opplever ingen funksjonshemming på
bakgrunn av sin defekt, men både grepstap og manglende armlengde vil kunne påvirke både funksjon og bevegelsesmønster og gi behov
for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv [124][195][31][214][51] – på lik linje som for pasienter med
ervervet armamputasjon [231]. Viktigheten av spesialisert, tverrfaglig rehabilitering etter en ervervet overekstremitetsamputasjon
understrekes i konsensusbaserte engelske [31] og amerikanske [37] retningslinjer, i nyere publikasjoner om både barn og voksne
[196][92][138][137][136][216][182][170][93][128], i den norske kunnskapsbaserte retningslinjen for rehabilitering etter ervervet
overekstremitetsamputasjon [239][235] og i markedets eneste lærebok om temaet; «Comprehensive management of the upper-limb
amputee» [154]. Flere av disse publikasjonene omfatter også personer med reduksjonsdefekter [31][92][136][216]. Tverrfaglig spesialisert
oppfølging ved medfødte reduksjonsdefekter omtales også i «Vårdriktlinjer vid dysmeli (reduktionsmissbildning) gällande barn 0-18 år»
utarbeidet av «Dysmeli- och armprotesenheten» på Universitetssjukhuset i Örebro, som har erfaring med behandling av barn med arm- og
bendysmeli siden 1970-tallet [197]. Klinisk erfaring tilsier i tråd med dette at optimal rehabilitering både for personer med transversale
reduksjonsdefekter på overekstremitetene og for personer med sekvele etter ervervet armamputasjon i stor grad kan bidra til bedret
funksjon og livskvalitet.

Arbeidsgruppen anbefaler på denne bakgrunn at alle med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet (uansett nivå) henvises til
nærmeste regionale dysmeli- og armamputasjonsteam umiddelbart etter at reduksjonsdefekten er erkjent. Dette vil for små barn som
hovedregel være i løpet av svangerskapet eller senest i løpet av oppholdet i føde-/barselavdelingen. For eldre barn, ungdom og voksne bør
henvisning til et av de regionale teamene sendes ved behov for en tverrfaglig vurdering. Pasienten eller pasientens foresatte må få
informasjon om at de i det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet får individuell tverrfaglig oppfølging og vurdering i forhold til
eget eller barnets behov for videre spesialisert oppfølging og behandling, samt eventuelt tilpasning av protese og andre hjelpemidler.
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Informasjon om den videre prosessen gis av det enkelte dysmeli- og armamputasjonsteam.

I tillegg må vanlige rutiner for melding og informasjonsoverføring fra føde-/barselavdelingen til kommunal helsetjeneste følges. Dette er
beskrevet i «Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen; Nytt liv og trygg barseltid for familien» (IS 2057-fullversjon / IS
2086-kortversjon). Her heter det: «Når mor og barn skal reise hjem, sendes/overføres føde- og barnejournal, melding om fødsel og
epikrise (for mor og barn) til fastlege, jordmor og helsestasjon. Kvinnen bør tilbys kopier. Når mor og barn reiser hjem etter fødselen, skal
fastlege, jordmor og helsestasjon varsles av føde-/barselavdelingen om hjemreise. Relevante og nødvendige opplysninger overføres til den
virksomheten som har ansvar for den videre oppfølgingen.» [39][40]

Aktuelle kryssreferanser:
Samhandling og informasjonsutveksling mellom dysmeli- og armamputasjonsteamene og førstelinjehelsetjenesten er nærmere omtalt i
kapitlet «Samhandling og kommunale helsetjenester».

3.2. Vi anbefaler at henvisning sendes umiddelbart etter at reduksjonsdefekten er erkjent. Dette vil for små barn som hovedregel være i

løpet av svangerskapet eller senest i løpet av oppholdet i føde-/barselavdelingen. For eldre barn, ungdom og voksne bør henvisning til et

av de regionale teamene sendes ved behov for en tverrfaglig vurdering.

Praktisk Info

Regionale dysmeli- og armamputasjonsteam finnes 5 steder i Norge:
- Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
- Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
- Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
- St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt
Mer detaljert informasjon om teamene finnes 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

Henvisningen fra føde-/barselavdelingen bør minimum inneholde informasjon om defektens nivå, -side og -årsak (hvis kjent), andre
sykdommer og andre erkjente medfødte misdannelser.

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet er en sammensatt gruppe. Noen opplever ingen funksjonshemming på
bakgrunn av sin defekt, men både grepstap og manglende armlengde vil kunne påvirke både funksjon og bevegelsesmønster og gi behov
for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv [124][195][31][214][51] – på lik linje som for pasienter med
ervervet armamputasjon [231]. Viktigheten av spesialisert, tverrfaglig rehabilitering etter en ervervet overekstremitetsamputasjon
understrekes i konsensusbaserte engelske [31] og amerikanske [37] retningslinjer, i nyere publikasjoner om både barn og voksne
[196][92][138][137][136][216][182][170][93][128], i den norske kunnskapsbaserte retningslinjen for rehabilitering etter ervervet
overekstremitetsamputasjon [239][235] og i markedets eneste lærebok om temaet; «Comprehensive management of the upper-limb
amputee» [154]. Flere av disse publikasjonene omfatter også personer med reduksjonsdefekter [31][92][136][216]. Tverrfaglig spesialisert
oppfølging ved medfødte reduksjonsdefekter omtales også i «Vårdriktlinjer vid dysmeli (reduktionsmissbildning) gällande barn 0-18 år»
utarbeidet av «Dysmeli- och armprotesenheten» på Universitetssjukhuset i Örebro, som har erfaring med behandling av barn med arm- og
bendysmeli siden 1970-tallet [197]. Klinisk erfaring tilsier i tråd med dette at optimal rehabilitering både for personer med transversale
reduksjonsdefekter på overekstremitetene og for personer med sekvele etter ervervet armamputasjon i stor grad kan bidra til bedret
funksjon og livskvalitet.
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Arbeidsgruppen anbefaler på denne bakgrunn at alle med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet (uansett nivå) henvises til
nærmeste regionale dysmeli- og armamputasjonsteam umiddelbart etter at reduksjonsdefekten er erkjent. Dette vil for små barn som
hovedregel være i løpet av svangerskapet eller senest i løpet av oppholdet i føde-/barselavdelingen. For eldre barn, ungdom og voksne bør
henvisning til et av de regionale teamene sendes ved behov for en tverrfaglig vurdering. Pasienten eller pasientens foresatte må få
informasjon om at de i det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet får individuell tverrfaglig oppfølging og vurdering i forhold til
eget eller barnets behov for videre spesialisert oppfølging og behandling, samt eventuelt tilpasning av protese og andre hjelpemidler.
Informasjon om den videre prosessen gis av det enkelte dysmeli- og armamputasjonsteam.

I tillegg må vanlige rutiner for melding og informasjonsoverføring fra føde-/barselavdelingen til kommunal helsetjeneste følges. Dette er
beskrevet i «Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen; Nytt liv og trygg barseltid for familien» (IS 2057-fullversjon / IS
2086-kortversjon). Her heter det: «Når mor og barn skal reise hjem, sendes/overføres føde- og barnejournal, melding om fødsel og
epikrise (for mor og barn) til fastlege, jordmor og helsestasjon. Kvinnen bør tilbys kopier. Når mor og barn reiser hjem etter fødselen, skal
fastlege, jordmor og helsestasjon varsles av føde-/barselavdelingen om hjemreise. Relevante og nødvendige opplysninger overføres til den
virksomheten som har ansvar for den videre oppfølgingen.» [39][40]

Aktuelle kryssreferanser:
Samhandling og informasjonsutveksling mellom dysmeli- og armamputasjonsteamene og førstelinjehelsetjenesten er nærmere omtalt i
kapitlet «Samhandling og kommunale helsetjenester».

3.3. Vi anbefaler at pasientene prioriteres ved førstegangs henvisning til et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam. For spedbarn vil

det si at det bør tilstrebes kontakt med teamet senest ved 3 måneders alder. For eldre barn, ungdom og voksne bør slik kontakt tilstrebes

innen 1 måned etter at henvisningen er mottatt. Dette vil være det enkelte teamets ansvar.

Begrunnelse

Arbeidsgruppen ser det som viktig å unngå forsinkelser i oppstart av spesialisert oppfølging og behandling, og anbefaler derfor en tidsfrist
for når en nyhenvist pasient skal komme i kontakt med ”sitt” dysmeli- og armamputasjonsteam. For spedbarn begrunnes dette primært
med viktigheten av å gi foreldrene tilstrekkelig, riktig og realistisk informasjon tidlig i forløpet. Av erfaring vet vi at dette er av svært stor
betydning spesielt for å unngå unødvendige bekymringer om fremtiden og urealistiske forventninger, spesielt til protesebruk og
hjelpemidler. Det er også viktig at det tverrfaglige teamet fra tidlig alder følger opp barnet mht normal motorisk utvikling og eventuelt
behov for hjelpemidler, og gir informasjon om nytten og viktigheten av variert fysisk aktivitet etter hvert som barnet blir eldre. Dette er
nærmere omtalt i kapitlet «Forebygging og behandling av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager». For eldre barn, ungdom og
voksne vil det også være viktig å komme tidlig i kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet når pasienten melder et behov for dette,
for eksempel for å få nødvendig informasjon eller hjelp til funksjonsforbedring. En sjekkliste med forslag til tema som bør tas opp ved
kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet, finnes i anbefaling 3.4.

Det er i de fleste tilfeller praktisk mulig å kalle pasienten inn i løpet av én måned (månedlige klinikker i Bergen, Trondheim og Tromsø,
fortløpende poliklinikker for nyhenviste barn og ukentlige klinikker for voksne i Oslo, innleggelser hver uke på Ottestad) - forutsatt at
disse pasientene prioriteres. Det lave antallet nye pasienter med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet tilsier at dette burde
være gjennomførbart [153][98][94][212][140][96]. Vi foreslår derfor at kontakt med det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet for
nyhenviste voksne pasienter tilstrebes opprettet innen 1 måned etter at henvisningen er mottatt. For nyhenviste spedbarn og dets
foresatte bør første kontakt med teamet være senest ved 3 måneders alder. Dette vil være det enkelte teamets ansvar.

Det presiseres at det at vi anbefaler tidlig kontakt med det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet, ikke er ensbetydende med at
dette anses som det optimale tidspunktet for oppstart av protesetilpasning. Et eventuelt behov for protese og tidspunkt for
protesetilpasning bør bestemmes på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig vurdering i dysmeli- og armamputasjonsteamet. Dette
omtales nærmere i kapitlet «Proteser og grepsforbedringer».
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3.4. Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i en sjekkliste med aktuelle tema som bør tas opp

når pasienten kommer til første kontroll.

Begrunnelse

Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i sjekklisten nedenfor når pasienten kommer til
første kontroll. Bruk av en slik sjekkliste vil bidra til å sikre at viktige tema tas opp. Samtidig må tilbudet tilpasses pasientens og de
foresattes behov.
Listen kan lastes ned som PDF her: Sjekkliste dysmeli- og armamputasjonsteam - dysmeli
PDF-en inneholder også forslag til punkter som bør tas opp ved senere kontroller. Dette er nærmere omtalt i anbefaling 4.3.

Ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet bør følgende tema tas opp:
(Må tilpasses individuelt, blant annet ut fra pasientens alder og dysmeliens nivå)

- Informere om teamet og tilbudet om videre oppfølging
- Informere og svare på spørsmål om tilstanden og årsaker
- Informere om erfaringer og forskning om utvikling og funksjon på sikt
- Dele ut brosjyren «Dysmeli – hva nå». Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/
Dysmeli%20hva%20n%C3%A5,%20kort%20brosjyre.pdf
- Gi muntlig og skriftlig informasjon om pasientforeningene

- Norsk Dysmeliforening: http://www.dysmeli.no/
- Momentum – Foreningen for arm- og benprotesebrukere: http://www.momentum.nu/

- Informere om TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og deres nettsider: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/
kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser
- Hjelpe foreldrene med å akseptere barnet slik det er
- Informere om viktigheten av å hjelpe barnet med å akseptere seg selv slik det er, og å finne gode rollemodeller
- Informere om og tilby likepersonkontakt
- Tilby kontakt med sosionom
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet, eventuelt tilrettelegge for utvikling og lek

- Informere om muligheten for tilpasning av proteser og grepsforbedringer, og hvis aktuelt
- Planlegge eller sette i gang nødvendige tilpasninger
- Dele ut brosjyren «Bruk av armprotese». Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Gi individuelt tilpasset informasjon om tekniske hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Informere om hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Informere om kuldeoverfølsomhet og mulige tiltak
- Observere og undersøke pasienten, minimum

- Beskrive dysmelien
- Måle arm / hånd bilateralt
- Vurdere armfunksjon bilateralt (spontan bruk, eventuelt styrke og bevegelighet)
- Vurdere rygg, bekken og ben
- Vurdere hud og tenner
- Lytte på hjerte og lunger
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Vurdere behov for utredning mtp tilleggsmisdannelser (skal være initiert av barnelege)
- Henvise barn med transversal reduksjonsdefekt på fingernivå til relevant ortopedisk eller plastikkirurgisk avdeling for vurdering av
indikasjon for kirurgi
- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet

- Ved 6 mnd og 12 mnd alder, uavhengig av protesebruk
- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig for barn i og under skolealder, uavhengig av protesebruk
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- Hvert 1.-2. år for eldre barn og voksne som bruker proteser og/eller grepsforbedringer
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

3.5. Vi anbefaler at pasienten og/eller pasientens foresatte gis muntlig og skriftlig informasjon om de ulike pasientforeningene ved første

kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Begrunnelse

Informasjon om pasientforeningene bør gis så tidlig som mulig, og senest ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.
Både Norsk Dysmeliforening (http://www.dysmeli.no/) og pasientforeningen Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere –
(http://www.momentum.nu/) har nettsider der pasienter og pårørende kan finne relevant informasjon. Momentum har dessuten
utarbeidet en skriftlig informasjonspakke som ligger på kirurgiske avdelinger og rehabiliteringsavdelinger. Denne er også tilgjengelig via
dysmeli- og armamputasjonsteamene. Norsk Dysmeliforening jobber med å utarbeide en nasjonal brosjyre som vil være aktuell for
distribusjon via dysmeli- og armamputasjonsteamene, samt eventuelt via landets føde- og barselavdelinger og helsestasjoner [3].

I tillegg fins brosjyren «Dysmeli – hva nå?» utarbeidet av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli i papirversjon ved dysmeliteamene og
tilgjengelig for nedlasting fra TRS sine nettsider: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/
Dysmeli%20hva%20n%C3%A5%2C%20kort%20brosjyre.pdf

Både Norsk Dysmeliforening og Momentum har dessuten Facebook-sider der pasienter og pårørende kan finne nyttig informasjon og ta
kontakt ved spørsmål.

3.6. Vi anbefaler at foreldrene til pasienter med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet får informasjon om muligheten for

kontakt med likeperson i løpet av oppholdet i føde-/barselavdelingen. Dersom defekten er kjent før fødsel, bør denne informasjonen gis

allerede under svangerskapet. Tilbudet om kontakt med likeperson bør gjentas ved første kontakt med dysmeli- og

armamputasjonsteamet. Deretter bør det tilbys gjentatt likepersonkontakt ved behov. I tillegg kan det være nyttig å tilby uformell

likepersonkontakt i form av møte med andre med samme reduksjonsdefekt i forbindelse med kontakt med dysmeli- og

armamputasjonsteamet.

Begrunnelse

Likepersonkontakt defineres som en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i «samme båt», og hvor selve
samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom. Likepersoner er ikke fagfolk, men har erfaringer de
gjerne deler. Gjennom å dele egne erfaringer, bidrar likepersonen til at mottakeren finner løsninger som er naturlige for seg [5].

Likepersonarbeid er en viktig del av arbeidet til Norsk Dysmeliforening (NDF), og NDF har per januar 2019 41 likepersoner fordelt over
hele landet. Norsk Dysmeliforening v/likepersonutvalget får henvendelser fra personer i alle aldre, både foreldre til nyfødte, tenåringer,
unge voksne og godt voksne, samt helsepersonell som jobber med «nye familier», og bidrar til å formidle kontakt mellom de som trenger
kontakt med en likeperson og den som skal utføre likepersonaktiviteten. Likepersonutvalget kan kontaktes på epost:
likeperson@dysmeli.no, kontaktskjema på www.dysmeli.no eller Facebooksiden til Norsk Dysmeliforening [4].

Alle likepersoner har signert en taushetserklæring, og skal være godkjent /kvalitetssikret av NDF ved likepersonutvalget. Ved
godkjenningen legges det vekt på formelle krav, personlige egenskaper og erfaring/utdanning. Alle likepersoner skal være medlem av NDF
og ha erfaring med dysmeli enten som dysmelist eller som familiemedlem til en med dysmeli (forelder, søsken, samboer/ektefelle,
besteforeldre). Personen må også kjenne til NDF sitt arbeid og tilbud. Videre bør likepersonen ha et bearbeidet forhold til egne
opplevelser og erfaringer, og en viss avstand til egne utfordringer [43]. Det kan spesielt for ungdom og voksne være en fordel å ta hensyn
til alder, kjønn og spesielt reduksjonsdefektens nivå når likepersonkontakt opprettes, men arbeidsgruppens erfaring er at dette ikke er et
absolutt krav for at kontakten skal være vellykket.
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I tråd med klinisk erfaring, viser litteraturen at likepersonkontakt er nyttig og viktig både for personer med reduksjonsdefekter og deres
foresatte [211][162][116][151]. For nybakte foreldre vil tidlig likepersonkontakt med andre foreldre kunne forebygge unødvendig
engstelse og bidra til tidlig avklaring av mange spørsmål rundt framtidig funksjon, muligheter og begrensninger for deres barn. Pasientene
selv framhever nytten av å kunne få konkrete råd om bruk av protesebruk og mestring av ulike hverdagsaktiviteter, og viktigheten av
emosjonell støtte gjennom forståelse og identifikasjon med andre i samme situasjon.

Norsk Dysmeliforening ser at behov for likepersonkontakt ofte kommer i forbindelse med følgende tema [43]:
- Foreldre til nyfødte / adopterte barn med dysmeli
- Overganger til barnehage, grunnskole, videregående
- Arbeidslivet
- NAV og regelverk
- Førerkort
- TRS og dysmeliteam
- Ortopedi og hjelpemidler
- Aktivitet, trening og helse

Pasientforeningen Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere (http://www.momentum.nu/) formidler også
likepersonkontakt. De har en likepersonkontakt i hvert fylkeslag. Pasienten kan be Momentum om hjelp til å formidle likepersonkontakt,
eller finne en oversikt over aktuelle likepersoner på Momentums nettside https://www.momentum.nu/mot-en-likeperson/, og ta kontakt
selv.

3.7. Vi anbefaler at de nasjonale pediatriveiledernes «Anbefalinger for utredning av nyfødte med reduksjonsdeformiteter» [1] følges for

alle nyfødte med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet. Dette vil være føde-/barselavdelingens ansvar.

Begrunnelse

Ved reduksjonsdefekter forekommer i en del tilfeller assosierte misdannelser, for eksempel i muskelskjelettapparatet, tarmen eller
hjertet. Typen reduksjonsdefekt har stor betydning for forekomsten av slike assosierte misdannelser. Forekomsten er spesielt høy ved
omfattende reduksjonsdefekter og ved radiusaplasier, og mindre ved transversale reduksjonsdefekter – i denne gruppen er de fleste
ellers friske [98][94][198][91][78]. For å avdekke eventuelle assosierte misdannelser, er det utarbeidet nasjonale anbefalinger for
utredning av nyfødte med reduksjonsdefekter [1]. Anbefalingene dekker anamnese, klinisk undersøkelse og anbefalte supplerende
undersøkelser og kan leses i sin helhet her: https://www.helsebiblioteket.no/
pediatriveiledere?key=257263&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5966.
Som angitt i anbefalingene, vil det i de fleste tilfeller være hensiktsmessig at barnelege har det primære ansvaret for å koordinere
utredning av tilstanden.
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4 - Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

De fleste med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt er ellers friske, og har normal forventet levetid
[124][195][31][91][78]. Det vil si at de har et langt liv foran seg med krav til funksjon både i jobb og på hjemmebane. Optimal funksjon fordrer
imidlertid optimal oppfølging fra helsetjenesten for de som har behov for dette. Noen opplever ingen funksjonshemming på bakgrunn av sin
dysmeli, men både grepstap og manglende armlengde vil kunne påvirke funksjon og bevegelsesmønster og gi behov for godt koordinerte og
integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv [124][195][31][214][51]. Pasienten kan få problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter,
og for å kompensere for den manglende hånden/armen, vil de for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben og motsatt sides arm
[213][103][147]. Nyere forskning på norske voksne med reduksjonsdefekt på én arm har i tråd med dette vist at muskelskjelettsmerter og
overbelastningsplager er vanlig i denne gruppen, og at forekomsten av redusert arbeidsevne i form av uføretrygd er høyere enn i
normalbefolkningen [124][121][122]. Videre fant en norsk studie fra 2016 at denne gruppen rapporterer nedsatt livskvalitet sammenliknet
med normalbefolkningen, spesielt relatert til smerter, men også relatert til redusert yrkesdeltakelse [125]. Det samme ser en hos voksne med
ervervet armamputasjon [238][233][231][130]. For å sikre best mulig funksjon og minst mulig plager/komplikasjoner, vil det dermed kunne
være behov for regelmessig oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenestens «sørge-for ansvar» er nedfelt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator [7], der det
heter: «Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen tilbys og ytes nødvendig
habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (…)» og «Det regionale helseforetaket skal sørge for tilbud om trening og oppøving av
funksjon og ulike individuelle ferdigheter som krever spesialisert tilrettelegging og veiledning, intensiv trening som inngår i individuell
habiliterings/rehabiliteringsplan, eller som et nødvendig spesialisert tilbud etter behandling og tilrettelagt opplæring for pasienter og brukere
som trenger det, og tilrettelegge rammebetingelser som kan bidra til økt mestring».

Det er ut fra tilgjengelig evidens uklart hva som vil være optimale rutinemessige oppfølgingsintervall for personer med armdysmeli og
armamputasjon i spesialisthelsetjenesten. Svenske «Vårdriktlinjer vid dysmeli (reduktionsmissbildning) gällande barn 0-18 år» anbefaler
tilbud om regelmessig tverrfaglig kontroll, samt service av protesen ved behov [197]. For barn med dysmeli som bruker armprotese angir
British society of rehabilitation medicine (BSRM) at det bør være kontakt med det tverrfaglige teamet hver 3.-4. mnd for å fange opp
endringer pga vekst og utvikling. I tillegg angis at det bør være lav terskel for å ta imot både barn, ungdom og voksne med dysmeli til gjentatt
tverrfaglig vurdering ved behov, og at pasientene da bør kunne henvende seg direkte til det tverrfaglige teamet [31]. Den norske
kunnskapsbaserte nasjonale retningslinjen for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon [239][235] anbefaler at dysmeli- og
armamputasjonsteamene har lav terskel for å ta imot overekstremitetsamputerte pasienter for gjentatt tverrfaglig vurdering og at barn i og
under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Disse
anbefalingene gjelder uavhengig av eventuell bruk av proteser eller grepsforbedringer. Anbefalingene er konsensusbaserte, og i tråd med
ovennevnte rutiner fra andre land og i tråd med dagens praksis i Norge. Arbeidsgruppen kan ikke se at det foreligger grunner til å avvike fra
disse anbefalingene når det gjelder personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt. Disse
dysmeliene ligger klinisk tett opp mot de ervervede overekstremitetsamputasjonene, og de to pasientgruppene har mange fellestrekk når det
gjelder behov for (re)habilitering og oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Unntaket er for barn i første leveår, der vi har lagt til en
konsensusbasert anbefaling om at barnet og dets foresatte bør tilbys gjentatt kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet minimum ved
6 måneders og ved 12 måneders alder. Dette for å sikre at nødvendige tiltak igangsettes til rett tid i forhold til barnets vekst og utvikling.

Anbefalingene i dette kapitlet gjelder for alle nivåer av transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet, finger og delhånd inkludert. Behovet
for tverrfaglig spesialisert oppfølging (habilitering / rehabilitering) vil som nevnt innledningsvis imidlertid være svært forskjellig avhengig av
defektens nivå. Det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med reduksjonsdefekter som gir grepstap som vil ha det største behovet for
tverrfaglig oppfølging og behandling. For pasienter med fingerdefekter og mindre delhåndsdefekter vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig
med videre kontakt med ortopediingeniør etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet. Oppfølging av brukere av
proteser og grepsforbedringer omtales nærmere i avsnitt 8.4 og 8.5.

4.1. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene har lav terskel for å ta imot pasienter med transversal reduksjonsdefekt på

overekstremitet for gjentatt tverrfaglig vurdering. Forespørsel om slik vurdering kan komme fra pasientens fastlege. Pasienter som er

kjent i teamet, bør også tas imot etter henvisning fra behandlende ortopediingeniør eller etter direkte henvendelse.

Praktisk Info

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
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Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Det er arbeidsgruppens syn at dysmeli- og armamputasjonsteamene bør ha lav terskel for å ta imot pasienter med transversal
reduksjonsdefekt på overekstremiteten for gjentatt tverrfaglig vurdering etter henvendelse fra primærhelsetjenesten. Slike henvisninger
kan komme fra fastlege, men erfaringsmessig vil pasienter som er kjent i teamet fra tidligere i mange tilfeller ha mye tettere kontakt med
sin ortopediingeniør enn med sin fastlege, og arbeidsgruppen ser det derfor som hensiktsmessig at slike henvisninger også kan mottas fra
denne faggruppen. Videre er det vår erfaring at en del problemstillinger kan løses over telefon ved direkte henvendelse fra pasienten eller
pårørende til det tverrfaglige teamet, og at det å åpne for slike direkte henvendelser fra kjente pasienter gjør oppfølgingen mer smidig.
Hvis henvendelsen ikke kan løses per telefon, vil teamets lege kunne opprette en henvisning for videre tverrfaglig oppfølging ambulant
eller under innleggelse. I forbindelse med kontakt med teamet, kan det dessuten gjøres direkte avtale om ny rutinemessig kontroll.

Aktuelle indikasjoner for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten kan være f.eks. nyoppståtte behov for proteser og/eller
grepsforbedringer som følge av vekst og utvikling, endring av arbeid eller familiære forpliktelser, samt behov for tilpasninger i hjem,
arbeid eller skole.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet «Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

Aktuelle kryssreferanser:
Anbefalinger vedrørende tidspunkt for og innhold i første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet finnes i kapitlet «Oppstart av
spesialisert oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering)».
Anbefalinger vedrørende oppfølging i forbindelse med protesetilpasning og trening finnes i kapitlet «Proteser og grepsforbedringer»,
anbefaling 8.5.1. - 8.5.5.

4.2. 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.

Praktisk Info

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Barn i vekst er erfaringsmessig i en særstilling, og vi anbefaler derfor at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig
oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Av samme grunn bør barnet og dets foresatte i barnets
første leveår etter første kontakt tilbys gjentatt kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet minimum ved 6 måneders og ved 12
måneders alder. Dette vil være spesielt viktig for protesebrukere, men også for barn og unge som har valgt bort protesebruk. For tema til
oppfølging, se anbefaling 4.3.
Pasienter som ikke har et behov, kan enkelt takke nei når innkallingen kommer.
For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet «Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

Aktuelle kryssreferanser:
Anbefalinger vedrørende tidspunkt for og innhold i første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet finnes i kapitlet «Oppstart av
spesialisert oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering)».
Anbefalinger vedrørende oppfølging i forbindelse med protesetilpasning og trening finnes i kapitlet «Proteser og grepsforbedringer»,
anbefaling 8.5.1 - 8.5.5.
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4.3. Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i en sjekkliste med aktuelle tema som bør tas opp

når pasienten kommer til rutinemessig kontroll.

Begrunnelse

Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i sjekklisten nedenfor når pasienten kommer til
rutinemessig kontroll. Bruk av en slik sjekkliste vil bidra til å sikre at viktige tema tas opp. Samtidig må tilbudet tilpasses pasientens og de
foresattes behov.
Listen kan lastes ned som PDF her: Sjekkliste dysmeli- og armamputasjonsteam - dysmeli
PDF-en inneholder også forslag til punkter som bør tas opp ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Dette er
nærmere omtalt i anbefaling 3.4.

Følgende tema bør tas opp ved rutinemessig kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet:
(Sortert kronologisk etter pasientens alder)

0-3 år
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring, eventuelt tilrettelegge lekesituasjoner

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel og sosial støtte
- Hjelpe foreldrene med å akseptere barnet slik det er
- Informere om viktigheten av å hjelpe barnet med å akseptere seg selv slik det er, og å finne gode rollemodeller
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre barn med dysmeli

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive dysmelien og måle arm / hånd bilateralt
- Vurdere armfunksjon bilateralt (spontan bruk, eventuelt styrke og bevegelighet)
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs skolioseutvikling)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Proteser og grepsforbedringer
- Initialt: Vurdere behov
- Etter hvert:

- Vurdere funksjon av ev. nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye, for eksempel overgang til myoelektrisk protese (aktuelt fra 2-3 års alder)

- Opplæring og veiledning av foreldrene
- Dele ut brosjyren "Bruk av armprotese". Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Tilby trening med barnet etter behov
- Avklare / avtale bruk av proteser og grepsforbedringer i barnehagen
- Grunnstønad

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Tilby kontakt med sosionom
- Informere om muligheten for å søke opptak i barnehage på særskilte vilkår, eventuelt bidra med legeerklæring
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale i kommune, barnehage, helsestasjon
- Informere om kurs for foreldre til barn i alderen 0-2 år med dysmeli ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
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- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet
- Ved 6 mnd og 12 mnd alder, uavhengig av protesebruk
- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig etter 12 mnd alder, uavhengig av protesebruk
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

3-6 år
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring, eventuelt tilrettelegge lekesituasjoner

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel og sosial støtte
- Informere om viktigheten av å hjelpe barnet med å akseptere seg selv slik det er, og å finne gode rollemodeller
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre barn med dysmeli

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive dysmelien og måle arm / hånd bilateralt
- Vurdere armfunksjon bilateralt (spontan bruk, eventuelt styrke og bevegelighet)
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs skolioseutvikling)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Proteser og grepsforbedringer
- Vurdere funksjon av nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye, for eksempel overgang til myoelektrisk protese (aktuelt fra 2-3 års alder)
- Opplæring av barnet, veiledning av foreldrene
- Dele ut brosjyren "Bruk av armprotese". Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Avklare / avtale bruk av proteser og grepsforbedringer i barnehage og skole
- Grunnstønad hvis ikke allerede søkt

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Tilby kontakt med sosionom
- Overgang fra småbarnsavdeling til stor avdeling i barnehage
- Forberede skolestart
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale i barnehage og skole
- Informere om skolestartkurs ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
- Informere om emnekurs for barn / ungdom med dysmeli og fortløpende gruppeopphold for barn / ungdom mellom 5 og 17 år med ulike
diagnoser og funksjonsnedsettelser ved Beitostølen Helsesportsenter
- Informere om gruppe- og temaopphold for barn / ungdom mellom 6 og 20 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved
Valnesfjord Helsesportsenter
- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet

- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig, uavhengig av protesebruk
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

6-12 år
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel, sosial støtte / venner og fritid
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- Bistå barnet / ungdommen med å akseptere seg selv slik han / hun er, og å finne gode rollemodeller
- Snakke om mobbing, finne gode strategier for svar ved uønsket oppmerksomhet
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre barn eller ungdommer med dysmeli

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive dysmelien og måle arm / hånd bilateralt
- Vurdere armfunksjon bilateralt (spontan bruk, styrke og bevegelighet)
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs skolioseutvikling)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Proteser og grepsforbedringer
- Vurdere funksjon av nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye
- Tilby trening ved behov
- Avklare / avtale bruk av proteser og grepsforbedringer på skolen
- Dele ut brosjyren "Bruk av armprotese". Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Grunnstønad hvis ikke allerede søkt

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Tilby kontakt med sosionom
- Skolestart, skolehverdagen

- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale

- Informere om aktuelle kurs ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
- Informere om emnekurs for barn / ungdom med dysmeli og fortløpende gruppeopphold for barn / ungdom mellom 5 og 17 år med ulike
diagnoser og funksjonsnedsettelser ved Beitostølen Helsesportsenter
- Informere om gruppe- og temaopphold for barn / ungdom mellom 6 og 20 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved
Valnesfjord Helsesportsenter
- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet

- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig, uavhengig av protesebruk
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

12-16 år
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel, sosial støtte / venner og fritid
- Hjelpe pasienten med å bearbeide det å være annerledes, og snakke om viktigheten av å akseptere seg selv slik man er
- Snakke om mobbing, finne gode strategier for svar ved uønsket oppmerksomhet
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre ungdommer med dysmeli, etablere gode rollemodeller
- Kropp og utvikling, pubertet

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive dysmelien og måle arm / hånd bilateralt
- Vurdere armfunksjon bilateralt (spontan bruk, styrke og bevegelighet)
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs skolioseutvikling)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Vurdere eventuelle muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
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- Proteser og grepsforbedringer
- Vurdere funksjon av nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye
- Utseende
- Tilby trening ved behov
- Avklare / avtale bruk av proteser og grepsforbedringer på skolen
- Dele ut brosjyren "Bruk av armprotese". Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Grunnstønad hvis ikke allerede søkt

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Skolehverdagen, overgang til ungdomsskolen

- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale

- Øvelseskjøring og førerkort; informere om helsekravet til førlighet og eventuelt bistå med vurdering av behov for tilrettelegging og
igangsetting av nødvendige tiltak
- Tilby kontakt med sosionom
- Informere om aktuelle kurs ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
- Informere om emnekurs for barn / ungdom med dysmeli og fortløpende gruppeopphold for barn / ungdom mellom 5 og 17 år med ulike
diagnoser og funksjonsnedsettelser ved Beitostølen Helsesportsenter
- Informere om gruppe- og temaopphold for barn / ungdom mellom 6 og 20 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved
Valnesfjord Helsesportsenter
- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet

- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig, uavhengig av protesebruk
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

16 år – voksen
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel, sosial støtte / venner og fritid
- Hjelpe pasienten med å bearbeide det å være annerledes, og snakke om viktigheten av å akseptere seg selv slik man er
- Snakke om mobbing, finne gode strategier for svar ved uønsket oppmerksomhet
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre med dysmeli, etablere gode rollemodeller

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive dysmelien og måle arm / hånd bilateralt
- Vurdere armfunksjon bilateralt (spontan bruk, styrke og bevegelighet)
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs skolioseutvikling)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Vurdere eventuelle muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Proteser og grepsforbedringer
- Vurdere funksjon av nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye, overgang til voksenkomponenter
- Utseende
- Tilby trening ved behov
- Dele ut brosjyren "Bruk av armprotese". Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
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- Grunnstønad hvis ikke allerede søkt
- Tekniske hjelpemidler

- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasienten eller pasientens foresatte med å ta kontakt med
primærhelsetjenesten for oppfølging av dette
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Skolehverdagen, overgang til videregående skole

- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale
- Utdanning og yrkesvalg; karriereveiledning i samarbeid med andre relevante instanser som NAV og rådgiver på skolen

- Studiesituasjonen
- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Informere om at Lånekassen etter søknad gir ekstra stipend til personer som pga. nedsatt funksjon ikke kan jobbe ved siden av

studiene, eventuelt bidra med legeerklæring
- Jobbsituasjonen

- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Informere om muligheten for å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden og om muligheten for sykmelding for enkeltstående

behandlingsdager
- Øvelseskjøring og førerkort; informere om helsekravet til førlighet og eventuelt bistå med vurdering av behov for tilrettelegging og
igangsetting av nødvendige tiltak
- Tilby kontakt med sosionom
- Informere om emnekurs for barn / ungdom (5-17 år) med dysmeli og fortløpende gruppeopphold for barn / ungdom (5- 17 år), unge
voksne (18-30 år) og voksne (>30 år) med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved Beitostølen Helsesportsenter
- Informere om gruppe- og temaopphold for barn / ungdom mellom 6 og 20 år, unge voksne og voksne med ulike diagnoser og
funksjonsnedsettelser ved Valnesfjord Helsesportsenter
- Planlegge videre oppfølging

- Livslang kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet, tilpasset behov
- Tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Tilby kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet hvert 1.-2. år for brukere av proteser og grepsforbedringer
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

4.4. For brukere av proteser og grepsforbedringer vises til egne anbefalinger om oppfølging i avsnitt 8.4 og 8.5.
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5 - Samhandling og kommunale helsetjenester

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

De fleste med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt er ellers friske og har normal forventet levetid
[124][195][31][91][78]. Det vil si at de har et langt liv foran seg med krav til funksjon både i jobb og på hjemmebane. Optimal funksjon fordrer
imidlertid optimal oppfølging fra helsetjenesten for de som har behov for dette. Noen opplever ingen funksjonshemming på bakgrunn av sin
dysmeli, men både grepstap og manglende armlengde vil kunne påvirke funksjon og bevegelsesmønster og gi behov for godt koordinerte og
integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv [124][195][31][214][51]. Pasientene kan få problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter,
og for å kompensere for den manglende hånden/armen, vil de for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben og motsatt sides arm
[213][103][147]. Nyere forskning på norske voksne med reduksjonsdefekt på én arm har i tråd med dette vist at muskelskjelettsmerter og
overbelastningsplager er vanlig i denne gruppen, og at forekomsten av redusert arbeidsevne i form av uføretrygd er høyere enn i
normalbefolkningen [124][121][122]. Videre fant en norsk studie fra 2016 at denne gruppen rapporterer nedsatt livskvalitet sammenliknet
med normalbefolkningen, spesielt relatert til smerter, men også relatert til redusert yrkesdeltakelse [125]. Det samme ser en hos voksne med
ervervet armamputasjon [238][233][231][130].

For å sikre best mulig funksjon og minst mulig plager/komplikasjoner, kan det dermed være behov for oppfølging fra flere ulike aktører innen
helsevesenet, på flere nivå. Derunder blant annet dysmeli- og armamputasjonsteam, fastlege, kommunal fysioterapeut, kommunal
ergoterapeut og sosionom. Denne pasientgruppens behov sammenfaller dermed med ordlyden i Samhandlingsreformen, som pålegger
kommuner og sykehus å samarbeide slik at den enkelte pasient får et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, tilpasset
den enkelte bruker: «rett behandling på rett sted til rett tid» [33], og som fremhever at «folk skal få bistand til koordinering av behandling og
oppfølging» [36]. Spesialisthelsetjenestens plikt til råd, veiledning og samarbeid med primærhelsetjenesten er også nedfelt i Forskrift om
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator [7], der det heter blant annet: «Det regionale helseforetaket skal sørge for råd og
veiledning til kommunen om opplegg for den enkelte pasient og bruker (…) og samarbeid med kommunen om opplegg for den enkelte pasient
og bruker».

En norsk tverrsnittsstudie fra 2015 avdekket at ca. 2/3 av voksne personer med reduksjonsdefekt på én overekstremitet hadde hatt kontakt
med helsevesenet ila det siste året. 40 % hadde vært i kontakt med fysioterapeut og ca. 20 % hadde vært i kontakt med ergoterapeut i
primærhelsetjenesten [124]. En amerikansk studie av barn med reduksjonsdefekter beskriver hyppig bruk av helsetjenester også i denne
gruppen [222]. Det samme ser en hos norske voksne med sekvele etter ervervet armamputasjon, som rapporterer hyppig bruk av kommunale
helsetjenester, spesielt fysio- og ergoterapeut, og stor nytte av disse tjenestene [234]. Erfaringsmessig er muskelskjelettsmerter,
overbelastningsplager og behov for tilrettelegging de viktigste årsakene til at armamputerte tar kontakt med fysio- og ergoterapeut. Det
samme gjelder for personer med medfødte mangler på overekstremitetene, og det er dermed etter arbeidsgruppens syn sannsynlig at
nytteverdien av disse tjenestene vil være like stor for denne gruppen.

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant personer med transversal
reduksjonsdefekt på overekstremitet er svært begrenset. Arbeidsgruppens kliniske erfaring er imidlertid entydig når det gjelder viktigheten
av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og viktigheten av god informasjonsutveksling for å oppnå dette. Dette er i tråd med
norske føringer for helsevesenet referert ovenfor, og med overordnede anbefalinger fra andre europeiske land [35][199]. Den danske
Sundhedsstyrelsens retningslinje «Kronisk sygdom: patient, sundhedsvæsen og samfund – forudsætning for det gode forløb» [199] er
kunnskapsbasert og baserer seg blant annet på en metaanalyse av effekten av ulike «disease management programmes» ved en del kroniske
sykdommer [221]. Med dette i bunnen er anbefalingene gitt etter konsensus i arbeidsgruppen. God samhandling vil kunne bidra til å sikre
effektiv ressursutnyttelse og god habilitering/rehabilitering, noe som igjen vil være samfunnsøkonomisk gunstig gjennom muligheten for
bedring av pasientenes funksjon og arbeidsevne.

Arbeidsgruppens syn er at god informasjonsoverføring fra spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til
førstelinjehelsetjenesten vedrørende den enkelte pasient best kan sikres gjennom tverrfaglige epikriser der anbefalte videre tiltak er
konkretisert. Slike epikriser bør inneholde et kortfattet sammendrag av vesentlige punkter for videre oppfølging. Ved behov bør også
utfyllende rapporter fra aktuelle faggrupper sendes til den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt, og oppfølging eventuelt i
tillegg gis telefonisk etter samtykke fra pasienten eller pasientens foresatte. Dette er også nedfelt i Forskrift om pasientjournal §9 [29], der
det heter: «Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise (sammenfatning av journalopplysninger) sendes det helsepersonell som trenger
opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning. Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist.»

Det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet bør dessuten tilstrebe å ta imot kommunale samarbeidspartnere til hospitering dersom
disse ønsker det. Slikt tverretatlig samarbeid er erfaringsmessig svært nyttig for å sikre god oppfølging av igangsatte tiltak.

Nytten av andre, mer generelle, tiltak, som informasjonsmøter og -brosjyrer for fastleger ble diskutert i arbeidsgruppen. Slike tiltak ble
vurdert som lite nyttige da det her dreier seg om en lavprevalent pasientgruppe som i denne sammenhengen nok ikke vil bli prioritert framfor
høyprevalente pasientgrupper i en travel allmennpraksis/kommunehelsetjeneste. Det kan imidlertid være nyttig med fagdager e.l. for andre
faggrupper, som ansatte på helsestasjonene, samt kommunale fysio- og ergoterapeuter.

Arbeidsgruppen presiserer at protesetrening anses som en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi.
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Teamene vil imidlertid gi råd og veiledning til lokal fysio- og ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte) for videre oppfølging av
bruk av proteser og grepsforbedringer i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv), før neste kontakt med
spesialisthelsetjenesten. Dysmeli- og armamputasjonsteamet vil også gi råd og veiledning i forhold til andre tiltak, som forebygging av skjev-
og overbelastning, tilrettelegging i arbeid og skole mv, for videre oppfølging av dette i primærhelsetjenesten. Disse temaene omtales nærmere
i egne kapitler.

Anbefalingene i dette kapitlet gjelder for alle nivåer av transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet, finger og delhånd inkludert. Behovet
for tverrfaglig spesialisert oppfølging (habilitering / rehabilitering) vil som nevnt innledningsvis imidlertid være svært forskjellig avhengig av
defektens nivå. Det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med reduksjonsdefekter som gir grepstap som vil ha det største behovet for
tverrfaglig oppfølging og behandling. For pasienter med fingerdefekter og mindre delhåndsdefekter vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig
med videre kontakt med ortopediingeniør etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

5.1. Vi anbefaler at informasjonsoverføring fra spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til kommunehelsetjenesten

vedrørende den enkelte pasient skjer gjennom tverrfaglige epikriser / rapporter der anbefalte videre tiltak er konkretisert. Dysmeli- og

armamputasjonsteamet skal sende slik epikrise til fastlegen og bør også etter samtykke fra pasient eller pårørende sende kopi til andre

aktuelle samarbeidspartnere (i første rekke helsestasjon, fysio- og/eller ergoterapeut). Epikrisen / rapporten bør inneholde et kortfattet

sammendrag av vesentlige punkter for videre oppfølging.

Begrunnelse

Se kapittelteksten ovenfor, gjeldende for anbefaling 5.1. - 5.4.

5.2. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet etter samtykke fra pasienten eller pasientens pårørende tar telefonisk kontakt

med aktuelle behandlere i primærhelsetjenesten (i første rekke helsestasjon, fysio- og /eller ergoterapeut) i tilfeller der tverrfaglig

epikrise ikke anses som tilstrekkelig for å sikre god samhandling og videre oppfølging i primærhelsetjenesten. Ved behov bør også

utfyllende rapporter fra aktuelle faggrupper sendes til den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt.

Begrunnelse

Se kapittelteksten ovenfor, gjeldende for anbefaling 5.1. - 5.4.

5.3. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene prioriterer å gi råd og veiledning til kommunale samarbeidspartnere som

henvender seg med ønske om dette.

Begrunnelse

Se kapittelteksten ovenfor, gjeldende for anbefaling 5.1. - 5.4.

5.4. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene tilstreber å ta imot kommunale samarbeidspartnere til hospitering dersom disse

ønsker det.

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli) -

36 of 93



Begrunnelse

Se kapittelteksten ovenfor, gjeldende for anbefaling 5.1. - 5.4.
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6 - Kirurgiske intervensjoner

Kapittelansvarlig: Ida Neergård Sletten

Nivå proksimalt for fingrene

6.1. Vi anbefaler ingen kirurgisk intervensjon ved transversal reduksjonsdefekt proksimalt for fingrene, annet enn reseksjon av nubbins

med negl dersom neglene gir opphav til infeksjon eller smerter ved klipping.

Begrunnelse

Det vanligste nivået for transversal reduksjonsdefekt proksimalt for fingrene er proksimalt på underarmen, etterfulgt av nivåene
transkarpalt, distalt på underarmen, og på overarmsnivå [227]. Det anbefales ingen kirurgisk intervensjon ved disse tilstandene, annet enn
reseksjon av nubbins med negl dersom neglene gir opphav til infeksjon eller smerter ved klipping [118]. I svært sjeldne tilfeller kan det
være aktuelt å vurdere reseksjon av distal ende av prominerende skjelettdeler dersom utilstrekkelig bløtvevsdekning vanskeliggjør
protesebruk. Mer omfattende kirurgiske tiltak har vært diskutert og/eller forsøkt (underarmsforlenging, Krukenbergs prosedyre), men
det er ingen av disse tiltakene som har vist seg å kunne forbedre pasientenes allerede svært høye funksjonsnivå [118].

Håndtransplantasjon er kontraindisert hos barn med transversal reduksjonsdefekt, da det er lite sannsynlig at de har utviklet muskulatur
som skulle kunne gi bevegelse av en transplantert hånd. I tillegg ville risikoen ved livslang immunosupressiv behandling etter et slikt
inngrep være uakseptabel [118].

På fingernivå

6.2. Vi anbefaler at alle barn med medfødt transversal reduksjonsdefekt på fingernivå henvises til relevant ortopedisk eller

plastikkirurgisk avdeling med spesialkompetanse i håndkirurgi, hvor de kan vurderes og eventuelt opereres av dedikerte kirurger som har

erfaring med dysmelikirurgi. Tilstander hvor kirurgi kan være aktuelt er omtalt i anbefalingens begrunnelsestekst.

Begrunnelse

Kirurgisk intervensjon avhenger av type tilstand, og hos mange barn vil ikke kirurgi være indisert grunnet utmerket funksjon.

Kirurgisk behandling av konstrigerende ringer og eventuelle underliggende nervekompresjonssyndrom kan være aktuelt ved amniotisk
båndsyndrom i tidlig alder (første leveuker) [134][102].

Dersom det foreligger syndaktyli mellom fingre kan utløsning av disse være aktuelt (acrosyndactyli ved aminiotisk båndsyndrom,
syndaktyli ved symbrachydactyli). Type teknikk vil være avhengig av hver enkelt tilstand, og tidspunkt for kirurgisk intervensjon vil som
oftest være i ettårsalder, tidligere dersom alle fingrene er henger sammen og hindrer gripefunksjon.

Ved symbrachydactyli på fingernivå av mer alvorlig type (der det foreligger kun én eller ingen fingre) kan flytting av fri tåfalang eller
mikrokirurgisk fri flytting av én eller flere vaskulariserte tær til hånd være aktuelt [215].

Det anbefales at all kirurgi på barn med medfødte misdannelser i overekstremitetene sentraliseres til håndkirurgiske avdelinger/
seksjoner hvor det er ansatt subspesialiserte, dedikerte kirurger.
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7 - Kartleggingsverktøy

Kapittelansvarlig: Eli Færevaag Jacobsen, Kristin Østlie

7.1. Vi foreslår at det brukes ulike kartleggingsverktøy i arbeid med personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet for å

kunne kartlegge motorikk, aktivitet, deltakelse og livskvalitet. Hvilke verktøy som er aktuelle må vurderes med tanke på den enkelte

pasienten og målsettingen med kartleggingen.

Begrunnelse

Nasjonalt Fagnettverk for dysmeli utførte i 2017 en spørreundersøkelse om bruk av kartleggingsverktøy for barn blant fagmiljøene som
jobber med dysmeli i Norge; de 5 dysmeliteamene og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. På bakgrunn av undersøkelsen er det
laget en oversikt over verktøy som benyttes for å kartlegge motorikk, aktivitet, deltakelse og livskvalitet hos barn med dysmeli, og
teamenes erfaringer med verktøyenes nytteverdi. Oversikten er laget som en ressursbank, og lagt ut på Nasjonalt fagnettverk for dysmeli
sine nettsider: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/
sjeldne-diagnoser/dysmeli/kartleggingsverktoy-for-barn-med-dysmeli

Ressursbanken gir en oversikt over verktøyene med beskrivelser. Informasjon fra aktuelle artikler er også inkludert. Listen inkluderer
både generiske og spesifikke kartleggingsverktøy. Noen er spesifikke for barn, mens andre også egner seg for voksne. Informasjonen om
de ulike kartleggingsverktøyene er funnet blant annet på nettsidene til Norsk Ergoterapeutforbund, Nasjonal kompetansetjeneste for
revmatologisk rehabilitering, og ved søk etter litteratur om de ulike instrumentene.

Av de ulike kartleggingsverktøyene fra spørreundersøkelsen er det konsensus i arbeidsgruppen om at de nedenstående kan være nyttige
for kartlegging av personer med dysmeli. Verktøyene er gruppert og listet opp alfabetisk under samme overskrifter som i ressursbanken.

Motorikk - Hånd og armfunksjon (armprotesebruk, grepsfunksjon, tohåndsfunksjon)
- Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC)
- Children’s hand-use questionnaire (CHEQ)
- GRIPPIT
- PROMIS Pediatric Upper Extremity
- Skills Index Ranking Scale (SIRS)

Motorikk – Motorisk utvikling (normalutvikling, risikobarn)
- Alberta Infant Motor Scale (AIMS)
- Prechtl’s method on the Qualitative Assessment of General Movements in Preterm, Term and Young Infants (GM)
- Movement Assessment Battery for children – 2 (Movements ABC-2)
- The Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS)
- Newborn Behavioral Observations (NBO)
- Test of Infant Motor Performance (TIMP)

Daglige aktiviteter (ADL funksjon, aktivitet og deltakelse)
- ADL taxonomi for barn (ADL –TAX)
- Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)
- Canadian Occupational Performance Measure (COPM)
- Functional independent measure (FIM)
- Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)

Livskvalitet (barn)
- KIDSCREEN
- The Pediatric Quality of Life Inventory TM, 4.0 (PedsQL)

Nedenfor omtales noen andre instrumenter som ikke ble nevnt av dysmeli- og armamputasjonsteamene i kartleggingen beskrevet
ovenfor, men som etter arbeidsgruppens syn også vil kunne være nyttige i vurdering av funksjon hos personer med transversal
reduksjonsdefekt på overekstremitet.

DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire) og KvikkDASH er validerte skjema for vurdering av armfunksjon som
fins på norsk, og som kan gi nyttige funksjonsprofiler som basis for videre rehabilitering, uavhengig av protesebruk [82][119][232][180].
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KvikkDASH inneholder 11 av de 30 spørsmålene i DASH. Det gir i gjennomsnitt litt høyere poengverdier enn DASH-skjemaet, ellers har
det like stor presisjon som det opprinnelige skjemaet [95]. DASH er brukt i forskning på funksjon hos norske voksne armamputerte [232].
KvikkDASH er brukt i forskning på funksjon hos norske voksne med reduksjonsdefekt i armene [214].

CAPE / PAC (Children’s Assessment of Participation and Enjoyment / Preferences for Activities of Children) er internasjonalt validerte
kartleggingsredskap som ble utviklet for å undersøke hvordan barn og ungdom, med og uten funksjonsnedsettelser, deltar i
hverdagsaktiviteter utenfor skolemiljøet [9][110]. Instrumentene er designet for bruk for barn og ungdom i alderen 6 til 21 år, og kan
administreres som intervju eller spørreskjema. CAPE gir informasjon om ulike dimensjoner ved deltakelse, som omfang og antall
aktiviteter, mens PAC dokumenterer hvilke aktiviteter den enkelte foretrekker å delta i. PAC er tenkt som en forlengelse av CAPE, men
instrumentene kan brukes uavhengig av hverandre. En foreløpig norsk versjon av CAPE/PAC ble testet ut i et prosjekt på Beitostølen
Helsesportsenter (BHSS) i 2008-10 [110]. Konklusjonen var at instrumentene vil kunne være relevante å benytte for kartlegging,
målsetting og evaluering for mange barn, og i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og lokalmiljøene. Noen justeringer for å
tilpasse instrumentene til norske forhold vil imidlertid være nødvendig. Per nå finnes ingen endelig godkjent norsk versjon av CAPE/PAC
[166]. Etter arbeidsgruppens syn vil den amerikanske versjonen inntil videre kunne benyttes i den kliniske hverdagen i dysmeli- og
armamputasjonsteamene, som inspirasjon til hvordan man kan kartlegge dysmelibarnas aktivitet og deltakelse.

Noen artikler som gir innblikk i flere kartleggingsverktøy som blir benyttet internasjonalt for kartlegging av personer med dysmeli og
ervervet armamputasjon (inkluderer verktøy for både voksne og barn) er følgende:
1. Lindner HY, Nätterlund BS, Hermansson LM. Upper limb prosthetic outcome measures: review and content comparison based on
International Classification of Functioning, Disability and Health. Prosthet Orthot Int. 2010 Jun; 34(2):109-28.
2. Hill W, Kyberd P, Norling Hermansson L, Hubbard S, Stavdahl Ø, Swanson S. Upper Limb Prosthetic Outcome Measures (ULPOM): A
Working Group and Their Findings. J Prosthet Orthot 2009; 21 (9):69-82.
3. Buffart LM, Roebroeck ME, Jansen WG et al. Comparison of instruments to assess hand function in children with radius deficiencies. J
Hand Surg Am. 2007 32(4):531-40
4. Buffart LM, Roebroeck ME, Pesch-Batenburg JM, et al. Assessment of arm/hand functioning in children with a congenital transverse
or longitudinal reduction deficiency of the upper limb. Disabil Rehabil. 2006 Jan 30;28(2):85-95.
5. Buffart LM, Roebroeck ME, van Heijningen VG et al. Evaluation of arm and prosthetic functioning in children with a congenital
transverse reduction deficiency of the upper limb. J Rehabil Med 2007 May;39(5):379-86.
6. Burger H, Brezovar D, Vidmar G. A comparison of the University of New Brunswick Test of Prosthetic Function and the Assessment of
Capacity for Myoelectric Control. Eur J Phys Rehabil Med. 2014 Aug; 50(4):433-8. Epub 2014 Jan 30.
7. Resnik L, Borgia M. Responsiveness of outcome measures for upper limb prosthetic rehabilitation. Prosthet Orthot Int 2016
Feb;40(1):96-108.
8. Resnik L, Borgia M, Silver B, Cancio J. Systematic review of measures of impairment and activity limitation for persons with upper limb
trauma and amputation. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Sep;98(9):1863-1892. Epub 2017 Feb 14.

En relativt ny nettside (2017) som kan være en aktuell kilde for informasjon om kartlegging og behandling av barn og voksne med dysmeli,
er følgende: https://handsmartgroup.org/
Nettsiden drives av en gruppe internasjonale klinikere som fokuserer på rehabilitering ved medfødte og ervervede mangler på
overekstremitetene. Målsetningen er å gi oppdatert og lett tilgjengelig kunnskapsbasert informasjon basert på forskning, klinisk erfaring
og konsensus.

7.2. Vi anbefaler at barn i tillegg observeres i alderstilpasset lek og aktivitet for å vurdere fysisk funksjon og praktiske ferdigheter, og at

fagpersonene i dysmeli- og armamputasjonsteamet også har samtaler med de foresatte om barnets ressurser, interesser og utfordringer.

Begrunnelse

Anbefalingen er konsensusbasert, med bakgrunn i teamenes erfaringer. Et kartleggingsverktøy kan være et godt hjelpemiddel og et
supplement, men kan ikke erstatte den kliniske undersøkelsen, anamnesen og viktige komparentopplysninger. Dette gjelder selvsagt også
for ungdom og voksne.
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8 - Proteser og grepsforbedringer

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie, Eli Færevaag Jacobsen, Trond Peder Schonhowd

8.1 - Vurdering av behov for protese

8.1.1. Vi anbefaler at alle personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt tilbys en individuell,

tverrfaglig vurdering ved et av de regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene for å fastslå om pasienten har behov for proteser og/

eller grepsforbedringer. Vurderingen bør gjøres i forbindelse med første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet, og gjentas ved

senere kontakt med teamet.

Praktisk Info

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

For pasientene og deres foresatte kan brosjyren «Bruk av armprotese», utarbeidet av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli», være nyttig.
Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-Dysmeli-130617.pdf

Begrunnelse

Armproteser og grepsforbedringer brukes for å oppnå symmetri / bedret holdning, bedring av funksjon, stimulere til tohåndsutførelse av
aktiviteter, redusere belastning på den «friske» armen, «normalisering» av utseende og for å fremme selvstendighet [139][167][213].
Behovet for proteser vil avhenge av dysmeli/amputasjonsnivå, der pasienter med grepstap vil ha helt andre behov enn pasienter med mer
distale amputasjoner og medfødte mangler [56]. Det vil også være en vesentlig forskjell mellom mangel på tommelen og mangel på de
andre fingrene [161], og mellom unilaterale og bilaterale amputasjoner og reduksjonsdefekter. En person med bilaterale
reduksjonsdefekter med grepstap vil i de fleste tilfeller ha behov for minst én protese for å kunne være selvstendig i ADL og eventuelt
arbeid. En person med mangel på kun én side vil derimot kunne klare å gjennomføre opp mot 90 % av ADL kun ved bruk av frisk arm/hånd
[54]. Videre vil det være forskjeller også mellom pasienter med samme dysmeli/amputasjonsnivå, avhengig av bla yrke og aktivitetsnivå
[56]. Individuelle vurderinger blir dermed viktig. Den tverrfaglige vurderingen bør omfatte en kartlegging av pasientens
funksjonsinnskrenkninger og behov innenfor både hjem/familie, skole, arbeid og fritid. For små barn må vurderingen sees i sammenheng
med normal motorisk utvikling.

Vurdering av behovet for proteser eller grepsforbedringer er en spesialisert oppgave og bør derfor foretas av det tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet [56][31][92][90][197]. Aktiv pasientmedvirkning i vurderingen er vist å kunne ha positiv effekt på videre
protesebruk [59].

Proteser og grepsforbedringer vil i mindre grad være aktuelt for pasienter med distale mangler enn for pasienter med grepstap, men
klinisk erfaring tilsier at også i denne gruppen er det en del pasienter som har ønske om og nytte av proteser og grepsforbedringer av
praktiske og/eller kosmetiske årsaker. For små barn vil de foresatte dessuten ofte ha behov for en avklaring av barnets eventuelle behov
for en protese eller grepsforbedring. Tilbudet om tverrfaglig vurdering av behovet bør derfor gis til alle med medfødt mangel på
overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt.
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Både litteraturen [213][129][53][58][57][187][135][65][123][117] og vår kliniske erfaring viser at pasientene kun velger å bruke proteser
eller grepsforbedringer dersom de dekker et spesifikt behov, - enten for forbedret funksjon eller utseende, i jobb, skole eller hverdagsliv.
Hvilke behov man har er individuelt - men helt generelt er det slik at pasienter ikke bruker en protese dersom den er mer til ubehag og
heft enn til nytte [6][225]. At proteser ikke alltid er den beste løsningen for gjennomføring av en aktivitet, illustreres av at prosenten aktiv
protesebruk i ADL har ligget stabilt rundt 50 % de siste 50-60 årene, til tross for en enorm utvikling i proteseteknologien i det samme
tidsrommet [129][58][80].

Vi ser at både barn, ungdom og voksne som velger bort protesebruk finner gode, - ofte kreative - alternative måter å løse praktiske
utfordringer på. Dette er også beskrevet i litteraturen [213][103]. Mange som har valgt bort protese framhever nytten av intakt
sensibilitet [178] og av den motoriske kontrollen de har på distalt bløtvev, håndrest mv [103]. I tråd med dette, fremhever Zlotolow og
Kozin [229] at barn med dysmeli vil ha problemer med å innlemme en protese i sitt kroppsbilde både fordi de mangler denne kroppsdelen i
homonculus, og fordi protesen mangler sensorikk. En studie av barns funksjonsnivå med og uten protese [139] fant at pasientene anga å
bruke protesen på skolen og i fritiden men ofte ikke hjemme, og at barna totalt sett scoret best på funksjonstester (CAPP-FSI, PUFI) uten
protesen. Like bra eller bedre funksjon i lek og daglige aktiviteter uten protese er også beskrevet av andre [65][117][103][176]. I mange
tilfeller foretrekkes kompenserende bevegelser eller bruk av ulike tekniske hjelpemidler [213][123]. Personer med defekter kun i hånd,
har ofte god funksjon ved bruk av dysmelihånda i ulike aktiviteter [46].

Små barn med reduksjonsdefekter gjennom eller ovenfor håndleddet kan imidlertid ha både behov for og nytte av enkle proteser uten
grepsfunksjon for å understøtte motorisk utvikling (støtte seg på armene, krabbing), og for å gi støtte og mothold i tohåndsaktiviteter
[6][42][38][148]. Behovet for slike krabbe-/tilvenningsproteser bør dermed vurderes allerede ved første kontakt med dysmeli- og
armamputasjonsteamet. For eldre nyhenviste pasienter vil vurdering av funksjon og dermed også av behovet for proteser og
grepsforbedringer også være en selvsagt del av det første møtet med teamet. Behovet for og ønsket om proteser og grepsforbedringer vil
variere gjennom livet, i sammenheng med bl.a. motorisk utvikling, hjem/familiesituasjonen, endringer i skole / arbeid og fritidsaktiviteter.
Den tverrfaglige vurderingen må dermed gjentas ved senere kontakt med teamet, tilpasset pasientens individuelle behov. Se
også «Tidspunkt for protesetilpasning» nedenfor.

Det er ut fra foreliggende litteratur uklart om protesebruk har den forebyggende effekten mot muskelskjelettsmerter og
overbelastningsplager man klinisk ville forvente ut fra avlastning av frisk side og mindre asymmetri [56]. Flere nyere studier av pasienter
med armamputasjon [233], armdysmeli [121] og blandede populasjoner [67][173] har ikke kunnet påvise mindre smerter eller
overbelastningsplager hos protesebrukere. Noe av forklaringen på dette kan ligge i at også protesebrukere har en høy forekomst av
kompensatoriske bevegelser - blant annet for å kompensere for protesens mangel på frihetsgrader som for eksempel håndleddsrotasjon
og full albuebevegelighet [155][113][69]. Pasienten blir altså riktignok mindre asymmetrisk ved protesebruk (både i forhold til holdning og
aktivitetsutførelse), men dette er ikke nødvendigvis nok til å forebygge smerter og overbelastningsproblematikk.

Aktuelle kryssreferanser:
Tidspunkt for eventuell protesetilpasning, valg av protesetype, protesetrening og oppfølging omtales separat.

8.2 - Tidspunkt for protesetilpasning

8.2.1. Vi anbefaler at tidspunktet for protesetilpasning, både for barn og voksne, bestemmes på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig

vurdering i et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam. For små barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet vil det

kunne være aktuelt med tilvenningsprotese1 uten aktiv grepsfunksjon fra 3-6 måneders alder. Myoelektrisk protese1 med aktiv

grepsfunksjon vil kunne være aktuelt fra 2-3 års alder, avhengig av barnets vekst og modenhet.

1 En kort beskrivelse av de ulike protesetypene finnes i begrunnelsesteksten til anbefaling 8.3.1.

Praktisk Info

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
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sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

Begrunnelse

Erfaringsbasert praksis i alle landets dysmeli- og armamputasjonsteam er at tidspunkt for eventuell protesetilpasning bestemmes på
individuelt grunnlag etter en tverrfaglig vurdering. Grunnlaget for vurderingen er grundig informasjon, både fra teamene og fra pasienten
/ foresatte. Teamene informerer blant annet om ulike protesetyper, fordeler og begrensninger, andre mulige hjelpemidler og det videre
forløpet, og det gjøres en grundig kartlegging av den enkeltes forutsetninger for protesebruk (derunder barnets størrelse, armlengde,
andre fysiske forhold, psykiske forhold og motivasjon). Samtidig kartlegges pasientens protesebehov av både funksjonell og estetisk art
innenfor både hjem/familie, skole, arbeid og fritid. For små barn må vurderingen sees i sammenheng med normal motorisk utvikling.

Der teamets vurdering er at det er indikasjon for protese eller grepsforbedring, bør dette for både voksne og barn tilpasses så snart som
mulig for å dekke pasientens behov og bidra til bedret funksjon.

For barn er det vanlig praksis både i Norge og andre land å ta utgangspunkt i barnets utvikling ved tilpasning av armproteser [191], med
grunnholdningen «jo før, jo bedre» [56]. Et mye brukt prinsipp for tilpasning av første protese er ellers «fit when they sit», altså tilpasning
av første protese når barna har utviklet sittebalanse, dvs. fra ca. 6 måneders alder [31][38][148][191][52][93]. For små barn med
transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet vil det dermed kunne være aktuelt med kosmetisk protese (tilvenningsprotese/
krabbeprotese) fra 3-6 måneders alder [31][197][6][42][38]. Myoelektrisk protese vil kunne være aktuelt fra 2-3 års alder
[31][197][6][38][148], avhengig av barnets utvikling og modenhetsgrad [191][52]. Det overordnede prinsippet vil uansett være at
tidspunktet for protesetilpasning bestemmes etter en tverrfaglig individuell vurdering. De ulike protesetypene beskrives nærmere i
avsnittet «Protesetype» nedenfor.

Arbeidsgruppens kliniske erfaring er at tidlig protesetilpasning hos barn der en finner indikasjon for dette kan understøtte den motoriske
utviklingen og gi mer funksjonell og symmetrisk bruk av begge armer i ulike aktiviteter, samt økt bruk av protese på sikt. Foreliggende
evidens støtter til en viss grad dette, idet det ser ut til at protesetilpasning før 2 år [59] / 3 år [81] kan gi lengre levetid for protesen (lavere
rejeksjonsrater). Men det foreligger ikke entydig evidens for at slik tidlig protesetilpasning er korrelert til bedre proteseferdigheter eller
økt funksjonell protesebruk [56][112][194]. En systematisk oversiktsartikkel publisert 2006 som omtaler tidspunkt for tilpasning av
protese hos barn med dysmeli [156], konkluderer med at det foreligger lite forskningsbasert evidens når det gjelder hva som er den
foretrukne alderen (over vs under 2 år) for protesetilpasning hos barn med mangler på overekstremitetene. De inkluderte studiene var 4
retrospektive kohortstudier, 3 utført i perioden 1965 - 1983, og 1 publisert i 1999. Utfallsmålene var protesebruk/rejeksjon,
proteseferdigheter og tilfredshet med protesen senere i livet. To av de 4 studiene fant en positiv effekt av protesetilpasning før 2 års alder.
Oversiktsartikkelen ble vurdert i Cochrane DARE i 2013 [157] og forfatternes konklusjoner ble da funnet valide basert på det begrensede
antallet tilgjengelige studier og deres lave kvalitet. Vi fant fire nyere studier: I 2008 ble det publisert en større retrospektiv kohortstudie
av barn med armamputasjon og armdysmeli, der en fant at barn som fikk protese før 2 års alder hadde 16 ganger større sjanse for fortsatt
protesebruk enn barn som hadde fått protese på et senere tidspunkt [59]. En kombinert prospektiv og retrospektiv case-series studie av
barn med unilateral underarmsdysmeli publisert i 2006 [81] konkluderer med at det gir signifikant lavere rejeksjonsrater dersom første
protese tilpasses før 3-års alder. Resultatet ble imidlertid ikke enda bedre ved tilpasning før 1 års alder. Det ble ikke gjort
sammenlikninger for eventuelle forskjeller mellom alder 2 og 3 år. I 2011 ble det publisert en kontrollert studie av effekten av tidlig
tilpasning av myoelektrisk protese hos 18 barn med transversal reduksjonsdefekt nedenfor albuen. En så at barn kan lære å styre en
myoelektrisk protese så tidlig som 24-36 mnd alder, men at de som fikk protesen ved 32-41 mnd alder lærte dette betydelig raskere, og at
ferdighetene dermed var utjevnet ved 42 mnd alder. På bakgrunn av dette anbefaler forfatterne tilpasning av myoelektrisk protese ved 3
års alder, individuelt tilpasset barnets modenhetsgrad [108]. En prospektiv case-kontroll studie publisert i 2018 sammenliknet
proteseferdigheter, bruk og rejeksjon over tid mellom 9 barn som fikk myoelektrisk protese før 2,5 års alder og 27 barn som fikk
myoelektrisk protese etter 2,5 års alder. En fant ingen fordeler ved tilpasning av myoelektrisk protese før 2,5 års alder. Funnene tyder
imidlertid på at de fleste som får myoelektrisk protese før 4 års alder forblir protesebrukere på sikt [194].

Forskningslitteraturen er heller ikke entydig når det gjelder effekten av protesetilpasning innen en viss tid for eldre barn og voksne, mye
fordi gode, kontrollerte studier mangler. Protesebruk defineres også svært forskjellig og gjør sammenlikning mellom studier vanskelig. I
følge en narrativ oversiktsartikkel publisert i 2007 [56] er det uavklart hva som er beste praksis angående timing for protesetilpasning
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(alle aldre, både dysmeli og ervervet amputasjon). Artikkelen gir en oversikt over foreliggende litteratur fram til publikasjonstidspunktet,
og konkluderer med at en i litteraturen ikke finner noen sikker sammenheng mellom tid til protesetilpasning og ferdigheter, funksjonell
bruk eller antall pasienter som slutter å bruke protese (rejeksjonsrate). Nyere studier er også sprikende. Mens det i 2008 ble publisert en
retrospektiv observasjonsstudie av voksne og barn der en fant at de som fikk protese innen 6 mnd etter en ervervet armamputasjonen
hadde ca. 16 ganger økt sjanse for å fortsette med protesebruk [59], fant en i en norsk populasjonsbasert tverrsnittsstudie av
armamputerte fra 2012 [237][236] ingen sammenheng mellom tid til protesetilpasning, rejeksjonsrater, funksjonell bruk eller ferdigheter i
protesebruk. Arbeidsgruppens anbefaling om å unngå forsinkelser etter at indikasjon for protese eller grepsforbedring er avklart, er
dermed konsensusbasert.

Aktuelle kryssreferanser:
Vurdering av behovet for protese, valg av protesetype, protesetrening og oppfølging omtales separat.

8.3 - Protesetype

8.3.1. Vi anbefaler en individuell tilnærming til protesebruk der valget av protesetype(r) gjøres etter vurdering i et tverrfaglig dysmeli- og

armamputasjonsteam og basert på pasientens behov og preferanser.

Praktisk Info

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

For pasientene og deres foresatte kan brosjyren «Bruk av armprotese», utarbeidet av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli», være nyttig.
Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-Dysmeli-130617.pdf

Brukere av armproteser vil pga. nødvendige ekstrautgifter knyttet til dette kunne ha rett til grunnstønad fra NAV. Ekstrautgiftene må som
hovedregel vare i 2-3 år eller mer. Bruk av armprotese ovenfor håndledd gir uten videre rett til grunnstønad sats 1. For bruk av andre
proteser og grepsforbedringer vil søknaden bli vurdert individuelt. Pasienter som fyller kriteriene for grunnstønad bør få hjelp av lege og
eventuelt også sosionom i dysmeli- og armamputasjonsteamet til å søke om dette. For detaljer om grunnstønad, se: https://www.nav.no/
no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/grunnst%C3%B8nad

Begrunnelse

Hovedtypene armproteser er
• Elektrisk / myoelektrisk, som styres av elektroder eller forskjellige typer brytere. Aktiv grepsfunksjon.
• Konvensjonell / kroppsstyrt / mekanisk, med seletøy og wire. Aktiv grepsfunksjon.
• Kosmetisk, uten aktiv grepsfunksjon. Standard eller individuell kosmetikk.

I tillegg fins et utall ulike grepsforbedringsproteser til spesifikke aktiviteter, som for eksempel sykling, skistav og ulike kjøkkenaktiviteter.
Disse tilpasses individuelt til den enkelte pasientens anatomi og behov.

Hver protesetype har sine fordeler og ulemper når det gjelder faktorer som grepsstyrke, hastighet, kosmetikk, vekt, belastningstoleranse

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli) -

44 of 93

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler
https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-Dysmeli-130617.pdf
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/grunnst%C3%B8nad
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/grunnst%C3%B8nad


mm. [52][236][182][70]. Dermed vil valget av protesetype hos den enkelte pasient være avhengig av dennes individuelle forutsetninger og
behov [56][59][58][57][187][191][52][236][70][55][154][217]. Praksis i alle landets dysmeli- og armamputasjonsteam er som følge av dette
at valg av protesetype gjøres på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig vurdering. Grunnlaget for vurderingen er grundig informasjon,
både fra teamene og fra pasienten / foresatte. Teamene informerer blant annet om ulike protesetyper, fordeler og begrensninger og andre
mulige hjelpemidler. Samtidig kartlegges pasientens protesebehov av både funksjonell og estetisk art. Individuelle behov vurderes blant
annet ut fra motorisk og kognitiv utvikling (for barn), behov i barnehage, skole eller yrke, fritidsinteresser og familiære forpliktelser - og vil
endre seg med alder og livsfase. Fysiske faktorer som mulige signalpunkter, dysmeliarmens lengde og utforming, andre fysiske forhold,
psykiske forhold og motivasjon er også av betydning for hvilken type protesetype som vil være aktuell [139][217]. Barn i vekst er i en
særstilling på grunn av raske endringer i armens lengde og volum, og kan i perioder ha behov for gjentatte fornyelser av sin(e) protese(r)
innenfor samme år for å ivareta muligheten for aktiv og hensiktsmessig protesebruk.

Det kan være aktuelt med kosmetisk protese (tilvenningsprotese/krabbeprotese) fra 3-6 måneders alder. Dette er enkle kosmetiske
proteser som først og fremst lærer barnet å ha en protese på stumpen, men som også understøtter den motoriske utviklingen ved å gi
barnet mulighet for symmetrisk bruk av kroppen (støtte seg på armene, krabbing), og som gir mulighet for støtte og mothold i ulike
tohåndsaktiviteter [6][42][38]. Myoelektrisk protese kan være aktuelt fra 2-3 års alder [6][38][148], avhengig av barnets utvikling og
modenhetsgrad [191][52]. Se også avsnittet «Tidspunkt for protesetilpasning».

Det fremheves i litteraturen at flere proteser både er vanlig og anbefales, enten som backup ved behov for service og reparasjoner eller til
ulike oppgaver [56][81][236][79][193][160]. I de fleste tilfeller er det slik at én enkelt protese ikke møter alle individets funksjonelle
utfordringer, og en rekke studier har fremhevet nytten av en kombinasjon av elektriske og konvensjonelle proteser. Dette gjelder både
blant voksne og barn [56][81]. I tillegg har pasientene ofte behov for ulike, spesifikke grepsforbedrende hjelpemidler for mest mulig
hensiktsmessig utførelse av ulike aktiviteter, for eksempel skigåing og sykling, og i arbeid [52][236][217].

Viktigheten av tverrfaglig vurdering, god informasjon og pasientinvolvering i valg av protese (samvalg) understrekes i
forskningslitteraturen [56][59][57][163], og i rutiner og anbefalinger fra andre land [31][197][131]. For eksempel fant en studie fra 2008 at
involvering av brukeren i valg av protese gir nesten 8 ganger økt sjanse for fortsatt protesebruk på sikt [59]. Viktigheten av å ta hensyn til
pasientens perspektiv understrekes også av at det er vist at synet på hva som er nødvendig/viktig ved protesetilpasning kan avvike
mellom fagpersoner og pasientene selv [189][142].

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av klinisk erfaring og foreliggende litteratur at de fleste med dysmeli vil ønske å ta imot tilbudet om en
individuell tverrfaglig vurdering i forbindelse med valg av protesetype. Valget av protesetype vil være enklere for pasienter med
reduksjonsdefekter uten grepstap, da spesielt medfødt mangel på fingre (idet det er færre protesetyper å velge mellom), men klinisk
erfaring tilsier at også i denne gruppen er det en del pasienter som vil ha nytte av en tverrfaglig vurdering. Tilbudet bør derfor gis til alle
personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt.

Brukere av armproteser vil pga. nødvendige ekstrautgifter knyttet til dette kunne ha rett til grunnstønad fra NAV, se detaljer under
«Praktisk informasjon».

8.3.2. Vi anbefaler at det vurderes reserveprotese (av samme type som originalprotesen) hos pasienter der

• protesen er nødvendig for selvstendig utførelse av tohåndsaktiviteter i skole, studier, arbeid eller ADL og/eller

• protesen av psykiske eller psykososiale årsaker er nødvendig for at pasienten skal kunne ferdes offentlig og/eller fungere i skole,

studier eller arbeid

Praktisk Info

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.
Slike vurderinger vil være spesielt viktige der det er snakk om reserveprotese eller avanserte proteser; proteseløsninger som er
forbundet med økte kostnader, men som på riktig indikasjon kan være kostnadseffektive tiltak idet en kan oppnå økt funksjon hos
pasienten og da som følge av dette blant annet mindre kostnadskrevende sykefravær.

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
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sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

Når det gjelder behov for reserveprotese, må det tydelig gå fram at det foreligger et særlig behov og hvorfor protesetypen må være den
samme. Det vises til teksten i NAVs rundskriv til Folketrygdloven §10-7i, pkt 4.6.3: ”Når det gjelder reserveproteser kan dette unntaksvis
tilstås dersom det foreligger et særlig behov. Midlertidige behov som kan oppstå blant annet som følge av reparasjon og service på annet
utstyr er som hovedregel ikke en slik særlig grunn. Der reserveprotese anses som nødvendig må det alltid vurderes om en enklere/
rimeligere protese, enn den opprinnelige, vil avhjelpe behovet i tilstrekkelig grad. En kostbar myoelektrisk protese vil sjeldent være å
betrakte som en nødvendig reserveløsning”.

Begrunnelse

Klinisk erfaring viser at en aktiv protesebruker typisk vil være avhengig av sin protese for å fungere selvstendig i skole, studier, jobb og
hverdagsliv, og tap av protesen (for eksempel til reparasjon) vil da sette vedkommende ut av spill den tiden det tar (3-30 dager, noen
ganger lenger) - med behov for sykmelding og/eller personhjelp [41]. Spesielt er dette tydelig hos personer med bilaterale
reduksjonsdefekter - men det vil også være tilfelle hos personer med unilateral dysmeli som er avhengig av sin protese for selvstendig
utførelse av tohåndsaktiviteter i arbeid eller ADL og/eller der protesen av psykiske og/eller psykososiale årsaker er nødvendig for at
pasienten skal kunne ferdes offentlig og/eller fungere i skole, studier eller arbeid. En ”planlagt funksjonsinnskrenkning” i forbindelse med
reparasjon og vedlikehold synes urimelig og dessuten samfunnsøkonomisk ugunstig, og arbeidsgruppen mener at det hos en person der
ovennevnte er tilfelle, må kunne sies å foreligge et særlig behov som gir grunnlag for støtte til reserveprotese fra NAV. Den aktuelle
teksten i NAVs rundskriv er angitt under «Praktisk informasjon».

8.3.3. Vi anbefaler at vurdering av indikasjonen for avanserte armproteser gjøres ved landets tverrfaglige dysmeli-

og armamputasjonsteam i henhold til den nasjonale prosedyren PSKK (Prosedyre for utprøving av armprotese med Spesielt Kostbare

Komponenter).

Praktisk Info

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.
Slike vurderinger vil være spesielt viktige der det er snakk om reserveprotese eller avanserte proteser; proteseløsninger som er
forbundet med økte kostnader, men som på riktig indikasjon kan være kostnadseffektive tiltak idet en kan oppnå økt funksjon hos
pasienten og da som følge av dette blant annet mindre kostnadskrevende sykefravær.

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

Begrunnelse

I NAVs rundskriv til Folketrygdloven §10-7i pkt 3.6 presiseres at ”Det er (…) ikke de optimale løsningene som dekkes. Dette selv om disse
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ofte vil kunne gi enda bedre funksjon” og at ”Hvis rekvirenten mener at medlem har et nødvendig behov for et annet og/eller dyrere
hjelpemiddel/protese (gjelder også bruk av komponenter eller fremstillingsprosesser som er dyrere enn vanlig) må slik søknad begrunnes
spesielt inngående.” Avanserte armproteser med spesielt kostbare komponenter som for eksempel Michelangelo hand, BeBionic, I-limb og
Vincent hand faller inn under dette punktet. Dette er proteser som gir mulighet for flere ulike grep og individuell bruk av fingrene.
Dokumentasjonen av eventuelt bedret funksjon sammenliknet med ordinære myoelektriske proteser er foreløpig begrenset, men
funnene er lovende og i tråd med klinisk erfaring [146][223][205][179][183][181]. Vanlige utfordringer er avansert kontroll, lavere
belastningstoleranse og dårligere komfort enn mindre avanserte proteser, og god seleksjon av aktuelle pasienter er dermed viktig.

Vurdering av eventuell indikasjon for avanserte armproteser må gjøres av landets tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteam. Det ble i
2013 utarbeidet en konsensusbasert landsdekkende prosedyre for tilpasning og oppfølging av avanserte armproteser (PSKK). Prosedyren
ble revidert og oppdatert først i 2016 og deretter i april 2019. Vi henviser dermed på dette punktet til denne prosedyren. Et hovedpoeng
er at disse protesene i første rekke vurderes hos erfarne brukere av myoelektriske proteser der det for eksempel for å kunne stå i jobb er
behov for å kunne utføre aktiviteter / ferdigheter som ikke er mulige med nåværende proteseløsning og der en avansert armprotese vil
kunne dekke dette behovet. Pasientene må underskrive en standardisert avtale om utprøving og opptrening der de blant annet forplikter
seg til å gjennomføre tilstrekkelig protesetrening og oppfølging.

Prosedyre for utprøving av armprotese med Spesielt Kostbare Komponenter (PSKK) med vedlegg finnes her:
• Prosedyre for utprøving av armprotese med Spesielt Kostbare Komponenter (PSKK), revidert 2019
• Standardisert avtale om utprøving og oppfølging vedlegg PSKK 2019
• Egenrapporteringsskjema vedlegg PSKK 2019

8.4 - Protesetrening

8.4.1. Vi anbefaler at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt får protesetrening ved

første gangs anskaffelse av en protese med aktiv grepsfunksjon. Behovet for protesetrening må vurderes individuelt ved første gangs

anskaffelse av protese uten grepsfunksjon, veiledning av pasient og/eller foresatte i bruk (tid, kontekst mv) kan likevel være nødvendig.

Begrunnelse

Protesetrening anbefales for å gjøre brukerne i stand til å håndtere en protese med grepsfunksjon effektivt og klare å innlemme den i den
daglige utførelsen av ulike oppgaver [179][37]. I tråd med dette ser vi i den kliniske hverdagen at protesetrening gir mer protesebruk, mer
aktiv protesebruk og bedre proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset
(etter pasientens ferdigheter og behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Behovet for protesetrening må vurderes individuelt ved første gangs anskaffelse av protese uten grepsfunksjon (tilvenningsprotese /
krabbeprotese). Arbeidsgruppens erfaring er imidlertid at veiledning av pasient og/eller foresatte i bruk (tid, kontekst mv) oftest er
nødvendig. Det fokuseres da på daglig utforskning av protesen gjennom å ta den av og på, og på å få barnet til å venne seg til å bruke den
som mothold i tohåndsaktiviteter og lek, ved krabbing eller som støtte ved sitting. Dysmeli- og armamputasjonsteamene kan gi råd om
egnede aktiviteter.

Protesetrening er en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi [31][126]. En viktig del av treningen er
imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter. Dette må dermed gjøres i hjemmet og ellers i
pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/
eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte) for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav til middels kvalitet for effekten av protesetrening på viktige utfallsmål som fortsatt
protesebruk, ferdigheter, funksjon og aktiv bruk i dagliglivets aktiviteter [56][81][179]. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte med at
det er behov for individuelt tilpasset protesetrening [56], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av armprotese i dagliglivet er
forbundet med å ha fått nok protesetrening etter eget behov [236]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha
fått protesetrening per se ikke var signifikant assosiert med økt aktiv protesebruk [236]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke
bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å tilegne seg ferdigheter [62][145]. Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring og av
internasjonal konsensus publisert både som enkeltpublikasjoner (for eksempel [196]) og som anbefalinger [31].
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8.4.2. Vi anbefaler at protesetrening foregår i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi. Dysmeli- og armamputasjonsteamet er

ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut for videre oppfølging fram til neste kontakt med teamet.

Begrunnelse

Protesetrening anbefales for å gjøre brukerne i stand til å håndtere en protese med grepsfunksjon effektivt og klare å innlemme den i den
daglige utførelsen av ulike oppgaver [179][37]. I tråd med dette ser vi i den kliniske hverdagen at protesetrening gir mer protesebruk, mer
aktiv protesebruk og bedre proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset
(etter pasientens ferdigheter og behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Behovet for protesetrening må vurderes individuelt ved første gangs anskaffelse av protese uten grepsfunksjon (tilvenningsprotese /
krabbeprotese). Arbeidsgruppens erfaring er imidlertid at veiledning av pasient og/eller foresatte i bruk (tid, kontekst mv) oftest er
nødvendig. Det fokuseres da på daglig utforskning av protesen gjennom å ta den av og på, og på å få barnet til å venne seg til å bruke den
som mothold i tohåndsaktiviteter og lek, ved krabbing eller som støtte ved sitting. Dysmeli- og armamputasjonsteamene kan gi råd om
egnede aktiviteter.

Protesetrening er en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi [31][126]. En viktig del av treningen er
imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter. Dette må dermed gjøres i hjemmet og ellers i
pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/
eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte) for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav til middels kvalitet for effekten av protesetrening på viktige utfallsmål som fortsatt
protesebruk, ferdigheter, funksjon og aktiv bruk i dagliglivets aktiviteter [56][81][179]. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte med at
det er behov for individuelt tilpasset protesetrening [56], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av armprotese i dagliglivet er
forbundet med å ha fått nok protesetrening etter eget behov [236]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha
fått protesetrening per se ikke var signifikant assosiert med økt aktiv protesebruk [236]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke
bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å tilegne seg ferdigheter [62][145]. Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring og av
internasjonal konsensus publisert både som enkeltpublikasjoner (for eksempel [196]) og som anbefalinger [31].

8.4.3. Vi foreslår at deltakelse i protesetrening ved første gangs anskaffelse av armprotese med grepsfunksjon som hovedregel stilles som

et krav for å få utdelt protesen.

Begrunnelse

Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye ferdigheter, enten det er håndtering av en ny protese eller bruk i nye
oppgaver. Derfor mener vi at pasienten bør få tilbud om protesetrening ved endring i protesetype, jobb og familiære forpliktelser.
Hvorvidt slik trening faktisk er nødvendig hos den enkelte, og i hvilket omfang, vil avhenge av blant annet tidligere protesebruk (tid,
omfang) og hvilke nye oppgaver som skal utføres.

Nødvendigheten av initial protesetrening synes imidlertid udiskutabel, og arbeidsgruppen anbefaler derfor at alle får protesetrening ved
første gangs anskaffelse av en armprotese. Slik initial protesetrening kan også sies å være hjemlet i lov. Forskrift til Lov om Folketrygd
vedr. proteser (FOR-1997-04-18-336, §3.5) omtaler protesetrening slik: ”Legen skal påse at medlemmet ved første gangs anskaffelse av
et ortopedisk hjelpemiddel blir trenet i bruken av hjelpemidlet, om nødvendig ved opphold i sykehus eller attføringsinstitutt.”
Arbeidsgruppens mening er at dette ikke bare bør sees som en rettighet pasienten har til nødvendig opplæring, men også som en plikt; for
å få utdelt hjelpemiddelet må det kunne stilles krav til egeninnsats for å lære å bruke det, i form av deltakelse i grunnleggende
protesetrening. Men her vil det selvsagt være forskjeller avhengig av alder, protesetype og nivå. For eksempel vil det være meningsløst å
kreve protesetrening av en pasient med en enkel kosmetisk fingerprotese. Og for barn vil det gjelde andre prinsipper for initial opptrening
enn for voksne, med vekt på lek og opplevelse av nytteverdi, samt veiledning av de foresatte [6][145][106][224].

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må ikke
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bæres av pasienten selv. Det vil være kostnadseffektivt å tilstrebe at pasienten i størst mulig grad utnytter disse hjelpemidlene effektivt
og dermed oppnår best mulig funksjon. Protesetrening vil være et viktig tiltak for å oppnå dette.

8.4.4. Vi foreslår at pasienten får tilbud om ytterligere protesetrening ved endring i protesetype, jobb og familiære forpliktelser.

Begrunnelse

Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye ferdigheter, enten det er håndtering av en ny protese eller bruk i nye
oppgaver. Derfor mener vi at pasienten bør få tilbud om protesetrening ved endring i protesetype, jobb og familiære forpliktelser.
Hvorvidt slik trening faktisk er nødvendig hos den enkelte, og i hvilket omfang, vil avhenge av blant annet tidligere protesebruk (tid,
omfang) og hvilke nye oppgaver som skal utføres.

Nødvendigheten av initial protesetrening synes imidlertid udiskutabel, og arbeidsgruppen anbefaler derfor at alle får protesetrening ved
første gangs anskaffelse av en armprotese. Slik initial protesetrening kan også sies å være hjemlet i lov. Forskrift til Lov om Folketrygd
vedr. proteser (FOR-1997-04-18-336, §3.5) omtaler protesetrening slik: ”Legen skal påse at medlemmet ved første gangs anskaffelse av
et ortopedisk hjelpemiddel blir trenet i bruken av hjelpemidlet, om nødvendig ved opphold i sykehus eller attføringsinstitutt.”
Arbeidsgruppens mening er at dette ikke bare bør sees som en rettighet pasienten har til nødvendig opplæring, men også som en plikt; for
å få utdelt hjelpemiddelet må det kunne stilles krav til egeninnsats for å lære å bruke det, i form av deltakelse i grunnleggende
protesetrening. Men her vil det selvsagt være forskjeller avhengig av alder, protesetype og nivå. For eksempel vil det være meningsløst å
kreve protesetrening av en pasient med en enkel kosmetisk fingerprotese. Og for barn vil det gjelde andre prinsipper for initial opptrening
enn for voksne, med vekt på lek og opplevelse av nytteverdi, samt veiledning av de foresatte [6][145][106][224].

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må ikke
bæres av pasienten selv. Det vil være kostnadseffektivt å tilstrebe at pasienten i størst mulig grad utnytter disse hjelpemidlene effektivt
og dermed oppnår best mulig funksjon. Protesetrening vil være et viktig tiltak for å oppnå dette.

8.4.5. Vi anbefaler at all protesetrening gjøres individuelt tilpasset pasientens ferdigheter og behov.

Begrunnelse

Protesetrening anbefales for å gjøre brukerne i stand til å håndtere en protese med grepsfunksjon effektivt og klare å innlemme den i den
daglige utførelsen av ulike oppgaver [179][37]. I tråd med dette ser vi i den kliniske hverdagen at protesetrening gir mer protesebruk, mer
aktiv protesebruk og bedre proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset
(etter pasientens ferdigheter og behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav til middels kvalitet for effekten av protesetrening (vs ingen trening) på viktige utfallsmål
som fortsatt protesebruk, ferdigheter, funksjon og aktiv bruk i dagliglivets aktiviteter [56][81]. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte
med at det er behov for individuelt tilpasset protesetrening [56], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av armprotese i dagliglivet er
forbundet med å ha fått nok protesetrening etter eget behov [236]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha
fått protesetrening per se ikke var signifikant assosiert med økt aktiv protesebruk [236]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke
bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å tilegne seg ferdigheter [62][145]. Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring og av
internasjonal konsensus publisert både som enkeltpublikasjoner (for eksempel [196]) og som anbefalinger [31].

Flere studier understreker viktigheten av feilfri læring (vs. prøving og feiling) [89][171] og systematisk, tverrfaglig protesetrening, med
effekt både på funksjon og fortsatt protesebruk både hos voksne og barn [139][81][182][61][60]. For eksempel ble det i 2014 publisert en
ikke-randomisert kontrollert studie som vurderte effekten av målrettet protesetrening på evnen til kontrollere en myoelektrisk
armprotese og til å utføre ulike oppgaver [60]. Intervensjonsgruppen fikk signifikant bedret funksjon målt ved SHAP både sammenliknet
med baseline og med en kontrollgruppe. Effekten var fremdeles til stede etter 3 måneder. Nytten av slik trinnvis tilnærming støttes også
av klinisk erfaring og av publisert konsensus [31][196].
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Når det gjelder det konkrete innholdet i protesetreningen, er det lite entydig kunnskap å finne. Rutinene varierer fra sted til sted, og få
studier har sett på effekten av ulike regimer. I en oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte forfatterne med at det er behov for «customized
training», men at effektiviteten av ulike treningsprotokoller er ukjent, og at ett regime dermed ikke kan anbefales framfor et annet [56]. I
tråd med dette, er treningsprogrammene som brukes oftest rent erfaringsbaserte, heller enn kunnskapsbaserte [60]. I en oppsummering
av erfaringsbasert kunnskap fra 2008 [196] beskriver Smurr et al. en trinnvis modell som stemmer godt overens med praksis i Norges
armamputasjonsteam. En starter med å kontrollere enkeltkomponenter, fortsetter med enkle bevegelser / oppgaver, deretter komplekse
oppgaver og til slutt integrert bruk i ADL. En tilsvarende systematisk trinnvis modell fins for protesetrening hos barn, SIRS (skills index
ranking scale). SIRS er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden
kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av oppgavenes vanskelighetsgrad [106]. Metoden er ikke
validert for bruk hos voksne, men prinsippene vil også gjelde her, og metoden er i flere av landets dysmeli- og armamputasjonsteam
allerede i bruk også i denne aldersgruppen. Interessant nok ble det allerede i 1980 gjort en ikke randomisert kontrollert studie av effekten
av et treningsopplegg lagt opp etter samme prinsipper som det som beskrives av Smurr et al., der en fant statistisk signifikant forskjell i
retning av mer protesebruk hos de som hadde fått protesetrening [105][68]. Viktigheten av systematisk protesetrening er også
understreket i læreboken «Comprehensive management of the upper-limb amputee» (1988) [48]. En oppdatert versjon av bokens
prinsipper finnes her: http://www.oandplibrary.org/alp/chap11-01.asp. I tråd med dette fant en studie som så på endringer i
proteseferdigheter under protesetrening [60] blant annet at kontroll av grepsstyrken tok lenger tid å lære enn posisjonering av protesen,
og at trening på indirekte grep (objekt overført fra frisk hånd til protesen og tilbake) så ut til å være fordelaktig for å lære kontroll av
grepsstyrke. Studien viste også, som beskrevet ovenfor, et bedre resultat (målt ved SHAP) for protesetreningsgruppen enn for
kontrollgruppen.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan det være lurt å bruke validerte skjema for vurdering av pasientens ferdigheter. Se
kapitlet «Kartleggingsverktøy» for en oversikt over aktuelle instrumenter.

8.4.6. Vi anbefaler at all protesetrening legges opp trinnvis og systematisk.

Begrunnelse

Protesetrening anbefales for å gjøre brukerne i stand til å håndtere en protese med grepsfunksjon effektivt og klare å innlemme den i den
daglige utførelsen av ulike oppgaver [179][37]. I tråd med dette ser vi i den kliniske hverdagen at protesetrening gir mer protesebruk, mer
aktiv protesebruk og bedre proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset
(etter pasientens ferdigheter og behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav til middels kvalitet for effekten av protesetrening (vs ingen trening) på viktige utfallsmål
som fortsatt protesebruk, ferdigheter, funksjon og aktiv bruk i dagliglivets aktiviteter [56][81]. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte
med at det er behov for individuelt tilpasset protesetrening [56], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av armprotese i dagliglivet er
forbundet med å ha fått nok protesetrening etter eget behov [236]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha
fått protesetrening per se ikke var signifikant assosiert med økt aktiv protesebruk [236]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke
bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å tilegne seg ferdigheter [62][145]. Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring og av
internasjonal konsensus publisert både som enkeltpublikasjoner (for eksempel [196]) og som anbefalinger [31].

Flere studier understreker viktigheten av feilfri læring (vs. prøving og feiling) [89][171] og systematisk, tverrfaglig protesetrening, med
effekt både på funksjon og fortsatt protesebruk både hos voksne og barn [139][81][182][61][60]. For eksempel ble det i 2014 publisert en
ikke-randomisert kontrollert studie som vurderte effekten av målrettet protesetrening på evnen til kontrollere en myoelektrisk
armprotese og til å utføre ulike oppgaver [60]. Intervensjonsgruppen fikk signifikant bedret funksjon målt ved SHAP både sammenliknet
med baseline og med en kontrollgruppe. Effekten var fremdeles til stede etter 3 måneder. Nytten av slik trinnvis tilnærming støttes også
av klinisk erfaring og av publisert konsensus [31][196].

Når det gjelder det konkrete innholdet i protesetreningen, er det lite entydig kunnskap å finne. Rutinene varierer fra sted til sted, og få
studier har sett på effekten av ulike regimer. I en oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte forfatterne med at det er behov for «customized
training», men at effektiviteten av ulike treningsprotokoller er ukjent, og at ett regime dermed ikke kan anbefales framfor et annet [56]. I
tråd med dette, er treningsprogrammene som brukes oftest rent erfaringsbaserte, heller enn kunnskapsbaserte [60]. I en oppsummering
av erfaringsbasert kunnskap fra 2008 [196] beskriver Smurr et al. en trinnvis modell som stemmer godt overens med praksis i Norges
armamputasjonsteam. En starter med å kontrollere enkeltkomponenter, fortsetter med enkle bevegelser / oppgaver, deretter komplekse
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oppgaver og til slutt integrert bruk i ADL. En tilsvarende systematisk trinnvis modell fins for protesetrening hos barn, SIRS (skills index
ranking scale). SIRS er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden
kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av oppgavenes vanskelighetsgrad [106]. Metoden er ikke
validert for bruk hos voksne, men prinsippene vil også gjelde her, og metoden er i flere av landets dysmeli- og armamputasjonsteam
allerede i bruk også i denne aldersgruppen. Interessant nok ble det allerede i 1980 gjort en ikke randomisert kontrollert studie av effekten
av et treningsopplegg lagt opp etter samme prinsipper som det som beskrives av Smurr et al., der en fant statistisk signifikant forskjell i
retning av mer protesebruk hos de som hadde fått protesetrening [105][68]. Viktigheten av systematisk protesetrening er også
understreket i læreboken «Comprehensive management of the upper-limb amputee» (1988) [48]. En oppdatert versjon av bokens
prinsipper finnes her: http://www.oandplibrary.org/alp/chap11-01.asp. I tråd med dette fant en studie som så på endringer i
proteseferdigheter under protesetrening [60] blant annet at kontroll av grepsstyrken tok lenger tid å lære enn posisjonering av protesen,
og at trening på indirekte grep (objekt overført fra frisk hånd til protesen og tilbake) så ut til å være fordelaktig for å lære kontroll av
grepsstyrke. Studien viste også, som beskrevet ovenfor, et bedre resultat (målt ved SHAP) for protesetreningsgruppen enn for
kontrollgruppen.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan det være lurt å bruke validerte skjema for vurdering av pasientens ferdigheter. Se
kapitlet «Kartleggingsverktøy» for en oversikt over aktuelle instrumenter.

8.4.7. Vi foreslår at elektrodetesting og protesesimulator brukes ved tilpasning av myoelektrisk protese.

Begrunnelse

I klinisk praksis starter man ofte tidlig med elektrodetesting (testing av signaler og elektrodeplassering) hos pasienter som skal ha
myoelektrisk protese. Det brukes da ulike former for protesesimulator, for eksempel MyoBoy. Dette angis av enkelte som essensielt for
senere ferdigheter med protese [196]. Det er gjort noen RCTs av effekten, men disse er små og til dels utført på personer uten ervervet
eller medfødt mangel på overekstremitetene. Resultatene er imidlertid lovende [219][218][184][83], og vi foreslår at elektrodetesting
brukes ved tilpasning av myoelektrisk protese.

8.5 - Videre oppfølging av brukere av proteser og grepsforbedringer

Flere kilder fremhever viktigheten av regelmessig oppfølging for å bidra til et bedre funksjonsnivå og større pasienttilfredshet for brukere av
armproteser [57][196][106][50][220][104]. Det er ut fra tilgjengelig evidens imidlertid uklart hva som vil være optimale rutinemessige
oppfølgingsintervall for personer med armdysmeli og armamputasjon i spesialisthelsetjenesten [138]. Svenske «Vårdriktlinjer vid dysmeli
(reduktionsmissbildning) gällande barn 0-18 år» anbefaler tilbud om regelmessig tverrfaglig kontroll, samt service av protesen ved behov
[197]. For barn med dysmeli som bruker armprotese, angir British society of rehabilitation medicine (BSRM) at det bør være kontakt med det
tverrfaglige teamet hver 3.- 4. måned [31]. I litteraturens eneste lærebok i rehabilitering etter armamputasjoner (Atikins/Meyer 1988)
anbefales protesebrukere tverrfaglig oppfølging med 1-2 års mellomrom også i stabil fase [154]. Den norske kunnskapsbaserte nasjonale
retningslinjen for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon [239][235] anbefaler at alle protesebrukere kalles inn til
rutinemessig tverrfaglig kontroll ved et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam 3-6 måneder etter første protesetilpasning, tilbud om
årlig tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteam for barn i og under skolealder og tilbud om rutinemessig tverrfaglig kontroll i
dysmeli- og armamputasjonsteam hvert 1.-2. år for eldre barn og voksne som bruker armproteser og grepsforbedringer. Anbefalingene er
konsensusbaserte, og i tråd med ovennevnte rutiner fra andre land og i tråd med dagens praksis i Norge. Arbeidsgruppen kan ikke se at det
foreligger grunner til å avvike fra disse anbefalingene når det gjelder personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal
reduksjonsdefekt. Disse pasientene ligger klinisk tett opp mot de ervervede overekstremitetsamputasjonene, og de to pasientgruppene har
mange fellestrekk når det gjelder behov for (re)habilitering og oppfølging i forhold til proteser og grepsforbedringer.

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må ikke
bæres av pasienten selv. Det vil være kostnadseffektivt å tilstrebe at pasienten i størst mulig grad utnytter disse hjelpemidlene effektivt og
dermed oppnår best mulig funksjon. Rutinemessig oppfølging av protesebrukere vil være et viktig tiltak for å oppnå dette.
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8.5.1. Vi foreslår at alle protesebrukere kalles inn til rutinemessig kontroll ved et regionalt dysmeli- armamputasjonsteam 3-6 måneder

etter første protesetilpasning.

Praktisk Info

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Reise til kontroll hos ortopediingeniør kan søkes dekket av NAV. For detaljer, se: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-
privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Ved alle dysmeli- og armamputasjonsteamene i Norge er det vanlig med en tverrfaglig kontroll 3 - 6 måneder etter protesetilpasning,
avhengig av protesetype og funksjon. Basert på konsensus i arbeidsgruppen, foreslår vi at dette formaliseres som en anbefaling. I tillegg
kommer kontroller hos ortopediingeniør for nødvendige justeringer. Under kontrollene både i team og hos ortopediingeniør vurderes om
det er behov for mer trening, justeringer av protesen eller andre tiltak. Arbeidsgruppens erfaring er at den første tverrfaglige kontrollen
er svært viktig for den videre protesetreningen, da denne kontrollen kommer på et tidspunkt der pasienten har fått tid til å «prøve seg»
med protesen i hverdag og eventuelt arbeid og dermed har en større formening om hva det er behov for å trene videre på. For barn i vekst
vil det dessuten være viktig å ha en rutinemessig kontroll av protesens passform. Vegring mot protesebruk kan skyldes at protesen har
blitt trang. Dette gjelder også for proteser uten grepsfunksjon. Rutinemessig innkalling fra teamene vil sikre oppfølging også av pasienter
som ellers ville unnlatt å ta kontakt. Pasienter som ikke har et behov, kan takke nei.
For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for avsnittet «Videre oppfølging av brukere av proteser og grepsforbedringer».

8.5.2. Vi anbefaler at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteam årlig.

Praktisk Info

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Reise til kontroll hos ortopediingeniør kan søkes dekket av NAV. For detaljer, se: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-
privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Etter den første rutinemessige kontrollen (se anbefaling 8.5.1), anbefaler vi at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig
tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Eldre barn og voksne protesebrukere bør gis
tilbud om tverrfaglige kontroller hvert 1.-2. år. Slike regelmessige kontroller vil være viktige for å sikre at pasienten fortsatt har nytte av
protesen, eller om det er behov for justeringer av hylsen e.l., mer protesetrening, og/eller endring av protesetype, og/eller tilpasning av en
grepsforbedring eller annet hjelpemiddel. I tillegg vil det være behov for regelmessige kontroller hos ortopediingeniør for justeringer av
proteser og grepsforbedringer, noe som erfaringsmessig er svært viktig for stabil og optimal funksjon. Basert på konsensus i
arbeidsgruppen, anbefaler vi at pasienten (eller pasientens foresatte) selv kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet
ved behov for slike kontroller. Dette er i tråd med dagens praksis.
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Anbefalingene gjelder for alle nivåer av armamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid vektlegges. Behovet
for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av både protesetype og reduksjonsdefektens nivå, og det er erfaringsmessig i første
rekke pasienter med grepstap og/eller mer kompliserte proteseløsninger som vil ha det største behovet for protesetilpasning og
protesetrening. For pasienter med mer distale defekter (fingre, delhånd) vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med
ortopediingeniør etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for avsnittet «Videre oppfølging av brukere av proteser og grepsforbedringer».

8.5.3. Vi foreslår at eldre barn og voksne som bruker armproteser eller grepsforbedringer gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig kontroll i

dysmeli- og armamputasjonsteam hvert 1.-2. år.

Praktisk Info

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Reise til kontroll hos ortopediingeniør kan søkes dekket av NAV. For detaljer, se: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-
privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Etter den første rutinemessige kontrollen (se anbefaling 8.5.1), anbefaler vi at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig
tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Eldre barn og voksne protesebrukere bør gis
tilbud om tverrfaglige kontroller hvert 1.-2. år. Slike regelmessige kontroller vil være viktige for å sikre at pasienten fortsatt har nytte av
protesen, eller om det er behov for justeringer av hylsen e.l., mer protesetrening, og/eller endring av protesetype, og/eller tilpasning av en
grepsforbedring eller annet hjelpemiddel. I tillegg vil det være behov for regelmessige kontroller hos ortopediingeniør for justeringer av
proteser og grepsforbedringer, noe som erfaringsmessig er svært viktig for stabil og optimal funksjon. Basert på konsensus i
arbeidsgruppen, anbefaler vi at pasienten (eller pasientens foresatte) selv kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet
ved behov for slike kontroller. Dette er i tråd med dagens praksis.

Anbefalingene gjelder for alle nivåer av armamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid vektlegges. Behovet
for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av både protesetype og reduksjonsdefektens nivå, og det er erfaringsmessig i første
rekke pasienter med grepstap og/eller mer kompliserte proteseløsninger som vil ha det største behovet for protesetilpasning og
protesetrening. For pasienter med mer distale defekter (fingre, delhånd) vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med
ortopediingeniør etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for avsnittet «Videre oppfølging av brukere av proteser og grepsforbedringer».

8.5.4. Vi anbefaler at pasienten, eller pasientens foresatte, kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for

justering av proteser eller grepsforbedringer.

Praktisk Info

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
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Reise til kontroll hos ortopediingeniør kan søkes dekket av NAV. For detaljer, se: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-
privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Etter den første rutinemessige kontrollen (se anbefaling 8.5.1), anbefaler vi at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig
tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Eldre barn og voksne protesebrukere bør gis
tilbud om tverrfaglige kontroller hvert 1-2 år. Slike regelmessige kontroller vil være viktige for å sikre at pasienten fortsatt har nytte av
protesen, eller om det er behov for justeringer av hylsen e.l., mer protesetrening, og/eller endring av protesetype, og/eller tilpasning av en
grepsforbedring eller annet hjelpemiddel. I tillegg vil det være behov for regelmessige kontroller hos ortopediingeniør for justeringer av
proteser og grepsforbedringer, noe som erfaringsmessig er svært viktig for stabil og optimal funksjon. Basert på konsensus i
arbeidsgruppen, anbefaler vi at pasienten (eller pasientens foresatte) selv kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet
ved behov for slike kontroller. Dette er i tråd med dagens praksis.

Anbefalingene gjelder for alle nivåer av armamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid vektlegges. Behovet
for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av både protesetype og reduksjonsdefektens nivå, og det er erfaringsmessig i første
rekke pasienter med grepstap og/eller mer kompliserte proteseløsninger som vil ha det største behovet for protesetilpasning og
protesetrening. For pasienter med mer distale defekter (fingre, delhånd) vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med
ortopediingeniør etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for avsnittet «Videre oppfølging av brukere av proteser og grepsforbedringer».

8.5.5. Vi anbefaler at pasienten, eller pasientens foresatte, etter første kontakt kan henvende seg direkte til det regionale dysmeli-

armamputasjonsteamet ved behov for tverrfaglig oppfølging ut over rutinemessige kontroller.

Praktisk Info

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Reise til kontroll hos ortopediingeniør kan søkes dekket av NAV. For detaljer, se: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-
privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Begrunnelse

Ved behov for gjentatt tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamene) ut over det som er angitt i
anbefaling 8.5.1-8.5.4, vil pasienten bli henvist internt i dysmeli -armamputasjonsteamene (avtale om ny vurdering), fra ortopediingeniør,
eller fra primærhelsetjenesten. Basert på konsensus i arbeidsgruppen, anbefaler vi at pasienten (eller pasientens foresatte) etter første
kontakt også selv kan henvende seg direkte til det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet ved behov for ny kontakt, råd eller
veiledning. Teamets lege vil da kunne opprette en henvisning, dersom henvendelsen ikke kan løses per telefon. Dette er i tråd med dagens
praksis.
For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for avsnittet «Videre oppfølging av brukere av proteser og grepsforbedringer».

Aktuelle kryssreferanser:
Anbefalinger for førstegangshenvisning og -vurdering i dysmeli og armamputasjonsteamene finnes i kapitlet «Oppstart av spesialisert
oppfølging og behandling (habilitering / rehabilitering)».

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli) -

54 of 93

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/rec/jxwm3E
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/section/jWdobL
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=273484&veiledertype=privatperson
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/section/jWdobL
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/section/EPdz2E
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/section/EPdz2E


Anbefalinger for gjentatte tverrfaglige vurderinger i armamputasjonsteamene finnes i kapitlet «Videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten».
Protesebruk i barnehage og skole omtales i kapitlet «Barnehage og skole».
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9 - Tekniske hjelpemidler

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie, Camilla Løvseth

Et hjelpemiddel kan defineres som «en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt
funksjonsevne» [14]. Vi skiller mellom ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy) og tekniske hjelpemidler (for
eksempel småhjelpemidler beregnet på bruk i hjemmet og til personlig hygiene). Her omtales tekniske hjelpemidler.

Tekniske hjelpemidler kan være kostnadseffektive og konstruktive tiltak, men de må formidles og brukes hensiktsmessig for at man skal
kunne utnytte potensialet som ligger i dem [101]. Vi vet fra litteraturen at tekniske hjelpemidler kan gi bedre funksjon, økt sosial deltakelse,
økt uavhengighet og bedret livskvalitet hos ulike pasientgrupper [34][159][111][75][213]. I en tverrsnittsstudie av 218 nederlandske barn og
ungdom (2-20 år) med medfødt mangel på én arm, anga pasientene signifikant bedre tilfredshet med de tekniske hjelpemidlene enn med
armprotesene sine [213]. Den foretrukne løsningen ved utfordrende aktiviteter i dagliglivet var hhv bruk av frisk arm og/eller resten av
kroppen (>60%), tekniske hjelpemidler (<48%) og bruk av protese (<9%) [213]. Også norske barn med reduksjonsdefekter foretrekker i mange
sammenhenger tekniske hjelpemidler framfor proteser [123]. Konkrete eksempler på tilpasning og bruk av hjelpemidler hos pasienter med
mangler på overekstremitetene er publisert i en tverrsnittsstudie av norske armamputerte [236] og i flere case-studies, for eksempel
[190][172][168]. Vår erfaring er at behovet for tekniske hjelpemidler er størst hos pasienter med grepstap.

Bruken av tildelte hjelpemidler varierer imidlertid; på tvers av diagnoser spriker tallene fra 35% til 92% [84][88][97]. I snitt anslås at ca. 1/3 av
tildelte hjelpemidler ikke er i bruk [169]. Bruk påvirkes bl.a. av at hjelpemidlene har både praktiske, sosiale og psykososiale egenskaper, og det
kan være en diskrepans mellom helsepersonellets og brukerens syn på behovet [101][111][230]. Dermed er det grunnleggende viktig å ta
pasienten og eventuelt de foresatte med i beslutningsprosessen, gjennom aktivitetskartlegging, informasjon, og regelmessig vurdering av
behov. Flere studier har påpekt viktigheten av nettopp god informasjon, samvalg og individuelle vurderinger
[75][213][84][169][149][188][114][127][165][76], og på at en av de vanligste årsakene til såkalt «non-use» er bedring/endring av funksjon og
dermed mangel / endring av behov [213][97][114]. En må derfor se foreskriving av et teknisk hjelpemiddel som en del av en dynamisk prosess
mellom brukeren, oppgaven og miljøet, der pasienten er bestiller og må eie prosessen dersom den skal bli vellykket. Praktisk nytte vil tale for
hjelpemiddelbruk, spesielt der hjelpemiddelet kan bidra til at pasienten klarer seg uten hjelp fra andre. Andre sider ved hjelpemiddelet, både
praktiske, sosiale og psykososiale (tungvint bruk, redsel for å bli avhengig av hjelpemiddelet, påvirker utseende eller selvbilde), kan føre til at
det legges vekk. Ulike pasienter må forventes å ha ulike preferanser og behov, derfor blir en individuell tilnærming svært viktig.

Det den enkelte pasienten ønsker å gjøre, må altså alltid være utgangspunkt for den informasjonen som gis og hvilke hjelpemidler som
anbefales. Dette er i samsvar med GAP-modellen; hvert individ skal øke sin funksjon innenfor sin kontekst og i sine relevante oppgaver.
Vektlegging av individuelle behov, preferanser, nødvendighet og hensiktsmessighet vil også bidra til å unngå «overutdeling» av hjelpemidler
som havner ubrukt i en skuff.

9.1. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet gjør en helhetlig kartlegging av pasientens aktiviteter og funksjonsnivå som basis

for en vurdering av behovet for tekniske hjelpemidler.

Praktisk Info

Dysmeli- og armamputasjonsteamene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i aktivitetskartlegging. Se kapitlet
«Kartleggingsverktøy».

Mer informasjon fra NAV om tekniske hjelpemidler i dagliglivet, inkludert utdrag av regelverk og rutiner for søknad, finnes her:
https://www.nav.no/no/Lokalt/Hordaland/NAV+Hjelpemiddelsentral+Hordaland/Lokal+informasjon/tekniske-hjelpemidler-i-
dagliglivet--441820

Begrunnelse

Det er arbeidsgruppens syn at det vil være hensiktsmessig at foresatte til barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet så
tidlig som mulig får tilpasset informasjon om tilgjengelige hjelpemidler. Slik informasjon bør gis av spesialisthelsetjenestens dysmeli- og
armamputasjonsteam, da disse innehar landets spisskompetanse i forhold til denne lavprevalente diagnosegruppen. Tilsvarende
kompetanse og erfaring med disse pasientene finnes ikke hos landets kommunale ergoterapeuter. Et samarbeid på tvers av
helsetjenestenivåer vil likevel ofte bli nødvendig, for eksempel ved behov for større tilpasninger (bolig; kjøkken, bad mv), noe som er et
kommunalt ansvar [15] (se anbefaling 9.6).

Dysmeli- og armamputasjonsteamene bør etter en helhetlig kartlegging av pasientens aktiviteter og funksjonsnivå gi råd om hvilke
hjelpemidler som kan være hensiktsmessige, og hvor pasienten kan få tak i disse. Anskaffelse av tekniske hjelpemidler bør alltid ta
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utgangspunkt i pasientens eksplisitte og opplevde behov. Personer med dysmeli finner ofte egne, kreative og gode løsninger på sine
utfordringer også uten bruk av hjelpemidler [213][103][147].

Utlån av tekniske hjelpemidler etter legeattestert søknad til NAV skjer via kommunens hjelpemiddelsentral. Slike hjelpemidler lånes uten
vederlag og forblir folketrygdens eiendom. Det vil si at de må leveres inn igjen ved bortfall av behov. NAVs hjelpemiddeldatabase
(http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/) gir en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler for alle typer funksjonstap. Såkalte rimelige
hjelpemidler, som for eksempel neglebørste med sugekopp og tilpasset skjærefjøl, må pasienten kjøpe selv. Pasienten kan imidlertid søke
NAV om tilskudd til innkjøp av rimelige hjelpemidler. Dette er omtalt i anbefaling 9.3.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet «Tekniske hjelpemidler».

9.2. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet gir pasientene opplæring i bruk av hensiktsmessige kompenserende teknikker.

Praktisk Info

Brosjyre fra det engelske «Royal National Orthopaedic Hospital NHS Trust» om hvordan daglige aktiviteter kan utføres med én hånd,
eventuelt med supplement av ulike tekniske hjelpemidler: a_patients_guide_for_completing_activities_of_daily_living_with_one_hand

Den svenske «Föreningen för de Neurosedynskadade» har på sin nettside en god oversikt over nyttige hjelpemidler og hverdagstips:
http://tipbase.org/web/hem/ (Neurosedyn er det svenske navnet på Thalidomid, medikamentet som på 1960-tallet førte til en rekke
medfødte misdannelser, derunder reduksjonsdefekter).

Nyttige instruksjonsvideoer om hvordan aktiviteter kan utføres med én hånd finnes også på YouTube og andre nettsteder. Se for eksempel
https://www.youtube.com/watch?v=1Kb7j2jjZQY (knyte skolisser) og www.handwritingforheroes.com (skriving).

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har en egen YouTube-kanal med mange nyttige innlegg: https://www.youtube.com/channel/
UCIw_j8Vz8N9rxImZby0SbiA

Begrunnelse

Pasienter med reduksjonsdefekter finner ofte selv gode teknikker for aktivitetsutførelse [213][103][147], men vil erfaringsmessig også på
et tidlig tidspunkt ha nytte av å lære seg kompenserende teknikker (for eksempel å knyte skolisse med en hånd). Kompenserende
teknikker og protesebruk er alternativer til tekniske hjelpemidler og disse tre må sees under ett hos den enkelte pasient når en vurderer
hvilke hjelpemidler som anses nødvendige og hensiktsmessige [213][196][231][126]. En brosjyre fra det engelske «Royal National
Orthopaedic Hospital NHS Trust» om hvordan daglige aktiviteter kan utføres med én hånd, eventuelt med supplement av ulike tekniske
hjelpemidler, ligger som nedlastbar PDF under «Praktisk informasjon». Her ligger også lenke til en svensk «idébank» for hjelpemidler og
hverdagstips som kan gjøre daglige gjøremål enklere. Nyttige instruksjonsvideoer om hvordan aktiviteter kan utføres med én hånd finnes
også på YouTube, Instagram og andre nettsteder / applikasjoner. Et par eksempler på slike er angitt under «Praktisk informasjon».
For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet «Tekniske hjelpemidler».

9.3. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet når det er aktuelt informerer pasientene og/eller deres foresatte om muligheten

til å søke NAV om tilskudd til småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler), og eventuelt hjelper pasienten med å søke.

Begrunnelse

Mens hjelpemidler fra kommunens hjelpemiddelsentral kan lånes uten vederlag (se anbefaling 9.1), må pasienten gå til innkjøp av såkalte
«småhjelpemidler» (rimelige hjelpemidler) selv. Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd til innkjøp av rimelige hjelpemidler for
personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet har per 01.01.19 en sats på kr 2020,-. Brukeren kan søke på nytt etter fire år. Disse
hjelpemidlene forblir pasientens eiendom. Ergoterapeut i dysmeli- og armamputasjonsteamet kan ved behov hjelpe pasienten med å søke
om tilskuddet fra NAV.
For mer informasjon og lenke til søknadsskjema, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/
tilskuddsordning-for-rimelige-hjelpemidler-sm%C3%A5hjelpemidler--368615

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli) -

57 of 93

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/rec/nV2mdn
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/section/jxDZQj
http://ortonor.no/wp-content/uploads/2019/06/a_patients_guide_for_completing_activities_of_daily_living_with_one_hand.pdf
http://tipbase.org/web/hem/
http://www.youtube.com/watch?v=1Kb7j2jjZQY
http://www.handwritingforheroes.com/
https://www.youtube.com/channel/UCIw_j8Vz8N9rxImZby0SbiA
https://www.youtube.com/channel/UCIw_j8Vz8N9rxImZby0SbiA
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/section/jxDZQj
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/rec/Ea3k5L
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/tilskuddsordning-for-rimelige-hjelpemidler-sm%C3%A5hjelpemidler--368615
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/tilskuddsordning-for-rimelige-hjelpemidler-sm%C3%A5hjelpemidler--368615


9.4. Vi foreslår at dysmeli- og amputasjonsteamet ved behov bistår kommunen med å gi pasienter som får et teknisk hjelpemiddel

nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Begrunnelse

Nødvendig opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler er i utgangspunktet kommunens ansvar. Pasienten har også et selvstendig ansvar for
å lære seg å bruke hjelpemiddelet [14]. Hjelpemiddelsentralen gir kommunene hjelp og veiledning ved behov, og arrangerer jevnlig kurs og
andre opplæringstiltak for kommunene slik at de skal være i stand til å gi nødvendig opplæring og oppfølging [14]. I noen tilfeller vil det
imidlertid være riktig at dysmeli- og armamputasjonsteamet er den som gir slik opplæring, for eksempel i forbindelse med anskaffelse av
småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler). I andre tilfeller vil det etter individuelle vurderinger være nyttig at dysmeli- og
armamputasjonsteamet bistår kommunen med opplæringen. Slik opplæring kan gjøres i forbindelse med rutinemessig oppfølging i
dysmeli- og armamputasjonsteamet, som en naturlig del av vurdering av pasientens funksjon.

9.5. Vi anbefaler at behovet for tekniske hjelpemidler revurderes ved senere kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det bør

vektlegges om tildelte hjelpemidler fortsatt er nyttige og hensiktsmessige, og om det er behov for andre hjelpemidler. Teamet må være

spesielt oppmerksomme ved livsfaseendringer. Samarbeid og samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

bør tilstrebes.

Begrunnelse

Kommunen har ansvar for å følge opp bruken av tekniske hjelpemidler for å vurdere behov for justeringer, mer opplæring, om
hjelpemiddelet dekker behovet mv [14]. Som for initial opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler (se anbefaling 9.4), vil dysmeli- og
armamputasjonsteamet også her kunne bistå kommunen. Teamet har spisskompetanse på funksjonskartlegging og vurdering av behov
hos pasienter med reduksjonsdefekter, og vil også ha regelmessig kontakt med disse pasientene. Samarbeid og samhandling mellom
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bør dermed tilstrebes.

God informasjon til de foresatte under svangerskapet, rett etter fødselen og til pasient og foresatte videre gjennom livet fortløpende
tilpasset pasientens behov og funksjon, kan bidra til å gi realistiske forventninger og til gode valg av nyttige hjelpemidler. Likevel må vi
regne med at en del førstegangs hjelpemidler ikke fungerer slik pasienten eller de foresatte hadde tenkt seg. Dette må fanges opp ved
avtalt kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet slik at hjelpemidler som ikke er i bruk kan leveres inn (dette vil ikke være relevant
for «småhjelpemidler», se anbefaling 9.3) og pasienter som fortsatt har et behov kan prøve et annet hjelpemiddel eller gis råd om andre
tiltak for bedring av funksjon. Dysmeli- og armamputasjonsteamet må være spesielt oppmerksomme ved livsfaseendringer, noe som
erfaringsmessig kan gi større eller mindre endringer i behov. Det vil dessuten være behov for gjentatte vurderinger hos barn og unge som
er i vekst og utvikling og dermed vil ha ulike behov og prioriteringer gjennom oppveksten.

Nytten av et hjelpemiddel bør ikke kun vurderes i forhold til brukstid; også hjelpemidler som brukes sjelden kan være nyttige, hvis de er
100% nyttige i bruk i en sjeldent utført aktivitet.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet «Tekniske hjelpemidler».

Aktuelle kryssreferanser:
Rutinemessige kontroller i dysmeli- og armamputasjonsteamet omtales nærmere i kapitlet «Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

9.6. Store tilpasninger, som for eksempel tilrettelegging i bolig, er et kommunalt ansvar. Vi anbefaler at dysmeli- og

armamputasjonsteamet i slike tilfeller ved behov bistår pasienten og/eller pasientens foresatte med å ta kontakt med

primærhelsetjenesten, og på forespørsel tilbyr nødvendig veiledning til fagpersoner i kommunen.
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Begrunnelse

Store tilpasninger, som for eksempel tilrettelegging i bolig, er et kommunalt ansvar [15]. Dysmeli- og armamputasjonsteamet har
spisskompetanse på funksjonskartlegging og vurdering av behov hos pasienter med reduksjonsdefekter, og vil dermed kunne være
naturlige samarbeidspartnere for kommunen også ved behov for større tilrettelegginger. I de fleste tilfeller vil teamets rolle begrense seg
til å hjelpe pasienten med å komme i kontakt med de riktige instansene lokalt. Teamet bør imidlertid på forespørsel tilby nødvendig
veiledning til fagpersoner i kommunen.
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10 - Barnehage og skole

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie, Kerstin Lundberg Larsen

De fleste barn med reduksjonsdefekter på overekstremiteten klarer seg på lik linje med andre barn i barnehage og skole [158][123]. Noen har
behov for proteser, grepsforbedringer og/eller andre hjelpemidler [123][85][213][65], og noen vil ha behov for andre former for tilrettelegging
for å mestre lek og ulike skolerelaterte oppgaver. Spesielt ved defekter i begge armer eller i både armer og ben kan det være behov for større
grad av spesialtilpassede hjelpemidler og tilrettelagte omgivelser [8].

10.1. Vi anbefaler at alle barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet tilbys regelmessig vurdering ved fysioterapeut i

barnehagealder, for kartlegging av motorisk utvikling, eventuelt behov for stimulering, tilrettelegging og/eller hjelpemidler.

Begrunnelse

Transversale reduksjonsdefekter i overekstremitetene kan gi både redusert grepsfunksjon og redusert rekkevidde. Kompenserende
bevegelser og skjevbelastning av frisk arm, nakke og truncus ved utførelse av ulike aktiviteter er vanlig [213][103][147]. Dette gir økt
risiko for skjev- og overbelastningsplager, og i tråd med dette finner en økt risiko for muskelskjelettsmerter i nakke, skulder, brystrygg og
ikke-affisert arm hos voksne som mangler deler av en arm [44][67][173][121][130][233]. Flertallet av personer med dysmeli og kroniske
muskelskjelettsmerter angir at smertene debuterte først i voksen alder [121].

For å forebygge skjev- og overbelastningsplager, anbefaler vi derfor allerede fra barnehagealder regelmessig vurdering av fysioterapeut
for alle barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet. Vurderingen bør omfatte bruk av affisert arm, symmetri i
aktivitetsutførelse, tidlig avdekking av eventuelle skjevheter i rygg og bekken og vurdering av behov for tilrettelegging og/eller
hjelpemidler i ulike aktiviteter. Tilbud om tilrettelegging og eventuelle hjelpemidler må sees opp mot viktigheten av å bidra til å hjelpe
barnet med å akseptere seg selv slik det er, og med å finne egne løsninger for aktivitetsutførelse.

Anbefalingen er konsensusbasert, men med støtte i en engelsk retningslinje for oppfølging av armdysmeli og armamputasjon [31] og i
heftet «Veileder for oppfølging ved dysmeli» fra TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser [6].

Aktuelle kryssreferanser:
Vurdering av behovet for proteser, grepsforbedringer og tekniske hjelpemidler er nærmere omtalt i kapitlene «Proteser og
grepsforbedringer» (i avsnittet «Vurdering av behov for protese») og i kapitlet «Tekniske hjelpemidler».

10.2. Vi anbefaler at en i god tid før skolestart får med barnet, foreldrene, ergo- og/eller fysioterapeut i kommunen på besøk til skolen for

å vurdere eventuelle behov for tilrettelegging. Slike tilsyn bør tilbys regelmessig gjennom skoletiden for å fange opp eventuelle endringer

i barnets behov.

Begrunnelse

Konsensusbasert anbefaling med samme rasjonale som anbefaling 10.1 når det gjelder forebygging av skjev- og overbelastningsplager, der
god tilrettelegging er en viktig faktor. I tillegg vil tidlig vurdering av eventuelle behov for tilrettelegging bidra til best mulig funksjon og
selvstendighet for barnet i utførelsen av ulike aktiviteter både på skolen og SFO [31][6]. Det siste året i barnehagen vil det dermed være
viktig å vektlegge selvstendighet i ulike ADL-funksjoner, som påkledning og toalettbesøk. Ved store funksjonsutfall kan det være aktuelt å
vurdere behovet for og eventuelt søke om assistent. Dette bør da gjøres i god tid før skolestart. Det bør tilbys gjentatte tilsyn gjennom
skoletiden for å fange opp eventuelle endringer i barnets behov som følge av vekst, utvikling, nye fag med endrede krav til
aktivitetsutførelse mv.
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10.3. Vi anbefaler at alle barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet tilbys en vurdering av sitte- og arbeidsstilling og

eventuelt behov for tilrettelegging ved stillesittende skolearbeid i forbindelse med skolestart, i forbindelse med bytte av skole og ellers

ved behov. Vurderingen bør gjøres av ergo- og/eller fysioterapeut som har erfaring med barn.

Begrunnelse

Konsensusbasert anbefaling med samme rasjonale som anbefaling 10.1 og 10.2, med hensikt å forebygge skjev- og overbelastningsplager
og legge til rette for best mulig funksjon og selvstendighet for barnet. Vurderingen bør omfatte bruk av armen med defekten, symmetri i
aktivitetsutførelse, eventuell skjevhet i rygg ved sittende arbeid, eventuelle vanskelige/ utfordrende aktiviteter og en vurdering av behov
for tilpasninger og/eller hjelpemidler som hev/senkbart bord, arbeidsstol (bord og stol eventuelt også hjemme – til lekser), dobbelt sett
med skolebøker, forskjellige måter å fiksere bøker og ark til underlaget (for eksempel sklikke, magnetbord), og ulike småhjelpemidler som
håndklemmer/blyantgrep og tykke blyanter.

10.4. Vi anbefaler at alle barn med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet kartlegges med hensyn til behov for tilrettelegging

også i praktiske fag som mat og helse, musikk, kunst og håndverk og kroppsøving.

Begrunnelse

Konsensusbasert anbefaling med samme rasjonale som anbefaling 10.1, 10.2 og 10.3, med hensikt å forebygge skjev- og
overbelastningsplager og legge til rette for best mulig funksjon og selvstendighet for barnet. Vurderingen bør omfatte bruk av armen med
defekten, symmetri i aktivitetsutførelse, eventuell skjevhet i rygg ved aktivitetsutførelse, eventuelle vanskelige/ utfordrende aktiviteter
og en vurdering av behov for tilpasninger og/eller hjelpemidler som sklikke, fikseringsbrett, kjøkkenredskaper med vinklet skaft,
grepsforbedringsproteser og enhåndshjelpemidler. For musikk bør vurderingen omfatte råd vedrørende valg av instrument, samt
eventuelt behov for tilpasning av instrument.

10.5. Vi anbefaler at det gis relevant informasjon om reduksjonsdefekten til ansatte og andre barn i barnehage og skole.

Begrunnelse

En transversal reduksjonsdefekt vil kunne tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet, ofte i form av nysgjerrighet, men dessverre også i form
av mobbing [141][143]. Slik uønsket oppmerksomhet kan oppleves stigmatiserende [200], og føre til at armen forsøkes skjult, for eksempel
i store klær eller med en protese [141][163][225] – eller i mer alvorlige tilfeller ved at personen vegrer seg mot å oppholde seg utenfor
hjemmet / blant fremmede. Både barnets opplevelse av å være annerledes og eventuell uønsket oppmerksomhet rundt dysmelien og
konsekvensene av denne vil kunne begrense barnets fysiske funksjon og også kunne bidra til et redusert selvbilde og redusert livskvalitet
[45][107][228]. Åpenhet rundt dysmelien vil kunne forebygge uønsket oppmerksomhet og det barnet kan oppleve som unødvendige
spørsmål, og forebygge mobbing. Informasjonen bør formidles i en samtale som barnehage/skole planlegger sammen med barnet selv og
foreldrene. Se anbefaling 10.7 for en oversikt over aktuelle filmer og nettsider som kan brukes. Barnet bør i tillegg få hjelp til å finne gode
svar ved uønsket oppmerksomhet. Dette er også omtalt i anbefaling 13.3 i kapitlet «Psykisk helse og psykososial funksjon».

10.6. Vi anbefaler at det i samarbeid med foreldrene, lokal fysio- og/eller ergoterapeut og det regionale dysmeli- og

armamputasjonsteamet avklares når og hvor mye en eventuell protese skal brukes i barnehage og skole.
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Begrunnelse

Dersom barnet skal få glede og nytte av å bruke en protese, må protesen være tilgjengelig i aktiviteter der den kan være nyttig, både i
hjemmet, i barnehagen og på skolen [106][224]. Dette forutsetter godt samarbeid med de voksne rundt barnet (foresatte, personalet i
barnehagen og på skolen). Det kan være hensiktsmessig å avtale at protesen brukes i konkrete aktiviteter eller til konkrete tidspunkter i
løpet av barnehage-/skoledagen [106]. Hos eldre barn vil dette ofte komme naturlig ved behov for protese og/eller grepsforbedring for å
kunne utføre enkelte aktiviteter, for eksempel i praktiske fag som mat og helse. Sterk anbefaling pga. stor antatt nytteverdi, få/ingen
ulemper ved tiltaket og lite ressursbehov sett opp mot nytteverdien.

Aktuelle kryssreferanser:
Valg av protesetype, protesebruk og protesetrening omtales nærmere i kapitlet «Proteser og grepsforbedringer».

10.7. Aktuelle filmer, brosjyrer, kurs og nettsider.

Begrunnelse

Filmer om dysmeli og skole
• Film om tilpasning av skolehverdagen for barn med dysmeli («Dysmeli og skolehverdagen»): https://youtu.be/pJxQA_K4lBk
• Film om foreldres forventninger til skolestart (om barn med en av diagnosene som hører til TRS kompetansesenter) («Skolestart
2018»): https://youtu.be/0H3jdyhO6Fk
• Film til lærere fra ungdom med dysmeli («Dysmeli: En informasjonsfilm til lærere»): https://youtu.be/B2aCvT0ZDGQ

Filmer som viser barn med armdysmeli i aktivitet og lek
• «Sånn er jeg og sånn er det»: https://tv.nrk.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det/MSUE11001110/sesong-1/episode-1
• «Erik har Norges minste hånd»: https://vimeo.com/161171783

Film om å leve med dysmeli
• «Mitt liv med dysmeli»: https://www.youtube.com/watch?v=vASiJW4ZbTE

Brosjyrer
• «Dysmeli, hva nå?»: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/Dysmeli%20hva%20n%C3%A5,%20kort%20brosjyre.pdf
• «Bruk av armprotese»: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-Dysmeli-130617.pdf

Kurs
• TRS: «Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser»: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/
Forberedelser%20til%20skolestart%20for%20barn%20med%20sjeldne%20diagnoser%20201016.pdf
• TRS: «En god skolestart. E-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen og SFO»: 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
• Kurs for foreldre til barn i alderen null til to år med dysmeli, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser:
https://www.sunnaas.no/arrangementer/kurs-for-foreldre-til-barn-i-alderen-null-til-to-ar-med-dysmeli-2019-09-03

Andre nyttige tilbud
• Norsk Dysmeliforenings sommersamling, se: http://www.dysmeli.no/
• Aktivitetsopphold ved Beitostølen Helsesportsenter (emnekurs for barn/ungdom med dysmeli og fortløpende gruppeopphold for
personer med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser), se: https://www.bhss.no/
• Aktivitetsopphold ved Valnesfjord Helsesportsenter for personer med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser, se:
http://www.vhss.no/?lang=no_NO

Pasientforeningene
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• Norsk Dysmeliforening: http://www.dysmeli.no/
• Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere): http://www.momentum.nu/

Andre nyttige nettsider
• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, startsiden: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-
tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser
• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, om dysmeli: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-
tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli
• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, om lover, rettigheter og tjenester: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/
kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/lover-rettigheter-og-tjenester
• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser sin YouTube-kanal med nyttig informasjon om dysmeli og andre sjeldne diagnoser:
https://www.youtube.com/channel/UCIw_j8Vz8N9rxImZby0SbiA
• Nyttig brukerinitiert nettside, etablert for å skape oppmerksomhet, støtte og bejuble de som er født med en annerledes arm eller
ben: https://luckyfinproject.org
• Om kartlegging og behandling av barn og voksne med dysmeli, for fagfolk og andre: https://handsmartgroup.org/
• Råd og tips om håndtering av mobbing, ved organisasjonen Voksne for Barn: https://www.vfb.no/rad-og-tips/tema/mobbing/
• Tipsark om håndtering av mobbing er juni 2019 under ferdigstilling og vil bli lagt ut på nettsidene til Nasjonalt fagnettverk for
dysmeli, under Fagressurser: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/
nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagressurser Her ligger også andre nyttige fagressurser aktuelle for personer med dysmeli og
fagpersoner som jobber med denne pasientgruppen.

Se også omtale av hjelpemidler og hverdagstips som kan gjøre daglige gjøremål enklere i kapitlet «Tekniske hjelpemidler», anbefaling
9.1-9.3.
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11 - Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv

Kapittelansvarlig: Kerstin Lundberg Larsen, Kristin Østlie

11.1. Vi anbefaler at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt tilbys individuell

yrkesveiledning før valg av utdanning.

Begrunnelse

Mange med dysmeli tar høyere utdanning [124][122], og mange er i fullt arbeid [124][195][174]. De fleste med medfødt mangel på
overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt følger vanlige utdanningsløp. Diagnosen kan imidlertid medføre utfordringer både
i forhold til utdanning og arbeid [144][143][80]. Ungdom og unge voksne med dysmeli kan derfor ha behov for tilrettelegging i utdannings-
og arbeidssituasjonen og veiledning i yrkesvalg [195][31].

Erfaringsvis kan tungt fysisk arbeid og yrker som har høyt krav til tempo være vanskelig å stå i over tid. Noen voksne med mangler på
overekstremitetene utvikler etter hvert kroniske smerter og uttalt trettbarhet (fatigue), og flere avslutter arbeidslivet før oppnådd
pensjonsalder [124][122][195]. Årsakene til dette er ikke fullt kartlagt, men det ser ut til å være en sammenheng mellom forekomst av
muskelskjelettsmerter og redusert arbeidsevne [122][174]. Transversale reduksjonsdefekter i overekstremitetene kan gi både redusert
grepsfunksjon og redusert rekkevidde. Kompenserende bevegelser og skjevbelastning av frisk arm, nakke og truncus ved utførelse av
ulike aktiviteter er vanlig [213][103][147][113][69]. Dette gir økt risiko for skjev- og overbelastningsplager, og i tråd med dette finner en
økt risiko for muskelskjelettsmerter i nakke, skulder, brystrygg og ikke-affisert arm hos voksne som mangler deler av en arm
[44][67][173][121][130][233]. Flertallet av personer med dysmeli og kroniske muskelskjelettsmerter angir at smertene debuterte først i
voksen alder [121].

Vi anbefaler derfor at personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet tilbys individuell yrkesveiledning allerede før valg
av utdanning. Kartlegging av hvilke aktiviteter arbeidet inneholder og kravet til bruk av begge armer/hender, rekkevidde og grep vil være
viktig som grunnlag for en vurdering av pasientens eventuelle behov for tilrettelegging og/eller hjelpemidler. Noen vil ha god nytte av en
periode med arbeidsutprøving. Målet vil være at personen skal kunne stå i arbeid og å forebygge skjev- og overbelastningsplager.
Dysmeli- og armamputasjonsteamene bør samarbeide med andre relevante instanser som NAV og rådgiver i videregående skole.

11.2. Vi anbefaler at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt som har behov for

tilrettelegging i løpet av utdanningen, tar kontakt med aktuelt studiested.

Begrunnelse

Likestillings- og diskrimineringsloven §21 bestemmer at elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og
utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre
likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter [11]. Universitets- og høyskoleloven §4-3 bestemmer i tråd med dette at
utdanningsstedet så langt det er mulig og rimelig, skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov [12]. Det kan
være all form for tilrettelegging som for eksempel eksamen, praksis, studiemiljø og studieplass. Videre er høyere utdanningsinstitusjoner
og læresteder pålagt å ha en egen kontaktperson samt en egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser og en
handlingsplan for hvordan de tilrettelegger for disse [10]. Det er studentens behov som er utgangspunktet for tilretteleggingen. Felles for
de aktuelle rettighetene er at de må etterspørres før de blir tilbudt. Det er derfor viktig at den enkelte kjenner til de muligheter som
finnes, og gjør et valg ut fra denne kunnskapen.

Se anbefaling 11.7 for lenker til mer informasjon om utdanning, arbeidsliv og rettigheter ved nedsatt funksjonsevne.
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11.3. Vi foreslår at personer med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet som ikke har mulighet til å jobbe ved siden av studiene

søker om ekstra stipend fra Lånekassen.

Begrunnelse

Personer med dysmeli kan ha spesielle økonomiske utfordringer. Dette kan være på grunn av utgifter direkte knyttet til det å leve med
diagnosen, men kan også ha indirekte årsaker, for eksempel kan det kreve så mye tid og krefter å leve med diagnosen at det ikke blir mulig
å ta jobb i ferier og ved siden av studier. Lånekassen gir ekstra stipend til personer som pga. nedsatt funksjon ikke kan jobbe ved siden av
studiene. Dysmeli- og armamputasjonsteamet bør informere pasienten om denne muligheten, og eventuelt bistå pasienten med
nødvendig legeerklæring ved slik søknad. For mer informasjon, se: https://www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne

11.4. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene i samarbeid med lokale instanser vurderer behovet for hjelpemidler og/eller

tilrettelegging på arbeidsplassen for personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt. Slik

kartlegging vil være viktig både for å optimalisere funksjon, og for å forebygge muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager.

Begrunnelse

Reduksjonsdefekter, spesielt med forkortning av armen og/eller grepstap, vil kunne påvirke både funksjon og bevegelsesmønster
[124][195][31][51][214]. Pasientene kan få problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter, og for å kompensere for den manglende
hånden/armen, vil de for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben og motsatt sides arm [213][103][147]. Dette gir økt risiko for skjev- og
overbelastningsplager [44][67][173]. Nyere forskning på norske voksne med reduksjonsdefekt på én arm har i tråd med dette vist at
muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager er vanlig i denne gruppen, og at forekomsten av redusert arbeidsevne i form av
uføretrygd er høyere enn i normalbefolkningen [124][122][121]. Videre fant en norsk studie fra 2016 at denne gruppen rapporterer
nedsatt livskvalitet sammenliknet med normalbefolkningen, spesielt relatert til smerter, men også relatert til redusert yrkesdeltakelse
[125]. Det samme ser en hos voksne med ervervet armamputasjon [67][130][233][238][231].

Tidlig kartlegging av behovet for hjelpemidler og/eller tilrettelegging på arbeidsplassen blir dermed viktig både for å optimalisere funksjon
og arbeidsevne, og for å forebygge muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager [122][120]. I kartlegging og tilrettelegging må
dysmeli- og armamputasjonsteamet samarbeide med NAV, førstelinjehelsetjenesten, arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten.

Aktuelle kryssreferanser:
Forebygging og behandling av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager hos personer med transversal reduksjonsdefekt på
overekstremitet omtales nærmere i kapitlet «Forebygging og behandling av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager».
Tekniske hjelpemidler, kompenserende teknikker og nyttige hverdagstips omtales i kapitlet «Tekniske hjelpemidler».

11.5. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene informerer personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av

transversal reduksjonsdefekt om muligheten for å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden og om muligheten for sykmelding for

enkeltstående behandlingsdager.

Begrunnelse

Ved nedsatt arbeidsevne på grunn av kronisk sykdom eller tilstand som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan personen selv
eller arbeidsgiver søke om fritak fra arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver vil da få refusjon fra folketrygden fra første fraværsdag. Dysmeli
kan i noen tilfeller medføre behandling som fører til økt fravær fra arbeid, for eksempel ved behov for gjentatt kontakt med ortopedisk
verksted eller tverrfaglig dysmeli- og armamputasjonsteam. Smerte- og overbelastningsproblematikk kan også føre til særlig stort
sykefravær. [6]

Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli) -

65 of 93

http://www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/section/LwDV5n
http://app.magicapp.org/goto/guideline/jXxeBj/section/jxDZQj


Ved kortere fravær på grunn av behandling, kan pasienten ha rett til sykmelding for enkeltstående behandlingsdager. Dette forutsetter at
pasienten ikke kan være på jobb på grunn av behandlingen, og blir bare godkjent for hele dager, maksimum en dag per uke. Er det snakk
om behandling flere dager per uke, skal det skrives gradert sykmelding. [13]

11.6. Vi foreslår at dysmeli- og armamputasjonsteamene bistår fastlegen i vurderingen av pasientens arbeidsevne ved nedsatt funksjon

på grunn av dysmelien i seg selv eller pga. sekundære muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager.

Begrunnelse

Reduksjonsdefekter, spesielt med forkortning av armen og/eller grepstap, vil kunne påvirke både funksjon og bevegelsesmønster
[124][195][31][51][214]. Pasientene kan få problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter, og for å kompensere for den manglende
hånden/armen, vil de for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben og motsatt sides arm [213][103][147]. Dette gir økt risiko for skjev- og
overbelastningsplager [44][67][173]. Nyere forskning på norske voksne med reduksjonsdefekt på én arm har i tråd med dette vist at
muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager er vanlig i denne gruppen, og at forekomsten av redusert arbeidsevne i form av
uføretrygd er høyere enn i normalbefolkningen [124][122][121]. Videre fant en norsk studie fra 2016 at denne gruppen rapporterer
nedsatt livskvalitet sammenliknet med normalbefolkningen, spesielt relatert til smerter, men også relatert til redusert yrkesdeltakelse
[125]. Det samme ser en hos voksne med ervervet armamputasjon [67][130][233][238][231].

For at personer med dysmeli skal kunne stå lengst mulig i arbeid, bør de få individuelt tilpasset yrkesveiledning og nødvendige
hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen, som omtalt i anbefaling 11.1, 11.4 og 11.5. Til tross for slike tiltak, kan smerter og
dysmelirelatert nedsatt funksjon føre til redusert arbeidsevne og spørsmål om behov for arbeidsavklaringspenger, omskolering eller hel
eller delvis uføretrygd. I slike tilfeller vil fastlegen være pasientens primære støttespiller. Dysmeli- og armamputasjonsteamet bør
imidlertid ha lav terskel for å bistå i slike vurderinger ved behov.

11.7. Lenker til mer informasjon om utdanning, arbeidsliv og rettigheter ved nedsatt funksjonsevne.

Begrunnelse

Lenker til mer informasjon om utdanning og arbeidsliv ved nedsatt funksjonsevne:
• https://www.ung.no/utdanning/houtd/977_Rettigheter_i_høyere_utdanning_for_personer_med_nedsatt_funksjonsevne.html
• https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/lover-
rettigheter-og-tjenester/skole-og-utdanning/studier-og-utdanning
• https://www.youtube.com/watch?v=e_Y4lA6Rq58

Les mer om lover, rettigheter og tjenester her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/lover-rettigheter-og-tjenester
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12 - Førerkort

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

12.1. Vi anbefaler at det i god tid før pasienten ønsker å øvelseskjøre med personbil eller starte kjøreopplæring på moped vurderes om

det vil være behov for protese, grepsforbedring eller tilpasning av kjøretøyet for at pasienten skal oppfylle førerkortforskriftens

helsekrav. Vurderingen av helsekravet gjøres av fastlege, eventuelt med bistand fra det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Praktisk Info

NAV har samlet informasjon om tilpasning av bil i Kunnskapsbanken om bil og spesialutstyr: http://www.kunnskapsbanken.net/kategori/
bil-og-spesialutstyr/ , under den: http://www.kunnskapsbanken.net/bil/hvem-gjor-hva-og-nar/

Autoriserte trafikkskolers landsforbund har her en oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring i tilpasset kjøretøy:
https://www.atl.no/finn-trafikkskole?class=f&limit=20&limitstart=0
Pasienten må selv kontakte den enkelte kjøreskolen for å finne ut hvilken tilpasning de har på sine biler.

For personer med dysmeli som trenger tilpasning av foreldrenes bil for øvelseskjøring, kan det være en mulighet å søke om legatmidler for
å få dekket utgifter til dette. Da vil pasienten kunne vente med å søke om midler fra NAV til det er behov for tilpasning av egen bil, og
dermed unngå problemer knyttet 11-årsregelen. Et legat er en pengegave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Det
finnes legater for mange ulike formål, som for eksempel stipender for ungdom under utdanning. Dette er nærmere omtalt i
Legathåndboken: https://www.legathandboken.no/ For personer med dysmeli, kan «Stiftelsen Cathrine og Nils Hals’ legat for
funksjonshemmede» være aktuelt. Legatets formål er å yte hjelp til fysisk funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder
hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. Les mer om legatet og hvilke krav som stilles til søkeren
her: https://www.legathandboken.no/Sosiale/Syke-og-ufoere/Stiftelsen-Cathrine-og-Nils-Hals-legat-for-funksjonshemmede

Begrunnelse

Ved medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt, kan det være behov for tilpasninger av kjøretøyet
(herunder automatgir), ekstrautstyr eller personlige hjelpemidler som armprotese eller grepsforbedring for at vedkommende kan føre
motorvogn på trafikksikker måte [66][80]. Nedenfor omtales dette for hhv personbil og motorsykkel. Øvelseskjøring omtales spesielt, se
avsnitt 12.1.1.4.

12.1.1 PERSONBIL

12.1.1.1 Regelverket

Førerkortforskriftens vedlegg 1 - Helsekrav kapittel 17 §41 [16] omhandler svekket førlighet. Helsekravet er ihht paragrafens første ledd
oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det bla legges vekt på om evnen til å
føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben,
herunder nedsatt gripeevne. Dette vil omfatte en del pasienter med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet.

Alle som skal søke om førerkort, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan
virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege [17].

Helseattest førerett (Helsedirektoratets skjema IS-2569 22.05.2017) [18] skal ihht Førerkortveilederen [19][20] framlegges
• Når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort
har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har en annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er
oppfylt
• Ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort gruppe 2 og gruppe 3
• Ved utvidelse av førerkort til tyngre førergruppe
• Ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning
• Ved fornyelse av førerkort etter fylte 75 år
• Dersom pasienten i sin egenerklæring svarer ja på spørsmål om nedsatt førlighet i arm eller ben

Helseattesten må ikke være eldre enn 3 mnd ved fremleggelse etter bestemmelsene i førerkortforskriftens helsekrav §41 første ledd.
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Utfylling av helseattesten omfatter også mange andre spørsmål enn førlighet i arm og ben, og er fastlegens oppgave. Legen i dysmeli- og
armamputasjonsteamet kan bidra med råd eller tilleggserklæring som kun omhandler reduksjonsdefekten. Den samlede kliniske
vurderingen vil være avgjørende for legens vurdering ved førlighetsnedsettelser. I denne vurderingen kan det være aktuelt å involvere
fysioterapeut eller ergoterapeut.

Legen har her en sakkyndig rolle, og bestemmer ikke om pasienten kan kjøre, men vurderer om helsekravene er oppfylt.

Førerkortveilederen [19][21] presiserer: Ved stabil førlighetssvekkelse skal legen vurdere om helsekravet er oppfylt uten bruk av
personlige hjelpemidler som protese/ortose. Dersom det ikke er tilstrekkelig førlighet til trafikksikker føring av motorvogn uten bruk av
protese/ortose, skal legen i konklusjonen på helseattesten krysse av for at søker mangler tilstrekkelig førlighet, og under vilkår krysse av
for protese/ortose.

12.1.1.2 Saksgang

Førerkortforskriftens vedlegg 1 §41 tredje ledd [16] og Førerkortveilederen [19][21] beskriver saksgangen ved stabil førlighetssvekkelse
(derunder transversale reduksjonsdefekter).

Dersom legen vurderer helsekravet som oppfylt, er det ikke nødvendig med videre tiltak. Dette vil for eksempel være tilfellet ved
delhåndsdysmeli med tilstrekkelig grep. Vurderingen dokumenteres i pasientens journal.

Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravet for en periode som overskrider 6 mnd, blir saksgangen som følger:
• Legen plikter å gi melding til fylkesmannen, jfr. Helsepersonelloven §34 og meldepliktforskriften §2. Maler for skriftlig melding til
fylkesmannen og informasjon til pasienten finnes i Førerkortveilederen [22].
• Fylkesmannen vurderer opplysningene og sender anmodning til politiet om å inndra førerkortet, dersom fylkesmannen anser at
helsekravet ikke er oppfylt.
• Politiet fatter deretter vedtak om tilbakekallelse av førerkortet.
• Dermed er pasienten uten førerkort, og må ha helseattest fra lege for å få det tilbake.
• Fastlegen fyller ut helseattesten (Helsedirektoratets skjema IS-2569 22.05.2017) [18] og innhenter eventuelt tilleggsinformasjon
fra dysmeli- og armamputasjonsteamet.
• Pasienten tar med seg helseattesten til trafikkstasjonen, som har delegert myndighet fra regionvegkontoret til å fatte vedtak i
saker vedrørende stasjonær førlighetssvekkelse.
• Trafikkstasjonen avgjør, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om det kan gis dispensasjon fra kravet om førlighet, og
om det er behov tilpasninger av kjøretøyet (herunder automatgir), ekstrautstyr eller personlige hjelpemidler som armprotese eller
grepsforbedring for at vedkommende kan føre motorvogn på trafikksikker måte.
• Ved innvilget førerett, utsteder trafikkstasjonen et nytt førerkort med kode for nødvendige hjelpemidler / tilpasninger. Protese/
ortose kodes med førerkortkode 03.
• Avslag på søknad om dispensasjon fra helsekravene ved stabil førlighetssvekkelse kan påklages til Vegdirektoratet.

12.1.1.3 Tilpasning av bil

Den vanligste tilpasningen / ekstrautstyret ved transversal reduksjonsdefekt på overekstremiteten er rattkule med A-funksjoner (lys,
vindusvisker mv) [66]. I tillegg vil det oftest stilles krav om at kjøretøyet har automatgir [66]. Tilpasning av bil vil for pasienter med
medfødt reduksjonsdefekt på overekstremiteten kunne bli aktuelt allerede i forbindelse med øvelseskjøring (se mer om dette i eget
avsnitt nedenfor).

Saksgang:
• Pasienten søker digitalt om stønad til spesialutstyr på nav.no. Alternativt kan skjema «Søknad om biltilpasning» (NAV 10-07.41)
benyttes.
• Ved søknad om tilpasning av bil for øvelseskjøring, må dette framgå av søknadens punkt 3 (funksjonsbeskrivelse og behov).
• Fastlegen fyller ut Helseattest førerett (Helsedirektoratets skjema IS-2569 22.05.2017) [18] som vedlegg til søknaden.
• Ved behov kan pasienten eller fastlegen be om tilleggsuttalelse vedr. pasientens armfunksjon fra det dysmeli- og
armamputasjonsteamet som kjenner pasienten.
• Spesialutstyr skal alltid kjøpes inn av NAV.
• Det gis ikke støtte til utstyr som kan leveres originalt (automatgir, cruisekontroll, 4wd mv.)
• Alle som får ombygd bil med kjøreteknisk utstyr, får opplæring i bruk av utstyret av aktuell bilombygger. NAV dekker
tilvenningstimer og nødvendige kostnader forbundet med at førerkortet blir kodet for det aktuelle utstyret [23].
• Tilskudd fra NAV til gruppe 1 bil krever at man har varige forflytningsvansker, at man ikke er i stand til å bruke offentlige
kommunikasjonsmidler, og at man er i arbeid eller under høyere utdanning (definert som ut over videregående skole) [24]. Det vil
dermed ikke være aktuelt for pasienter med ren førlighetsnedsettelse i arm.
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Spesielt for øvelseskjøring (se også avsnitt 12.1.1.4):
• En forutsetning for at NAV dekker utgifter til tilpasning av bil for øvelseskjøring, er at det ikke fins en kjøreskole i nærheten av
pasientens bosted med aktuelt tilpasset utstyr. Hva som er «i nærheten» er en skjønnsmessig vurdering.
• Tilpasningene kan enten gjøres på foreldrenes bil, eller på pasientens egen bil.
• Hovedregelen er at utstyret skal vare i 11 år [23][24]. Det vil si at dersom pasienten får innvilget tilpasning av foreldrenes bil og
deretter – innen 11 år – kjøper egen bil, må vedkommende selv dekke utgiftene til flytting av tilpasningene til egen bil. For å unngå
dette, kan det være en mulighet å søke om legatmidler for å få dekket utgifter til tilpasning av foreldrenes bil for øvelseskjøring, se
«Praktisk informasjon».

12.1.1.4 Øvelseskjøring

Pasienter med dysmeli vil komme i kontakt med førerkortforskriftens helsekrav allerede når de nærmer seg alderen for øvelseskjøring, før
de har ervervet førerett.

Det kreves per i dag ikke formell dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav for øvelseskjøring [25]. Både den som øvelseskjører og
ledsageren har imidlertid en selvstendig plikt til å oppfylle helsekravene, jfr. Vegtrafikkloven §26 [26]. Ved behov, kan fastlegen be om
hjelp til vurdering av pasientens armfunksjon fra det dysmeli- og armamputasjonsteamet som kjenner pasienten.

Den som skal øvelseskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs [26][27]. Øvelseskjøring kan utføres uten ekstra pedalsett.

Dersom legen vurderer helsekravet for den som skal øvelseskjøre som oppfylt, er det ikke nødvendig med videre tiltak. Dette vil for
eksempel være tilfellet ved delhåndsdysmeli med tilstrekkelig grep. Vurderingen dokumenteres i pasientens journal, og pasienten
gjennomfører kjøreopplæring og oppkjøring uten spesielle tilpasninger.

Dersom legen vurderer førlighetssvekkelsen som så stor at helsekravet ikke er oppfylt, vil saksgangen videre være avhengig av om
helsekravet vil være oppfylt ved bruk av armprotese / grepsforbedring, eller om det er behov for tilpasning av kjøretøyet.

Personer som vurderes å ha tilstrekkelig førlighet ved bruk av armprotese/grepsforbedring:
• Pasienten kan øvelseskjøre med protese/grepsforbedring.
• Vurderingen dokumenteres i pasientens journal.
• Helseattesten (Helsedirektoratets skjema IS-2569 22.05.2017) [18] fylles ut av fastlegen når pasienten skal søke om oppkjøring,
med avkryssing for stabil førlighetssvekkelse og behov for protese.
• Pasienten kjører opp med armprotese/grepsforbedring, og vil få førerkort kodet med førerkortkode 03.

Personer som vurderes å ha behov for tilpasning av kjøretøyet og/eller ekstrautstyr for å ha tilstrekkelig førlighet:
• Pasienten kan ikke øvelseskjøre før nødvendige tilpasninger er utført.
• Vurderingen dokumenteres i pasientens journal.
• For saksgang vedrørende biltilpasning, se avsnitt 12.1.1.3 ovenfor.
• Pasienten må ta kjøretimer og øvrig kjøreopplæring ved nærmeste trafikkskole som har en tilpasset bil. Se «Praktisk informasjon»
for en oversikt over disse.
• Kjøreskolebil med nødvendige tilpasninger må også brukes ved oppkjøring. Førerkortet blir kodet for det aktuelle utstyret.

12.1.2 MOTORSYKKEL OG MOPED

Det samme regelverket gjelder for motorsykkel og moped som for bil (førerkort gruppe 1).

Ved grepstap som medfører at helsekravet ikke er oppfylt, må kjøreopplæring og førerprøve foregå enten med armprotese/
grepsforbedring eller på tilpasset motorsykkel eller moped. Saksgangen blir som beskrevet for bil ovenfor.

Nettsiden «Likevel MC» [28] inneholder mye informasjon om hvordan en motorsykkel kan tilpasses ulike funksjonshemminger. «Likevel
MC» kan også bidra til kjøreopplæring i samarbeid med lokal kjøreskole.
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13 - Psykisk helse og psykososial funksjon

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

13.1. Vi anbefaler at foresatte til barn med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt tidlig i forløpet gis

informasjon om tilstanden, tilbudet om oppfølging i spesialisthelsetjenesten, pasientforeningene og muligheten for kontakt med

likeperson.

Begrunnelse

Foreldre som får et barn med dysmeli, kan oppleve dette som en krise og ha behov for hjelp med følelsesmessige reaksjoner [6][150].
Mange bruker tid på å undre seg over mulige årsaker til dysmelien, og bekymrer seg for framtiden til barnet [6][164]. Det å gi foreldrene
tilstrekkelig, riktig og realistisk informasjon tidlig i forløpet er dermed av svært stor betydning. Slik informasjon vil kunne bidra både til å
forebygge unødvendige bekymringer og til å unngå urealistiske forventninger, spesielt til protesebruk og hjelpemidler. Informasjonen bør
gis av et tverrfaglig dysmeli- og armamputasjonsteam [197][31]. Samtidig bør det gis informasjon om pasientforeningene og muligheten
for kontakt med likeperson.

Aktuelle kryssreferanser:
En sjekkliste for tema som bør tas opp ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet finnes i anbefaling 3.4.
Likepersonkontakt omtales i anbefaling 3.6.

13.2. Vi anbefaler at det legges vekt på å støtte og stimulere personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal

reduksjonsdefekt til mestring og deltakelse både med og uten protese. Dysmeli- og armamputasjonsteamet vil her ha en viktig veiledende

rolle overfor pasienten selv, de foresatte og eventuelle samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten.

Begrunnelse

Selv om de fleste med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet lever vanlige liv [124][123][214], kan slike defekter gi både
redusert grepsfunksjon og redusert rekkevidde, og som følge av dette utfordringer i forhold til aktivitet og deltakelse [158][144][51]. For
en del vil det være nødvendig og riktig å kompensere for manglende funksjon med bruk av armproteser og/eller grepsforbedringer. Vi ser
imidlertid også at barn, ungdom og voksne med reduksjonsdefekter ofte finner gode, alternative måter å løse praktiske utfordringer på
[123][213][103][147]. Både intakt sensibilitet og den motoriske kontrollen pasientene har på distalt bløtvev og eventuelt intakt håndledd
gjør at en del velger bort protesebruk [103][178][229]. Noen har behov for ulike tekniske hjelpemidler, andre foretrekker alternative
teknikker og kompenserende bevegelser [123][144][213][103][139][176][65]. Personer med defekter kun i hånd, har ofte god funksjon
ved bruk av dysmelihånda i ulike aktiviteter [46]. Dysmeli- og armamputasjonsteamet blir uansett viktige veiledere for pasienten og
eventuelt de foresatte, enten det gjelder valg av protese, tekniske hjelpemidler eller råd om og opplæring i hensiktsmessige
kompenserende teknikker og «enhåndsløsninger» [6][197][31][85].
Et mål uavhengig av valg av metode for utføring av ulike oppgaver og aktiviteter, er at personen opplever god mestring. Mestring og
deltakelse i ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger er viktig for å forebygge psykiske problemer og psykososiale utfordringer [6][86].
Viktigheten av dette understrekes av en studie fra 2016, der en fant at norske voksne med reduksjonsdefekt på én arm rapporterer
nedsatt livskvalitet sammenliknet med normalbefolkningen, blant annet relatert til redusert yrkesdeltakelse [125].

Aktuelle kryssreferanser:
Proteser og grepsforbedringer er nærmere omtalt i kapittel 8.
Tekniske hjelpemidler og kompenserende teknikker er nærmere omtalt i kapittel 9.
Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv er omtalt i kapittel 11.
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13.3. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet sammen med de foresatte bidrar til å hjelpe barn med medfødt mangel på

overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt med å akseptere seg selv slik de er, og hjelper barnet med å finne gode

rollemodeller.

Begrunnelse

Det å være annerledes, kan være en utfordring for personer med dysmeli. Vi ser at barn helt ned i barnehagealder, ungdom – spesielt i
pubertet – og også voksne kan oppleve psykososiale utfordringer knyttet til dette. Da like gjerne knyttet til det å se annerledes ut, som til
nedsatt funksjon [225]. Både pasientens opplevelse av å være annerledes og eventuell uønsket oppmerksomhet rundt dysmelien vil kunne
bidra til et redusert selvbilde og redusert livskvalitet [158][86][45][107][228]. Derfor blir det viktig å tidlig hjelpe barnet med å akseptere
seg selv slik det er [152], og å finne gode rollemodeller som kan bidra til dette. 10 barn med dysmeli som ledd i VACTERL syndrom beskrev
dette godt da de definerte seg som «stolt, men annerledes» [133]. I denne prosessen kan barnet ha behov for å snakke om sin dysmeli og
opplevelsen av den, gjerne med helsepersonell de har tillit til, heller enn foreldrene [6]. Barnet kan også trenge hjelp til å finne gode svar
ved uønsket oppmerksomhet, og eventuelt ønske støtte på at de har rett til å la være å svare på alle spørsmål [6]. Behovet for slik
psykososial støtte er også framhevet i anbefalinger for oppfølging av personer med armdysmeli fra andre land [197][31]. I tillegg til
kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet vil både relevante nettsider, likepersonkontakt og deltakelse i ulike arrangementer i regi
av Norsk Dysmeliforening kunne være nyttig. Dessuten er det erfaringsmessig nyttig og viktig at det blir gitt relevant informasjon i
barnehagen og på skolen.

Aktuelle kryssreferanser:
Likepersonkontakt er nærmere omtalt i anbefaling 3.6.
Informasjon til barnehage og skole er nærmere omtalt i anbefaling 10.5.
For lenker til nyttige nettsider mv, se anbefaling 10.7.

13.4. Vi anbefaler at psykososial helse tas opp med eldre barn, ungdom og voksne med medfødt mangel på overekstremitet i form av

transversal reduksjonsdefekt ved kontakt med det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Begrunnelse

Som omtalt i begrunnelsesteksten til anbefaling 13.3, kan det å være annerledes være en utfordring for personer med dysmeli. Thorsen et
al. formulerte det slik: «Det er på samme tid å være ganske så enestående og ganske vanlig, og få dette til å gå sammen og bli et godt liv
(…).»[200] Ungdomstida kan være spesielt vanskelig, blant annet fordi dette generelt sett er en periode da det å skille seg ut oppleves som
ekstra utfordrende [6][107]. Psykososiale utfordringer blir også ofte tydeligere i overganger, som fra barneskole til ungdomsskole, eller
senere i livet knyttet til livsfaseoverganger og ved endringer i jobb, studier og familiære forpliktelser [144][143]. Det blir dermed viktig at
dysmeli- og armamputasjonsteamet, som følger pasienten gjennom hele livet, er oppmerksom på slike utfordringer og tar opp temaet når
pasienten kommer til kontroll [211].

En studie av 106 barn i alderen 10-14 år med medfødte hånddefekter viste at pasientens rapportering av helserelatert livskvalitet både
når det gjelder fysisk og psykososial helse kan avvike til dels betydelig fra de foresattes [47]. Det er dermed viktig at teamet tilstreber å
snakke direkte med pasienten, selv om de foresatte er tilstede og bidrar med komparentopplysninger. Barnas selvbestemmelsesrett og
rett til å uttale seg om egen helse er nedfelt i Pasient- og brukerrettighetsloven [30]. I §3-1 heter det: «Barn som er i stand til å danne seg
egne synspunkter, skal gis informasjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og modenhet». I
§3-4 heter det videre: «Er pasienten eller brukeren mellom 12 og 16 år, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har
foreldreansvaret når pasienten eller brukeren av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.» I tråd med dette, bør barna fra 12 års
alder tilbys egen samtale med teamet, uten de foresatte tilstede.

Det er kjent at pasienter med et kronisk fysisk helseproblem har høy risiko for depresjon, spesielt hvis de har en funksjonsnedsettelse
[32]. Tidligere depresjon øker risikoen [32]. Studier av barn med dysmeli og amputasjoner viser at spesielt opplevd sosial støtte er en
viktig prediktor for mestring og et godt selvbilde, noe som igjen er tett knyttet til redusert risiko for utvikling av depresjon [86][208][209].
Mistrivsel påvirker de samme faktorene negativt [210]. Kartlegging av trivsel og sosial støtte bør dermed være en naturlig del av
vurderingen av pasientens psykososiale situasjon. Dette er i tråd med allerede innarbeidet erfaringsbasert klinisk praksis.
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14 - Sosionomtjenester

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

14.1. Vi anbefaler at pasienter med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt og/eller deres foresatte

tilbys samtale med sosionom ved kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Praktisk Info

Følgende sjekkliste kan brukes som utgangspunkt for hva sosionomen kan bidra med:
• Kartlegge hjelpebehov (stikkord: skole/studier, karriereveiledning, arbeid, bolig, transport)
• Gi hjelp og veiledning i forhold til økonomi, bosituasjon, studier, arbeid, hjemmesituasjon og andre praktiske ting
• Ta kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset, for eksempel NAV
• Tilby hjelp og veiledning angående pasientreiser og andre refusjonsordninger
• Ha støttesamtaler, gi råd og veiledning ved følelsesmessige reaksjoner og vanskelige tanker. Dette gjelder også foresatte og andre
pårørende.
• Informere om rettigheter og hjelpeinstanser / tiltak, derunder
◦ Informere om rett til fornyelse av proteser og grepsforbedringer pga. vekst og utvikling
◦ Informere om rett til og hjelpe til med å søke om grunnstønad for protesebrukere
◦ Informere om rett til og hjelpe til med å søke om hjelpestønad
◦ Informere om rett til og hjelpe til med søknad om opplæringspenger for foresatte som følger sitt barn til avtale hos dysmeli- og
armamputasjonsteamet
◦ Informere om rett til og hjelpe til med å søke om ekstra stipend fra Lånekassen til personer som pga. nedsatt funksjon ikke kan
jobbe ved siden av studiene
◦ Informere om muligheten for å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden
◦ Informere om muligheten for sykmelding for enkeltstående behandlingsdager

TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser har samlet en oversikt over lover, rettigheter og tjenester i det offentlige velferdssystemet
på sine nettsider:
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/lover-
rettigheter-og-tjenester
Denne oversikten med tilhørende lenker kan være nyttig for pasienten og de foresatte, og kan med fordel inngå i informasjonen fra
sosionomen.

Begrunnelse

Sosionomtjenester er lite omtalt i litteraturen, men vi vet fra en norsk tverrsnittsstudie at relativt mange norske armamputerte har
benyttet sosionomtjenester og angir dette som nyttig. Vi vet også at de norske armamputerte angir et betydelig udekket behov for
sosionomtjenester som en del av rehabiliteringen [234]. Vi kunne ikke finne litteratur som omtaler bruk av eller behov for
sosionomtjenester hos personer med medfødt mangel på overekstremitet. Anbefalingen baserer seg derfor på konsensus i
arbeidsgruppen.

Sosionomtjenesten kan gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det. I Sykehuset Innlandet omtales
sosionomtjenesten blant annet slik: «Målet for sosionomtjenesten er å øke pasientenes og de pårørendes evne og mulighet til å mestre en
vanskelig eller endret livssituasjon.»[177] For personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt,
vil det kunne være behov for bistand fra sosionomen både i spørsmål om rettigheter, behov for praktisk bistand og i forhold til
psykologiske / psykososiale forhold.

Få enheter har sosionom i somatiske sykehus. Kommunene kun i NAV. Derfor bør sosionomkontakt legges til dysmeli- og
armamputasjonsteamet. Dette også fordi en her sikrer kontakt med en sosionom som har tilstrekkelig spesialkompetanse om behov og
rettigheter ved medfødte transversale reduksjonsdefekter på overekstremiteten. Ved behov, kan dysmeli- og armamputasjonsteamene ta
kontakt med sosionom ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Pasientene og/eller deres foresatte kan også ta direkte kontakt
med TRS. Lenke til TRS sine nettsider: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-
for-sjeldne-diagnoser

Av erfaring vet vi at det er store individuelle forskjeller i behovet for kontakt med sosionom for personer med transversal
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reduksjonsdefekt på overekstremitet og deres foresatte. Arbeidsgruppen anser det likevel som viktig at pasienten / pasientens foresatte
får møte sosionom tidlig, for å motta informasjon om rettigheter og om hva sosionomen kan bidra med, samt få hjelp til å initiere
nødvendige tiltak.

Vi foreslår at sosionomen bruker en sjekkliste for å sikre at viktige tema tas opp med pasienten (angitt under «Praktisk informasjon»).
Samtidig må både informasjonen og tilbudet som gis være fleksibelt, tilpasset den enkelte pasientens behov.

Behovet for sosionomtjenester kan endres i et livsløpsperspektiv, og tilbudet bør dermed gjentas ved senere kontakt med dysmeli- og
armamputasjonsteamet. En bør være spesielt oppmerksom på endringer i behovet ved livsfaseoverganger.
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15 - Forebygging og behandling av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

15.1. Vi anbefaler at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt får råd om hvordan man

kan forebygge muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og overbelastningsproblematikk.

Praktisk Info

Regionale dysmeli- og armamputasjonsteam finnes 5 steder i Norge:
• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes 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

Begrunnelse

Reduksjonsdefekter, spesielt med forkortning av armen og/eller grepstap, vil kunne påvirke både funksjon og bevegelsesmønster
[124][195][31][51][214]. Pasientene kan få problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter, og for å kompensere for den manglende
hånden/armen, vil de for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben og motsatt sides arm [213][103][147]. Dette gir økt risiko for skjev- og
overbelastningsplager [44][67][173]. Nyere forskning på norske voksne med reduksjonsdefekt på én arm har i tråd med dette vist at
muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager er vanlig i denne gruppen, og at forekomsten av redusert arbeidsevne i form av
uføretrygd er høyere enn i normalbefolkningen [124][121][122]. Videre fant en norsk studie fra 2016 at denne gruppen rapporterer
nedsatt livskvalitet sammenliknet med normalbefolkningen, spesielt relatert til smerter, men også relatert til redusert yrkesdeltakelse
[125]. Det samme ser en hos voksne med ervervet armamputasjon [67][238][233][231][130].

Basert på ovenstående, vurderer arbeidsgruppen forebygging av muskelskjelettsmerter som et svært viktig tiltak hos denne
pasientgruppen. Vi anbefaler derfor at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt får råd
om hvordan man kan forebygge muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og overbelastningsproblematikk. Dette er i samsvar med
anbefalingene i de svenske «Vårdriktlinjer vid dysmeli (reduktionsmissbildning) gällande barn 0-18 år» [197], «British Society of
Rehabilitation Medicine»s retningslinje for oppfølging av personer med armdysmeli og armamputasjon [31] og den kunnskapsbaserte
norske retningslinjen for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon [239][235].

Individuelle forhold (alder, yrke, familiære forpliktelser, interesser mv) vil være av stor betydning for hvilke anbefalinger man gir. For barn
legges vekt på å sikre normal motorisk utvikling og oppmuntre til variert fysisk aktivitet og aktiviteter som vektlegger symmetri. Ved
klinisk undersøkelse vurderes eventuell asymmetri og behov for tilrettelegging, proteser, grepsforbedringer eller andre hjelpemidler. Lek
brukes aktivt som ledd i både vurdering og oppfølging [6]. Også for ungdom og voksne vektlegges symmetri i aktivitetsutførelse. I tillegg
fokuseres det på bevisstgjøring i forhold til holdning og hensiktsmessig bruk av kroppen. Videre gis råd om avlastning av frisk arm der det
er mulig og hensiktsmessig, enten det er gjennom bruk av protese, andre hjelpemidler eller alternative måter å utføre aktiviteten på (god
ergonomi). I den forbindelse er det også viktig å vurdere behovet for hjelpemidler og/eller tilrettelegging under studier eller på
arbeidsplassen, som anført i kapittel 11, «Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv».

Vi ser dessuten at nedsatt styrke og bevegelighet proksimalt i den affiserte armen hos personer med amputasjoner og reduksjonsdefekter
øker faren for kompenserende bevegelser, skjev/feil bruk av kroppen, sekundære smerter og nedsatt funksjon, både med og uten protese
[31][49][113][69]. Derfor, og i tråd med generelle prinsipper for trening og toleranse for belastning [64], bør ungdom og voksne informeres
om viktigheten av enkel styrke- og bevegelighetstrening. Gjennom styrketreningen vil de også stå bedre rustet til å takle økt belastning på
nakke/skuldre og frisk arm. Mange rapporterer også at fysisk aktivitet og trening, tøyning og avspenning reduserer smerter og gir
overskudd [200]. Det kan være behov for grepsforbedringer for å kunne gjennomføre hensiktsmessig trening, da spesielt for styrketrening
av affisert side hos pasienter med grepstap. Mer informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved dysmeli finnes på nettsidene til
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TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/fysisk-funksjon-aktivitet-og-trening-ved-dysmeli

Vurdering og råd om eventuelle tiltak er en spesialistoppgave som bør håndteres av det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet.
Vi anbefaler at dette gjøres rutinemessig i forbindelse med første møte med teamet, og deretter gjentas ved behov ved senere kontakt.
Basert på en individuell vurdering av den enkelte pasienten, bør teamet ta stilling til behovet for videre oppfølging lokalt (type, omfang,
hyppighet). Dette vil blant annet avhenge av alder og reduksjonsdefektens nivå. Behovet for forebyggende tiltak vil erfaringsmessig være
størst hos pasienter med proksimale defekter og grepstap enn hos pasienter som har mangler kun på hånd og fingre. Anbefalingen gjelder
imidlertid for alle nivåer av reduksjonsdefekt på overekstremitet, finger og delhånd inkludert.

Dersom det anbefales videre oppfølging, bør pasienten oppfordres til å opprette kontakt med det lokale behandlingsapparatet for å kunne
få rask hjelp ved behov. I samråd med pasienten må nødvendig informasjon fra dysmeli- og armamputasjonsteamet videreformidles til
aktuelle lokale behandlere (fastlege, barnehage/skole, eventuelt fysioterapeut og ergoterapeut). Treningen vil følge samme generelle
prinsipper som for pasienter uten reduksjonsdefekter. Det er dermed i utgangspunktet ikke behov for spesialkompetanse hos lokal
fysioterapeut. Vedkommende har imidlertid mulighet til å ta kontakt med nærmeste dysmeli- og armamputasjonsteam ved behov for
veiledning. Se «Praktisk informasjon» for en oversikt over teamene og kontaktinformasjon.

Aktuelle kryssreferanser:
En nærmere omtale av samarbeid, informasjonsutveksling og ansvarsfordeling mellom dysmeli- og amputasjonsteamene, fastlegene og
andre helsetjenesteytere i førstelinjehelsetjenesten finnes i kapitlet «Samhandling og kommunale helsetjenester».
Tilrettelegging under utdanning og i arbeid, blant annet med tanke på forebygging av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager,
omtales nærmere i kapitlet «Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv».
Ved nedsatt arbeidsevne på grunn av kronisk sykdom eller tilstand som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan personen selv
eller arbeidsgiver søke om fritak fra arbeidsgiverperioden. Ved kortere fravær på grunn av behandling, kan pasienten ha rett til
sykmelding for enkeltstående behandlingsdager. Dette er nærmere omtalt i anbefaling 11.5.

15.2. Vi anbefaler at behandling av spesifikke muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager hos personer med medfødt mangel på

overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt følger gjeldende generelle retningslinjer for de respektive tilstandene.

Praktisk Info

Regionale dysmeli- og armamputasjonsteam finnes 5 steder i Norge:
• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes 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

Begrunnelse

Det foreligger ingen evidens for at muskelskjelettsmerter skal behandles annerledes hos dysmeli- og amputasjonspasienter enn hos andre
[87]. Vi anbefaler derfor at behandling av spesifikke muskelskjelettsmerter hos personer med medfødt mangel på overekstremitet i form
av transversal reduksjonsdefekt følger gjeldende generelle retningslinjer for de respektive tilstandene. Det finnes for eksempel gode,
oppdaterte anbefalinger for flere tilstander (bla skulder- og albuetendinitter) i det kunnskapsbaserte oppslagsverket UpToDate. Slik
behandling bør som hovedregel foregå i primærhelsetjenesten (fastlege og/eller fysioterapeut). Ved usikkerhet omkring diagnose og
behandling kan pasienten imidlertid henvises til en tverrfaglig vurdering ved nærmeste dysmeli- og armamputasjonsteam (se «Praktisk
informasjon» for detaljer). En raskest mulig diagnostisk avklaring, uansett omsorgsnivå, vil gi mulighet for tidlig innsatt adekvat
behandling, et kortest mulig forløp og raskest mulig bedring av funksjon i dagligliv og arbeid.
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15.3. Vi foreslår at alle med transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet og smerter i en av armene vurderes med tanke på refererte

smerter, og at eventuelle refererte smerter behandles i henhold til gjeldende retningslinjer for grunnlidelsen.

Praktisk Info

Regionale dysmeli- og armamputasjonsteam finnes 5 steder i Norge:
• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes 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

Begrunnelse

Refererte smerter fra triggerpunkter i tilliggende muskulatur (særlig nakke/skuldre), lokale nerverotsmerter, eller pleksusskader
forekommer ikke sjelden etter ervervede armamputasjoner [233][192][37]. Også personer med medfødt mangel på overekstremitet i
form av transversal reduksjonsdefekt kan oppleve muskelskjelettsmerter i nakke og skulder med utstråling til arm, relatert til skjev- og
overbelastning [121]. Andre årsaker til refererte smerter i arm kan være hjertesykdom, skivepatologi, artrose i tilgrensende ledd og
iskemi. Systemiske sykdommer som diabetes og reumatiske lidelser kan også gi opphav til smerter og nedsatt armfunksjon [192][37]. Den
viktigste behandlingen i slike tilfeller blir å diagnostisere og behandle grunnlidelsen [87][192][37]. Vi foreslår derfor at alle med
transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet og smerter i en av armene vurderes med tanke på refererte smerter. Dette kan i
utgangspunktet foregå i primærhelsetjenesten (fastlege og/eller fysioterapeut). Ved usikkerhet omkring diagnose og behandling kan
pasienten henvises til en tverrfaglig vurdering ved nærmeste dysmeli- og armamputasjonsteam (se «Praktisk informasjon» for detaljer).
En raskest mulig diagnostisk avklaring, uansett omsorgsnivå, vil gi mulighet for tidlig innsatt adekvat behandling, et kortest mulig forløp
og raskest mulig bedring av funksjon i dagligliv og arbeid.
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16 - Kuldeoverfølsomhet

Kapittelansvarlig: Kristin Østlie

16.1. Vi foreslår at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt spørres om de opplever å

være overfølsomme for kulde, og i så fall informeres om aktuelle tiltak. Foresatte til små barn med transversal reduksjonsdefekt bør

informeres om at kuldeoverfølsomhet kan forekomme og om at det finnes ulike tiltak / hjelpemidler hvis dette blir et problem.

Praktisk Info

CSS (McCabe Cold Sensitivity Severity scale) er per i dag det eneste validerte instrumentet for kartlegging av kuldeoverfølsomhet som er
oversatt til norsk [202]. Skjemaet kan lastes ned her: http://www.handterapi.no/wp-content/uploads/2013/06/McCabe-CSS-Cold-
sensitivity-Severity-scale-Norwegian-FINAL.pdf. Mulige scores er 0-400, der høyere score indikerer økt kuldeoverfølsomhet. Det er
foreslått å definere patologisk kuldefølsomhet som CSS score ≥ 50, med undergruppene mild (50-149), moderat (150-249), alvorlig
(250-349) og ekstrem (350-400) [202]. Skjemaet inneholder to spørsmål som innebærer at man har håndfunksjon, og egner seg dermed
best for pasienter med grepsfunksjon / distale reduksjonsdefekter. Men også for andre vil spørsmålene kunne brukes i klinisk praksis som
et strukturert supplement til anamnesen.

CISS (Cold Intolerance Symptom Severity) questionnaire er et annet internasjonalt validert instrument for kartlegging av
kuldeoverfølsomhet. Skjemaet fins på svensk [71]. Mulige scores er 4-100, der høyere score indikerer økt kuldeoverfølsomhet. I den
svenske versjonen defineres unormal («abnormal») kuldefølsomhet som CISS score >50 [72][74]. Lenger sør i Europa har det vært
foreslått en cut-off på 30 [115][185]. Begge cut-off er basert på scores i normalbefolkningen. Også dette skjemaet inneholder to spørsmål
om symptomer i hånd, og betraktninger om bruk i klinisk praksis blir dermed som for CSS.

Begrunnelse

Kuldeoverfølsomhet kan beskrives som «en forsterket eller unormal reaksjon på kuldeeksponering av den skadde kroppsdelen, som fører
til ubehag eller unngåelse av kulde». Vanlige symptomer er smerter, nummenhet, stivhet, hevelse, svakhet og endringer i hudfarge og
temperatur [72][203]. CISS (Cold Intolerance Symptom Severity) questionnaire [71] og CSS (McCabe Cold Sensitivity Severity scale) [202]
er internasjonalt validerte instrumenter for kartlegging av kuldeoverfølsomhet. Instrumentene omtales nærmere under «Praktisk
informasjon».

Kuldeoverfølsomhet er hyppig forekommende etter håndskader og nerveskader i overekstremiteten, derunder amputasjoner [72][203].
Årsaken er ukjent, men antas å skyldes endringer i både ben, vaskulære og nevrale komponenter [72]. Blant annet er det beskrevet
unormalt langvarig perifer vasokonstriksjon (karsammentrekning) [203]. Symptomenes alvorlighetsgrad er i flere studier vist å være
assosiert med skadeomfanget; mer alvorlige skader er assosiert med mer alvorlig kuldeoverfølsomhet [203]. Kuldeoverfølsomheten kan
spontant bedres noe over tid, men de fleste opplever vedvarende plager [72][204].

Det fins svært lite forskningslitteratur som beskriver kuldeoverfølsomhet hos personer med medfødt mangel på overekstremitet. Vi fant
kun én studie som beskriver forekomst hos barn og unge, og én studie som beskriver voksne. Kun studien av barn og unge brukte et
validert mål på kuldeoverfølsomhet. Her ble 19 pasienter som var operert som barn med spalting av syndactylier fulgt opp 16 år etter
inngrepet. 37 % anga da en viss kuldesensitivitet, men ingen av dem hadde patologisk score på CISS [226]. I en studie der 77 norske voksne
med reduksjonsdefekt på én arm besvarte postsendte spørreskjema, rapporterte 65 % at de hadde lett for å fryse på dysmeliarmen.
Personene med slik kuldefølsomhet hadde mer enn 4 ganger økt sjanse for å ha kroniske muskelskjelettsmerter enn de som ikke
rapporterte slike plager [121]. Forfatterne poengterer at det er kjent at pasienter med medfødte reduksjonsdefekter kan ha mangelfullt
utviklede nerver og blodkar i dysmeliarmen, og foreslår at redusert perifer sirkulasjon kan være bakgrunnen for kuldeoverfølsomhet og
iskemiske smerter hos denne pasientgruppen [121].

Dette er i tråd med dysmeli- og armamputasjonsteamenes kliniske erfaring. Kuldeoverfølsomhet synes totalt sett ikke å være et stort
problem hos barn med arm- og hånddysmeli. Samtidig ser vi at noen pasienter – i alle aldersgrupper – er mye plaget, og har behov for tiltak
rettet mot dette. Vi foreslår på bakgrunn av dette at personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal
reduksjonsdefekt spørres om de opplever å være overfølsomme for kulde, og i så fall informeres om aktuelle tiltak. Foresatte til små barn
med transversal reduksjonsdefekt bør informeres om at kuldeoverfølsomhet kan forekomme og om at det finnes ulike tiltak / hjelpemidler
hvis dette blir et problem. De aktuelle tiltakene er nærmere beskrevet i anbefaling 16.2.
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16.2. Vi foreslår at andre, enklere og billigere tiltak prøves ut før elektriske varmehjelpemidler, og at termiske proteser kun vurderes når

andre tiltak ikke har gitt tilfredsstillende effekt på pasientens symptomer og funksjon.

Praktisk Info

Aktuelle tiltak som kan anbefales forsøkt, basert på klinisk erfaring samt Carlsson 2014 [72] og Vaksvik 2015 [203]: Forebygging – kle på
seg før man fryser (hansker/votter/«stumpsokker», varme klær generelt), holde arm/hånd i lommen eller inne i armen på genser/jakke,
varme hånda/dysmeliarmen i armhulen, trene eller aktivt bevege hånda/armen, massere hånda/armen, øke innetemperaturen, unngå
kaldt vann og annen kuldeeksponering (for eksempel kjøleskap) så langt mulig, velge verktøy etc. med en overflate som ikke leder kulde,
håndvarmere for lomme eller votter, elektriske varmehjelpemidler, termisk protese.

For elektrisk oppvarmede votter er det viktig at varmetrådene er trukket godt nok oppover stumpen, ikke bare ytterst.

Termiske proteser (proteser med innebyggede varmetråder) dekkes av NAV som ortopedisk hjelpemiddel etter søknad (se «Praktisk
informasjon» til anbefaling 8.1.1 for detaljer). Elektriske votter (med innsydde varmetråder) kan søkes dekket av NAV som teknisk
hjelpemiddel (se «Praktisk informasjon» til anbefaling 9.1 for detaljer).

Begrunnelse

Vi har ikke funnet studier som beskriver strategier ved kuldeoverfølsomhet hos personer med medfødt mangel på overekstremitet. Vi
kunne heller ikke finne studier av termiske proteser (armproteser med varmeelementer) til tross for at dette hjelpemiddelet ikke er
uvanlig hos de som bruker proteser. Personer som er kuldeoverfølsomme som følge av amputasjoner og traumatiske håndskader har
imidlertid rapportert bruk av strategier som bevegelse og å varme seg på egen kropp, samt bruk av håndvarmere og elektriske votter eller
hansker [73][77].

Bruk av strategiene omtalt i studiene ovenfor er sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring, både når det gjelder pasienter
med ervervet armamputasjon og pasienter med dysmeli. Mange prøver ut ulike tiltak på egen hånd, andre etter råd fra dysmeli- og
armamputasjonsteamet. Bruken av flere tiltak er vanlig, og opplevelsen av effekt synes individuell. De fleste tiltakene er enkle, billige og
bivirkningsfrie, og kan dermed etter arbeidsgruppens syn forsøkes til tross for at kunnskapen om effekt er mangelfull. Unntak fra dette er
elektriske varmehjelpemidler og termiske proteser, der særlig sistnevnte er et kostbart hjelpemiddel.

Vi kan ut fra foreliggende evidens ikke anbefale ett tiltak framfor ett annet. På bakgrunn av kostnader knyttet til termiske proteser og
elektriske varmehjelpemidler, anbefales imidlertid utprøving av andre tiltak først. Men vi vil understreke at bruk av kostnadskrevende
hjelpemidler også kan være kostnadseffektive tiltak dersom de bidrar til å gi pasienten økt funksjon og arbeidsevne. Termiske proteser har
i tillegg til pris en ulempe i det at varmetrådene påvirker både størrelsen på protesen og funksjonen på hånda, bla ved å «stjele»
batterikapasitet og tilføre økt vekt. Vi foreslår derfor at termiske proteser kun vurderes når andre tiltak ikke har gitt tilfredsstillende
effekt på pasientens symptomer og funksjon.

Detaljer om ulike tiltak finnes under «Praktisk informasjon».
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