
Agenda 

• Forventet håndfunksjon hos det lille barnet            
(0- 6 år). 

• Observasjoner og undersøkelser man kan foreta ut 
i fra barnets alder. 

• Løsningsorienterte forslag 



Ergoterapeutens rolle 

•Utføre hverdagslige aktiviteter selvstendig i henhold til alder 
til tross for midlertidig eller varige funksjonsnedsettelse. 
•Ivaretar hverdagslige utfordringer som barnet trenger for å 
vedlikeholde eller utvikle sine kroppsfunksjoner 



Forventet håndfunksjon 

0-3 år 

• I aldersperioden fra 0 – 3 
år videreutvikler barnet 
grepet fra helhåndsgrep til 
mer finmotoriske grep som 
pinsett- og nøkkelgrep. 



3-5 år 

• 3- 4 års alder - å holde blyanten 
med fingertuppene. 

• Begynner nå å bevege mer på 
albue og håndledd for å bevege 
blyanten. 



5-6 år 

• 5- 6 år utvikler et 
trepunktsgrep, og bruker 
primært fingrene for å bevege 
blyanten. 

• Mer selvstendig i 
spisesituasjon og påkledning 



Hvordan kartlegge aktivitetsutfordringer hos 
det lille barnet? 

• Samtale med foreldrene. 

• Observasjon av håndfunksjon. 

• Observasjon i aldersadekvat aktivitet. 



Samtale med foreldrene 

• Har de lagt merke til om barnet har endret 
bevegelsesmønster og/eller bruker hendene sine 
annerledes nå enn tidligere. 

• Uttrykker barnet smerter, stivhet, slitenhet ved 
aktivitetsutførelse? 

• Hvor lenge kan aktiviteten opprettholdes før 
symptomene melder seg og vanskeliggjør 
aktiviteten? 

• Hva gjør barnet når aktiviteten oppleves 
utfordrende? 

• Hjem versus barnehage. 



Observasjoner i aldersadekvate aktiviteter 

0-3 år 
• Krabbing: 
• Bygge lego/duplo, plastelina, 

perling, lek med dukker, bla i 
bøker, lekekjøkken osv. 



3- 6 år 
•4 år – klippe med saks, og kneppe store 
knapper. 
•5 år - klippe etter strek, perle med små 
perler. 
•6 år - Hamre med hammer og treffe presist. 
•Generelt – løpe, trillebår, klatre, kaste ball, 
bygge duplo/lego, lekekjøkken, tegning o.l. 



Hva har vi fokus på 
-Tar barnet vekt gjennom håndleddet?
-Bruker barnet pinsettgrep og nøkkelgrep? 
Hvordan veksler det mellom de forskjellige 
grepene? Hvordan er     

kvaliteten på grepet? 
•Hvor lenge kan aktiviteten opprettholdes før 
symptomene melder seg og vanskeliggjør 
aktiviteten? 
•Hva gjør barnet når aktiviteten oppleves 
utfordrende? 



•Ofte kan enkle løsninger dekke behovet uten at man trenger 
å søke om tekniske hjelpemidler. 
•Det er viktig at tilretteleggingen planlegges sammen med 
barnet og foreldrene. 
•Et viktig aspekt er at tiltakene ikke tar bort hverdagslige 
utfordringer som barnet trenger for å vedlikeholde eller 
utvikle sine kroppsfunksjoner. 

Tiltak



Tiltak ved nedsatt håndkraft

• Lek med:  
-Playdough. 
-Foamclay. 
-Lage/leke med slim
-Brio byggesett. 
-Geomag. 



Tiltak ved utfordringer med ADL aktiviteter

• Alternative teknikker ved påkledning: 
-Glidelås med nøkkelring på. 
-Store knapper eller trykknapper. 

- Borrelås fremfor knyting. 
- Klær med mindre utfordringer 



Tiltak ved smerter

•På tur i barnehagen eller hjemme
–Sykkel/sparkesykkel versus å gå 
–Sitte i sykkelvogn 
–Bruk av vogn hvis barnet fortsatt «sitter» i 
vogn 
–For eldre barn kan bruk av vogn oppleves 
mer stigmatiserende enn bruk av rullestol 



Tiltak ved nedsatt bevegelighet eller 
feilstillinger i hender

• Når vurdere ortoser

- Ved innskrenket 
bevegelighet i fingre og 
håndledd

- Ved feilstillinger 

- Ved smerter i fingre og 
eller håndledd i 
aktiviteter som skriving, 
gym o.l 



Ved innskrenket bevegelighet:

• Dette er som regel natt ortoser med den 
hensikt å tøye samt å motvirke at det 
ytterligere strammer seg til. 

• Ikke aktuelt ved aktive artritter, sentralt å 
holde seg innenfor smertegrensen



Ved feilstillinger
• Vurdere om de skal brukes både dag og 

natt
• Forebygge ytterligere feilstillinger
• Om mulig rette opp feilstillinger 



NAKBUR- nasjonal kompetansetjeneste for barne- og 
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