
Rehabilitering ved 
multilevel kirurgi
– hos gående barn 
med cerebral parese

GMFCS nivå 1–3

Retningslinjer for fysioterapeuter, evt. ergoterapeut, leger og ortopedi-ingeniører



GENERELLE RETNINGSLINJER  
SOM KAN TILPASSES INDIVIDUELT 

PREOPERATIVT

Alle gående barn kalles inn til Databasert Bevegelses Analyse (DBA) ved 
Haukeland Universitetssykehus (HUS) før evt. kirurgi. Operativt inngrep bør 
skje innen 3 mnd. etter siste DBA.

• Når operasjonen er planlagt kalles alle involverte inn til et forberedende møte 
med Habiliteringstjenesten. Habiliteringstjenesten har ansvar for koordinering 
og fordeling av oppgaver og organisering av pre- og postoperativt tiltak.

• Foreldre (og eventuelt barnet), kommunal fysio- og ergoterapeut, assistent, 
lærer, representant fra SFO og evt. avlastningsbolig kalles inn. Dersom barnet 
skal opereres på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) skal fysioterapeut 
derfra innkalles og evt. kontakt sykepleier.

• Gi informasjon om transport, sykehusopphold, operasjon, smertelindring, 
utstyr og trening etter inngrepet.

• Kartlegg behov for hjelpemidler. Disse må bestilles i god tid før operasjonsdato 
(som oftest rullestol/gåhjelpemidler). Camps lange kneskinner/evt. abduksjons 
ortose bestilles og legges på ved sykehuset der barnet er operert.

• Organisere:
• postoperativ trening
• bassengtrening etter gipsfjerning
• transport (dersom nødvendig) til og fra skole/barnehage for barn med 

hoftegips/abduksjons ortose
• Sende skriftlig referat til alle involverte.
• Sjekke via mail/tlf./møte ca. 14 dager før innleggelse at alt er ordnet.

POSTOPERATIVE STADIER

1. Tilheling (0–10 uker) 
• 0–6 uker for bløtdelskirurgi (vektbæring etter ca. 5–7 dager,) 
• ca. 6 uker for femur og acetabulum osteotomier (vektbæring etter 4–6 uker)
• 6–10 uker for benkirurgi i foten (vektbæring etter 8–10 uker)

2.  Styrketrening (6–12 uker)
3.  Reinnlæring av gangfunksjon – (minst ett år etter inngrep)

1. TILHELINGSSTADIET 0–6 UKER POSTOPERATIVT

Første dager/uke: innlagt på sykehus, evt epiduralanestesi i tre dager. 
Smertestillende ved behov og før bevegelse/øvelse. Plastgips til under kneet 
etter achilles/fotkirurgi

Etter hamstringstenotomi og rectustransposisjon blir kneskinner lagt på etter 
operasjonen mens barnet er i narkose. Barnet skal våkne med kneskinner på.
Abduksjonsortose etter adduktortenotomi/unntaksvis sprikegips brukes i 4–6 
uker, etter avtale med ortoped, og gjerne noen timer daglig etter det, avhengig 
av adekvat abduksjon.
Etter bekkenosteotomi – vanligvis gips i 4 uker – oftest slutter den ovenfor 
kneet – muligens går til proksimalt for ankelledd på operert side. 

Smertestillende gis etter behov så snart epiduralkateteret er fjernet, og før 
stillingsforandringer/forflytning/bevegelse. Omfang av stillingsforandringer/ 
bevegelse på sykehuset justeres etter operasjonens omfang, og av smerte/
engstelse hos barnet. Smertelindring ved hjemkomst bør være drøftet med  
legen i habiliteringstjenesten på forhånd. Barnet blir liggende på sykehuset til 
de kan smertelindres med medikamenter som kan gis hjemme.

1. dag postoperativ
• Ryggleie/halvsittende med kneskinner hele døgnet som fjernes flere 

ganger om dagen for forsiktig bevegelse/øvelser. Evt over i rullestol.

2. dag postoperativt
• Fortsatt kneskinner unntatt under bevegelse/øvelser. Forsiktig bevegelse 

av knær og hofter flere ganger om dagen.
• Etter rectustransposisjon: bevegelse av knærne også i mageleie for 

å forhindre adheranser, knefleksjon til minst 30 grader første uken  
(passivt eller assistert).

• Etter psoastenotomi: mageleie flere ganger om dagen.
• Etter hamstringstenotomi: langsittende med kneskinner 3–4 gr. per dag.
• Begynnende quadricepstrening – VIKTIG – ofte lettest i halvsittende. 
• Begynne med aktive/dynamiske og isometriske øvelser, og generell trening 

av magemuskler og overkropp/armer.
OBS! Pårørende/assistenter som følger barnet må være innstilt på å delta i 
trening under innleggelsen. Sykepleierne vil bli instruert, men kapasitet på 
avdeling vil styre mengde av tilgjengelig hjelp.



3–7 dager postoperativt: i denne fasen reiser de fleste barn hjem og 
personene som følger barnet blir instruert om øvelser/forflytting osv.
• Habiliteringstjenesten på hjemstedet skal gi informasjon og 

veiledning, mens kommune fysioterapeut har ansvar for treningstiltak. 
• Fortsatt smertestillende før bevegelse/øvelse/trening/vektbæring 

hvis nødvendig.
• Fortsetter med passive/aktive bevegelse flere ganger om dagen, 

forflytningsteknikker, stillingsforandringer – ryggleie, mageleie, 
langsittende. 

• Fortsetter med aktive dynamiske og isometriske øvelser.
• Quadriceps er ofte lettest å trene med knærne i bøy ut forbi 

sengekanten/stol eller benk.
• Trening av dorsal/plantarfleksorene (dersom gips; isometrisk 

trening inni gipsen).
• Etter bløtdelskirurgi: stå- og gangtrening i gangbane eller med  

gåstativ/prekestol fra dag 5–7 (i gips, og med kneskinner etter 
hamstringstenotomi og rectus transposisjon).

2–3 uker postoperativt
• Daglig trening, stillingsforandringer, bevegelse flere ganger om 

dagen, gangtrening.
• Fysioterapi helst 3 gr per uke
• Stillingsforandringer alternerer mellom mageleie, langsittende og 

sittende på sengekant/stol/rullestol med flekterte knær.
• Etter rotasjonsosteotomi kan ståing tillates ved forflytning, f.eks. fra 

stol til seng/toalett etc.

Ingen pute under knærne ved langsittende eller ryggleie.
Bruk heller en pute under hælene som hjelp til knestrekk.

• Etter rectustransposisjon økes aktiv knefleksjon i mageleie til 60 gr 
fra uke 2 og til 90 gr fra uke 3 – forsiktige hold/slipp teknikker.

• Generell styrketrening for magemuskler, glutei og psoas, 
quadriceps, hamstrings og dorsal og plantarfleksorer.

• Etter uke 3–4 skal kneskinner etter hvert bare brukes om natten og 
ved ståing og gange.

• Ved smerte/engstelse eller knefleksjonskontraktur kan kneskinner 
beholdes lenger.

3–6 uker postoperativt
Gipsskifting etter 3 uker og måltaking til ortoser på det stedet barnet er 
operert (etter gastroc. glidning eller achilles forlengelse) 
• Daglig trening, stillingsforandringer, bevegelse flere ganger om 

dagen (som før).
• Fysioterapi helst 3 gr per uke.
• Fra uke 3–4 kan vektbæring/gangtrening prøves uten kneskinner  

– men kun dersom kneekstensjon er tilstrekkelig i standfasen.  
OBS! Korriger bekkenstilling. Gang-hjelpemidler dersom nødvendig.

• Øke aktiv bevegelse og begynne med styrketrening.
• Forsiktig tøyninger – knefleksjon kan nå tøyes i mageleie (hold/

slipp-teknikker).
• Trening på ergometersykkel, tredemølle

Fra uke 6 bør man oppnå full bevegelighet i hofter og knær.
Kneskinner seponeres om natten dersom full ekstensjon av knærne.

ORTOSER

Alle skal ha ortoser så snart gipsen fjernes. 
Dersom det gjøres multilevel kirurgi uten achilles/gastrocnemius 
forlengelse kan GRAFO lages lokalt før inngrepet og skal være klare til 
gipsfjerningen finner sted. Dette må avklares i god tid før innleggelse.

Ortosene brukes minst ett år etter inngrepet.

Kneskinne. Trening på tredemølle.



GRAFO 

GRAFO (Ground Reaction Ankle Foot Orthosis) med støtte proksimalt mot 
tibia – alltid ved tendens til «crouch gait» og etter hamstringstenotomi 
og rectustransposisjon, inntil det er full kneekstensjon i standfasen.

Ortosene må justeres og følges opp av Habiliteringstjenesten ved/ 
ortopedi-ingeniører eller på HUS. Ettersom gangmønsteret forandres/
normaliseres bør ortosene justeres.
Etter 3–6 mnd. kan GRAFO åpnes for 5–7 grader plantar-fleksjon som 
kan sikre bedre kneekstensjon.
Dersom det er full kneekstensjon i standfasen kan barnet alternere med 
å bruke GRAFO og AFO, åpen for 5–7 gr. dorsalfleksjon.

STYRKETRENINGSSTADIET  6 – 12 UKER POSTOPERATIVT

Dette er den mest kritiske perioden i hele rehabiliteringen. Det er viktig 
med intensiv fysioterapi – helst 3 ganger per uke eller oftere pluss daglig 
oppfølging.

• Fjerning av gips etter bløtdelskirurgi etter 5–6 uker postoperativt, 
og ca 6–10 uker etter ben/fot kirurgi.

• Tilpassing/bruk av ortoser.
• Berøringstilvenning, massasje, arrbehandling dersom nødvendig, 

stell av evt. sår.
• Tøyning av ankelen og aktive øvelser for dorsal og plantarfleksorer.
• Forsiktig vektbæring tillatt etter benkirurgi (avhengig av smerte). 

Økende belastning til full belastning før uke 12. 
• Smertestillende etter behov.  
• Fullstendig fysioterapiprogram inkl. styrke- og utholdenhets trening. 
• Motstandsøvelser/vekter/apparater, tøyning, bassengtrening, 

sykling, ridning, ergometersykkel med motstand.
• Sikre optimalt gangmønster, seponere ganghjelpemidler dersom 

barnet kan gå uten, med strake knær i standfasen.
• Benytt evt. krykker/stokker ved forøket ventralflektert bekken.

REINNLÆRING AV GANGFUNKSJON 

Fra 3 mnd. til minst 1 år postoperativt
• Fysioterapi fortsatt helst 3 ganger i uken fram til 6 mnd. 

Deretter helst 2 ganger per uke pluss fysiske aktiviteter/sport. 
Intensiv spesifikk trening i perioder ved behov.

• VIKTIG i denne fasen: trening av styrke, hastighet, balanse, 
postural kontroll og utholdenhet.

• Styrketrening av muskulatur spesifikk for gange, både i stand 
og svingfase, med og uten ortoser. Instruksjon etter prinsipper 
for motorisk læring, tilpasset individuelt.

• Spesifikk gangtrening på tredemølle.
• Trening på gulv, trapp, Elipse, på ulike underlag/kontekst etc.

LOKALISERING AV HABILITERING

De første dagene etter operasjon på sykehuset. Deretter lokalt med 
veiledning/oppfølging fra Habiliteringstjenesten. Mulighet for Stavern 
diskuteres før operasjonen og søknaden sendes samtidig som barnet 
søkes innlagt til operasjon.

Alle gående barn med CP skal før operasjon til ganganalyse på HUS og 
til ny ganganalyse 1 år postoperativt. 

NB! Multilevel kirurgi er et stort inngrep i en familie og krever grundig 
forberedelse og oppfølging. Noen barn er ekstra engstelige, reagerer 
sterkere og opplever mer smerte enn andre. Disse barna og familiene 
vil kreve tettere og mer omfattende oppfølging/støtte, og grundig 
informasjon vedrørende prosedyrer og smerteregime.

GRAFO (Ground Reaction Ankle  
Foot Orthosis).

Ortose med sko.
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