
Rehabilitering ved 
multilevel kirurgi
– hos ikke gående barn 
med cerebral parese

GMFCS nivå 4–5

Retningslinjer for fysioterapeuter, ergoterapeut, leger og ortopediingeniører



GENERELLE RETNINGSLINJER  
SOM KAN TILPASSES INDIVIDUELT 

PREOPERATIVT

• 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. kontaktsykepleier.

• Informasjon gis om transport, sykehusopphold, operasjon, 
smertelindring, utstyr og trening etter inngrepet.

• Behov for hjelpemidler skal kartlegges og bestilles i god tid før 
operasjonsdato; som oftest, rullestol, gang-hjelpemidler. Camps lange 
kneskinner, evt. abduksjonsortose, bestilles og legges på på sykehuset der 
barnet er operert.

• Evt. sengeheis, rullebrett, skråpute, ståstativ, Stine-sykkel, Innowalk, 
toalletthjelpemiddel, «easy slide», saccosekk, etc. ved hoftegips må klær 
tilpasses/syes om.

• 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.
• Avtale nytt møte eller sjekke via mail/tlf. cirka 14 dager før innleggelsen for 

å sjekke at alt er ordnet.

POSTOPERATIVE STADIER

1. Tilheling (fra 0–10 uker) 
• 0–6 uker for bløtdelskirurgi (vektbæring etter ca. 1–2 uker) 
• ca. 6 uker for femur og acetabulum osteotomier  

(vektbæring etter 5–6 uker) 
• 6–10 uker for benkirurgi i foten (vektbæring etter 8–10 uker)

2. Bevegelse / Styrketrening (6-16 uker)
3. Reinnlæring av ferdigheter – (minst ett år etter inngrep)

1. TILHELINGSSTADIET 0 TIL 6–10 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.
• Lungefysioterapi dersom nødvendig.



2.–5. dag postoperativt
• Fortsatt lungefysioterapi dersom nødvendig.
• Stillingsforandringer, etter evne og avhengig av smertenivå: 

mageleie, langsittende i seng og i rullestol med brett – flere korte 
økter daglig.

• 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 enten passivt eller assistert.

• Etter psoastenotomi – mageleie flere korte økter om dagen.
• Etter hamstringstenotomi – langsittende med kneskinner 3–4 gr. 

per dag.
• Begynnende quadricepstrening. VIKTIG: ofte lettest i halvsittende.
• Trening av dorsal/plantarfleksorene (dersom gips; isometrisk 

trening inni gipsen)
• Begynne med aktive/dynamiske og isometriske øvelser og generelle 

bevegelser for kropp, armer, bein. 
• Forsiktig passive/assisterte/ledet bevegelse av alle ledd som ikke er 

gipset – flere korte økter daglig.

OBS! Pårørende/assistenter som følge 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.

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 trenings tiltak. 

• Fortsatt smertestillende før bevegelse/øvelse/trening/vektbæring. 
• Fortsetter som ovenfor med stillingsforandringer og passive/assisterte 

bevegelser.
• Begynne med assisterte/aktive dynamiske og isometriske øvelser. 

Viktig med trening av quadriceps, ofte lettest å trene i halvsittende.
• Øve forflytningsteknikker fra for eksempel seng til rullestol.
• Trening av magemusklene og overkropp/armer.
• Etter bløtdelskirurgi: stå- og evt. gangtrening fra ca. dag 7 (i gips og 

med kneskinner) med prekestol/gåstativ eller i gangbane. 

2–6 uker postoperativt: Gipsskifting etter 3 uker og måltaking til ortoser 
på det stedet barnet er operert (etter gastrocnemius glidning eller 
achilles forlengelse).
Daglig trening/stillingsforandringer/bevegelse (med assistent og 
foreldrene). Stillingsforandringer alternerer mellom mageleie, 
langsittende og sittende på benkkant eller stol med flekterte knær 
Ingen pute under knærne ved langsittende eller ryggleie.
• Fysioterapi helst 3 ganger per uke.
• Bassengtrening så snart såret er tilhelt for barn uten gips.
• Viktig med trening av quadriceps – oftest lettest sittende med bena 

ut forbi seng, benk eller stol.
• Aktiv trening av armer, mage, rygg, hofte og knær flere korte økter 

om dagen.
• Fortsatt stå- og gangtrening med kneskinner og hjelpemidler. 

2. BEVEGELSES/STYRKETRENINGSFASE

6–16 uker postoperativt
• Fjerning av gips for barn etter bløtdelskirurgi cirka 5-6 uker 

postoperativt, og cirka 6-10 uker etter ben/fot kirurgi. 
• Tilpassing/bruk av ortoser.

Tekst Tekst



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 gipsfjerning finner sted. Dette må 
avklares i god tid før innleggelse.

Ortosene brukes minst ett år etter inngrepet.

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, 
ortopediingeniører eller på HUS.

• Berøringstilvenning, massasje, arrbehandling dersom nødvendig, 
stell av eventuelle sår.

• Daglig trening som før.
• Forsiktig tøyninger av hofter, knær og ankler flere ganger daglig.
• Bassengtrening 2–3 ganger per uke – spesielt bra for barn med mye 

smerte.
• Kan begynne med Stine-sykkel, Innowalk eller ergometersykkel.
• NF walker kan prøves igjen, ellers vektbæring med prekestol/

gåstativ eller i gangbane med ortoser og med eller uten kneskinner.
• NB! Styrketrening for quadriceps, hofte add- og abduktorer, glutei, 

psoas og leggmuskulatur i forskjellige utgangsstillinger.
• Kneskinner seponeres om natten, dersom ingen knekontrakturer.

3. REINNLÆRING AV FERDIGHETER

Fra 16. uke til minst 1 år postoperativt
• Fysioterapi fortsatt 2 ganger per uke.
• Vedlikehold av bevegelighet og øke styrke.
• Øk barnets egenaktivitet, forflytning etc.
• Svømming, ridning, andre aktiviteter som før operasjonen.
• Tredemølle (evt. med oppheng) dersom det er aktuelt, med 

og uten ortoser.
• Fortsatt trening i NF Walker eller i gangbane eller med 

hjelpemidler.

LOKALISERING AV HABILITERING

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.

NB! Multilevelkirurgi er et stort inngrep i en familie og krever grundig 
forberedelse og oppfølging, spesielt dersom barnet har forståelses- og 
kommunikasjonsvansker. Noen barn er ekstra engstelige, reagerer 
sterkere og opplever mer smerte enn
andre. Barna og familiene trenger tett og omfattende oppfølging 
og støtte, og grundig informasjon om prosedyrer og smerteregime.

TekstGRAFO (Ground Reaction Ankle  
Foot Orthosis).
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