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Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap (SRB) er en selvejende institution 

tilknyttet foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem. SRB yder specialrådgivning til børn, 

unge og voksne, der lider af en af de medfødte lidelser, der primært medfører et fysisk 

handicap. Det drejer sig dels om de sjældne lidelser rygmarvsbrok, artrogryphosis multiplex 

congenita (AMC), medfødt knogleskørhed (Ol) og medfødte arm- og ben defekter, og dels 

om cerebral parese (CP).  

SRB samarbejder med de foreninger, der arbejder for at bedre forholdene for disse specielle 

grupper, således bl.a. med AMC-afdelingen under Foreningen for arm- og bendefekte. SRB 

har kontakt med mange, der har den pågældende lidelse, deres familie og specialister på 

området. SRB har herved det brede erfaringsgrundlag, der er forudsætningen for SRB's 

specialrådgivning.  

SRB kan yde specialrådgivning til personer med den pågældende lidelse, deres familie og 

de fagfolk, der har med dem at gøre. I henhold til lov om Social Service er det kommunerne, 

der har vejledningsopgaven. Men når der er tale om de sjældne handicap, kan det ikke 

forventes, at det offentlige hjælpeapparat har fuld oversigt over de problemer, der knytter 

sig til de respektive lidelser. SRB kan her supplere med viden og erfaring på baggrund af en 

konkret vurdering. Specialrådgivningen tager altid udgangspunkt i den enkelte persons 

situation. SRB påtager sig specialrådgivning, når der foreligger kommunal godkendelse og 

bevilling.  

Med kommunalreformen i 2007 blev det fulde ansvar for alle sociale og pædagogiske tilbud 

til personer med handicap overdraget til kommunerne. For at understøtte det kommunale 

myndighedsansvar er der under Socialministeriet oprettet en viden- og 

specialrådgivningsorganisation VISO. VISO skal bistå kommuner og borgere med gratis 

vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.  

Hvis VISO godkender en ansøgning fra kommune eller borger som en VISO-sag, henviser 

VISO f.eks. til SRB med henblik på specialrådgivning, når det drejer sig om personer med 

bevægelseshandicap.  

Denne rapport er udgivet af SRB. Den er udarbejdet af børnelæge, dr.med.sci. Harald R. 

Lie i samarbejde med SRB's øvrige konsulenter. Udgangspunktet for rapporten er en 

spørgeskemaundersøgelse blandt børn og voksne med AMC fra 2005. 
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Indledning 
AMC (Arthrogryposis Multiplex Congenita) er en samlet betegnelse for en række medfødte, 

sjældne lidelser, der har til fælles, at der ved fødslen konstateres stivhed og fejlstillinger i 

flere af leddene i arme og/eller ben. Ledforandringerne, der oftest er symmetriske, medfører 

betydelige funktionstab og begrænsninger. Nogle af forandringerne kan evt. afhjælpes 

noget ved operativ korrektion, men da ledforandringerne ofte er forårsaget af manglende 

muskel- eIler nervefunktion, vil en person med AMC altid have en større eller mindre grad 

af funktionsnedsættelse. Det store flertal af personer med AMC har normale intellektuelle 

forudsætninger.  

AMC hører til gruppen af sjældne handicap. Almindeligvis fødes der hvert år mellem 5 og 

10 børn med AMC i Danmark, og at der i er i alt er ca. 300 personer i Danmark med AMC.  

I beskrivelsen af AMC opdeler man som oftest de forskellige lidelser, der fører til AMC, i 3 

kategorier efter det kliniske billede. Kategori A, hvor der overvejende er forandringer af arme 

og/eller ben, Kategori B, hvor der ud over arme og ben også er forandringer på anden vis, 

og Kategori C, hvor der tillige er forstyrrelser i hjernens funktion. En mere detaljeret 

beskrivelse af kategorierne findes i kapitel 7.  

Denne rapport tager sigte på at beskrive de fælles fysiske, helbredsmæssige, personlige og 

sociale karakteristika, der måtte være for en gruppe personer med AMC og deres familie. 

Grundlaget for rapporten er en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2005. For detaljer 

om undersøgelsen se det tekniske afsnit, kapitel 8.  

Rapporten tager sit udgangspunkt i de fysiske forandringer, denne gruppe af personer med 

AMC har. Med de fysiske forudsætninger som udgangspunkt beskrives gruppens situation 

i daginstitution, skole, fritid, uddannelse og beskæftigelse og de mulige konsekvenser, de 

forskellige grader af funktionshæmning evt. måtte have. Både spørgsmålene i 

spørgeskemaet og denne rapport har haft WHO's klassifikation af funktionsnedsættelse1 

som model, - for detaljer se kapitel 8.  

Som det fremgår af det næste afsnit om materialet (0.1), omfatter denne rapport kun 35 

personer. Med et så lille antal personer kan flere af de statistiske analyser ikke blive statistisk 

så sikre, at konklusionerne kan blive absolutte. I stedet er flere konklusioner udtryk for en 

tendens, der ved inddragelse af resultat fra en tilsvarende undersøgelser af en anden 

gruppe af funktionshæmmede børn 2  (Rygmarvsbrok (RMB)), vil kunne understøtte 

almengyldigheden af de konklusioner eller anbefalinger, der fremsættes. Denne 

sammenligning fremgår af kapitel 6.  

Materialet  

I undersøgelsen indgår 35 børn og voksne, hvor det er forældrene, der har besvaret spørge-

skemaet. Hertil kommer 5 voksne med AMC, der selv har besvaret spørgeskemaet, men 

kun svaret på de spørgsmål, der vedrører den voksnes aktuelle situation. Disse 5 har ikke 

svaret på spørgsmålet om alder, køn, ledforandringer osv. Kønsfordelingen mellem de 35 

var 15 drenge og 20 piger. 
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Tabel 0-1  

Kønsfordeling og alder for i alt 35 førskole- og skolebørn samt voksne med AMC. 

Børn og voksne Antal Piger/drenge Alder Alder 

gennemsnit 

Hyppigste 

alder 

Førskolebørn 

Ink l. Børnehavebørn 

17 10/7 0,5 – 7 4,3 år 4 år 

Skolebørn 12 6/6 7 -17 11,4 år 12 år 

Voksne 6 4/2 21 – 33 25,0 år 23,5 år 

I alt 35 20/15 0,5 - 33 10,3 år 7 år 

 

Som anført beskrives AMC ofte i 3 kategorier. 17 af de 35 svarede, at de havde fået bestemt 

hvilken AMC-kategori deres børn hørte til. Heraf hørte 9 (53%) til kategori A, 7 (41%) til 

kategori B og 1 (6%) til kategori C. For detaljeret beskrivelse af kategorierne, se kapitel 7.  

Gennemsnitsalder for de kategoriserede var 7,9 år (fra ½ til 27 år, der var flest 6 årige), 

kønsfordeling 8 drenge og 10 piger. Gennemsnitsalderen for dem, som ikke var 

kategoriserede, var 12,7 år (fra 2 til 33 år, der var flest 11 årige), kønsfordeling 7 drenge og 

10 piger. (t-test for gennemsnitsalder, p=0,08 - for forklaring se kapitel 8).  

Anatomiske forandringer og funktionsforstyrrelser  

Ledforandringer og generel muskelfunktion  

I dette afsnit redegøres for de bevægelsesindskrænkninger og funktionsnedsættelser, de 

35 børn og voksne med AMC oplyste, at de havde. Det hyppigste var nedsat gribefunktion 

(80%). Medfødt klumpfod forekom hos ca. 70%.  

For at vurdere, om man på baggrund af antallet af led med forandringer kan sige noget om 

fremtidig funktion, defineres 3 grader af funktionshæmning (følgegruppe)  

25 (71%) var født med klumpfødder. 23 (66%) havde samtidig bevægelsesindskrænkning i 

fodled og/eller knæ (17 klumpfod +fodled +knæ, 3 klumpfod +fodled og 3 klumpfod +knæ).  

Af de 10, som ikke havde klumpfod, havde 3 bevægelsesindskrænkning i benene, 1 havde 

forandring af knæene og 6 havde forandring af fodled +knæ. Af de 32 (91%), som havde 

forandring af mindst et led i benene, havde 75% klumpfod.  
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Tabel 0-1  

Antal led med bevægelsesindskrænkning i henholdsvis arme (albue, håndled og 

nedsat gribefunktion) og ben (knæ, fodled, klumpfod) blandt 35 børn og voksne 

med AMC. 

Indskrænket bevægelse i Ingen led, ben 

3 (9%) 

1 led, ben 

3 (9%) 

2 led, ben 

13 (37%) 

3 led, ben 

16 (45%) 

Ingen led, arme 4 (11%)  1 1 2 

1 led, arme 1 (3%)   1  

2 led, arme 9 (26%)  2 4 3 

3 led, arme 21 (60%) 3  7 11 

 

Ca. 20% havde enten kun bevægelsesindskrænkning i arme (3) eller ben (4), mens 34% 

(11) havde indskrænkning af samtlige led. De resterende havde påvirkning af et led i armene 

og af to eller tre led i benene eller omvendt. Fra 92 til 96% af tilfældene angives symmetrisk 

indskrænkning af de enkelte led.  

Ved at kombinere omfanget af bevaret bevægelse og bevægelsesindskrænkningerne i arme 

og ben er de 35 blevet delt op i 3 grupper funktionshæmning (fhgr jævnfør tabel 1.1). 

Gruppe 1 omfatter de 7 (20%), der havde fuld bevægelse i enten arme eller ben. 

Gruppe 2 omfatter de 7 (20%), der havde indskrænket bevægelse i både arme og ben, men 

fuld bevægelighed af 1 eller 2 led i henholdsvis arme og ben.  

Gruppe 3 omfatter de 21 (60%), der enten havde indskrænket bevægelse af alle led i arme 

og ben, eller havde fuld bevægelse i et enkelt led. Der var ingen forskel på drenge og piger 

mht. fordelingen på de 3 grupper af funktionshæmning.  

Som det fremgår af tabel 1.2, var de fleste ledforandringer tydelige allerede ved fødslen. Ud 

over de ledforandringer, der blev spurgt om i undersøgelsen, forekommer også meget ofte 

nedsat bevægelse af hofte og skuldre i kombination med de beskrevne ledforandringer. 

Medfødt skævhed i ryggen (skoliose) forekommer også. Generelt nedsat muskelfunktion er 

også ofte tydelig ved fødslen, tabel 1.3. 
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Tabel 0-2 

Nedsat ledfunktion til stede ved fødsel, inden 6 mdr., efter 6 mdr. blandt 35 børn og 

voksne med AMC. 

Nedsat funktion af Antal Til stede ved 

fødsel 

Inden 6 mdr. Efter 6 mdr. 

Gribefunktion 28 (80%) 25 1 2 

Håndled 25 (71%) 25   

Albue 24 (68%) 24   

Klumpfod 25 (71%) 25   

Fodled 26 (74%) 24 1 1 

Knæ 26 (74%) 23 3  

 

Tabel 0-3 

Generelt nedsat muskelfunktion til stede ved fødsel, inden 6 mdr., efter 6 mdr. blandt 

35 børn og voksne med AMC. 

Generelt nedsat Antal Til stede ved 

fødsel 

Inden 6 mdr. Efter 6 mdr. 

Muskelfunktion 32 (91%) 27 3 2 

 

16 af de 17 typebestemte havde generelt nedsat muskelfunktion (1 Kategori A havde ikke). 

Den nedsatte muskelfunktion blev i de fleste tilfælde konstateret ved fødslen og for enkelte 

(3) inden 6 måneders alderen.  

Af de 3 af de 35, der ikke havde generelt nedsat muskelfunktion, havde 1 indskrænket 

bevægelse i led i armene men ingen indskrænkning i benene, mens de to andre havde 

henholdsvis klumpfod + knæforandringer og klumpfod + fodled-og knæforandringer, men 

med mindre indskrænkning af armene. 

Problemer i forhold til mund og tale  

Efter fødslen havde 16 (46%) respirationsvanskeligheder, og 17 (47%) havde 

sutteproblemer, heraf havde 11 (31%) både respirations- og sutteproblemer. 22 (63%) 

havde respirations- og/eller synkeproblemer. Senere viste der sig synke-, tygge- og 

taleproblemer hos mange af børnene, og halvdelen fik også påvist fysiske forandringer 

svarende til kæbe, gane eller tænder.  
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Tabel 0-4 

Problemer efter fødslen med respiration og/eller sutte, samt senere 

mundfunktionsproblemer og forandringer hos 35 personer med AMC. 

Problem mht. Respiration 

og/eller at sutte 

At synke At tygge At tale Forandring af kæbe, gane 

eller tænder 

Antal og (%) 22 (63%) 7 (20%) 15 (43%) 12 (34%) 17 (49%) 

Heraf i nogen eller 

udtalt grad 

62% 60% 62% 100%  

 

De 7, der udviklede synkeproblemer, havde alle haft respirations- og/eller sutteproblemer 

lige efter fødslen (p=O,02). Tilsvarende havde 10 af de 12, der udviklede taleproblemer, 

også haft respirations- og/eller sutteproblemer efter fødslen (p=O,07). Der kunne imidlertid 

statistisk ikke påvises en sammenhæng med disse tidlige problemer med senere 

tyggeproblemer eller senere påviste kæbe-, gane- eller tandproblemer.  

Halvdelen oplyste, at de havde forandringer i munden eller kæben, og disse forandringer 

havde sammenhæng med tygge- og taleproblemer (65%) og til en vis grad med 

synkeproblemer (35%). Taleproblemer forekom hos 12 af 35, og af disse 12 havde 11 

forandringer svarende til mund eller kæbe, og samtlige havde tyggeproblemer.  

I alt havde 17 (49%) tale, tygge og/eller synkeproblemer, og heraf angav samtlige at have 

generel nedsat muskelfunktion. Kun 4 havde ikke samtidig forandringer svarende til mund 

eller kæbe.  

Taleproblemer forekom lige så hyppigt i gruppen af lettere funktionshæmning (følgegruppe 

1) som i de to andre grupper.  

Helbredsproblemer  

Generelt har funktionshæmmede børn, unge og voksne oftere helbredsproblemer end per-

soner i almindelighed. Mange af disse helbredsproblemer har ikke direkte tilknytning til deres 

primære lidelse, som f.eks. forekomst af astma blandt personer med AMC. Andre, som syns-

problemer, talefejl, psykiske problemer og undervægt, kan på den anden side opfattes som 

afledet af grundlidelsen AMC. Om høreproblemer også hører til denne kategori er uafklaret.  

I dette afsnit er helbredsproblemer og jævnlige klager blandt børn og voksne med AMC 

sammenlignet med tilsvarende problemer blandt børn med rygmarvsbrok og børn i alminde-

lighed. Denne sammenligning viser, at personer med AMC også m.h.t. helbred og forskellige 

klager og smerter er en gruppe med omfattende vanskeligheder.  

Lidt over halvdelen af børnene/de unge havde indenfor de sidste 3 måneder inden undersø-

gelsen været fraværende fra daginstitution, skole eller arbejde pga. undersøgelser eller 

behandling, der ikke nødvendigvis havde direkte tilknytning til deres handicap. De der havde 

været fraværende, havde været dette i gennemsnitligt 10 dage (fra 1 til 60 dage, de fleste i 

5 dage). Dem der tilhørte følgegruppe 3, havde været fraværende lige så ofte, men dobbelt 

så længe, som dem, der tilhørte de to andre funktionshæmningsgrupper (gns. 12,5 dage 

mod 5/3 (ikke signifikant)).  
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Blandt de 35 med AMC i denne undersøgelse havde knapt 60% et eller flere helbredsproble -

mer, tabel 1.5. Andelen med helbredsproblemer tiltog med omfanget af funktionsproblemer 

og var i følgegruppe 1, 2 og 3 henholdsvis 14%, 57% og 75%. 

Tabel 0-5 

Forekomst af langvarig sygdom eller handicap, som har påvirket barnets/den unges 

daglige liv i mindst 3 måneder inden for det sidste år. Forekomsten er 

sammenlignelig med 125 børn med rygmarvsbrok (RMB) og 2169 tilfældigt valgte 

børn (alm. Børn). 

Helbredsproblem AMC RMB Alm. børn Note vedr. AMC 

Synsproblemer 9 7 2  

Høreproblemer 20 4 2  

Talefejl 23 4 2 1) Synkeproblemer 

Psykiske problemer 14 8 1 2) Funktionshæmning 

Mave/tarmproblemer 17   1) Synkeproblemer 

Astma 14 7 5  

Allergisk snue 7 5 5  

Eksem 9 2 10  

Undervægt 20 8  1) Synkeproblemer 

3) Alder og kategori 

Overvægt 6 36   

 

Generelt var der ingen sammenhæng mellem de enkelte helbredsproblemer, alder eller køn 

eller nogen af de 3 AMC kategorier eller funktionshæmningsgrupper, tyggeproblemer eller 

problemer med tænder, gane eller kæbe, bortset fra følgende:  

ad Note 1)  De med synkeproblemer havde ofte også talefejl (4 ialt, p=O,02), 

mave/tarmproblemer (4 ialt, p=01001) og undervægt (3 ialt, p=O,04).  

ad Note 2)  Funktionshæmning og psykiske problemer. Der var en tendens til, at dem 

med større grad af funktionshæmning også havde psykiske problemer (antal 

med psykiske problem O, 3 og 2 fra henv. følgegruppe 1, 2 og 3, p=O,04).  

ad Note 3)  Alder og undervægt . De undervægtige havde en gennemsnitsalder på 5,7 år 

mod de ikke-undervægtige på 12,2 (p=0,01), hvor der som anført også var 

en relation til synkeproblemer. Vurderet i forhold til kategorier var der ingen 

undervægtige tilhørende Kategori A, men 3 fra Kategori B og den ene, der 

hørte til Kategori C.  
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Af andre helbredsproblemer blev bl.a. anført tendens til lungebetændelse (1), epilepsi (1) 

og træthed, udmattelse (1).  

Forekomsten af forskellige klager er generelt også hyppigere blandt personer med 

funktionshæmning end i den almindelige befolkning hvilket også fremgår af tabel 1.6. I 

denne undersøgelse blandt personer med AMC havde 54% en eller flere jævnlige klager, 

og 77% havde jævnlige smerter (tabel 1.7).  

Tabel 0-6 

Jævnlige klager (mindst hver anden uge). 35 børn og voksne med AMC sammen-

lignet med 125 børn med rygmarvsbrok (RMB) og 2169 tilfældigt udvalgte børn 

(Alm. børn). Andel i procent. 

Klager over AMC RMB Alm. børn Note vedr. AMC 

Ondt i maven 14 27 11 1) Alder 

Ondt i hovedet 26 39 15  

Svimmelhed eller 

balanceproblem 

9 9 2  

Appetitløshed 29 16 3 1) Alder 

Fordøjelse problemer 14    

 

De enkelte klager hos børn og unge med AMC kunne generelt ikke relateres til køn, til nogen 

af 3 kategorier eller funktionshæmningsgrupper, eller til tyggeproblemer eller problemer med 

tænder, gane eller kæbe, men til alder jævnfør følgende: 

 

ad Note 1)  Alder. Generelt var dem der havde klager, yngre end dem uden klager. Dette 

viste sig specielt, hvad angår ondt i maven og appetitløshed, hvor dem med 

klager var gennemsnitligt henholdsvis 6,0 og 5,6 år mod henholdsvis 10,8 og 

12,5 år (p=O,01 og 0,004). Eneste undtagelse var ondt i hovedet, hvor dem 

med og uden hovedpine var gennemsnitligt lige gamle.  
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Tabel 0-7 

Jævnlige smerter (mindst hver anden uge) blandt 35 personer med AMC  

Smerter Andel med smerter Note 

Ondt i armene 9 (26%) 1) Armfunktion 

Ondt i benene 22 (63%) 2) Benfunktion 

Ondt i ryggen 13 (37%) 3) Alder 

Andre problemer 3 (9%) Smerter i fødder 

 

De enkelte smerteklager kunne generelt ikke relateres til køn, til nogen af de 3 kategorier 

eller funktionshæmningsgrupper, men til begrænset arm- eller benfunktion og alder jævnfør 

følgende:  

ad Note 1)  Begrænset armfunktion. 8 af de 9, som klagede over ondt i armene, havde 

nedsat funktion i 3 led. Endvidere havde de 3, som kun havde påvirkning af 

armene men ikke af benene, ondt i armene.  

ad Note 2)  Begrænset benfunktion. 14 af de 16, som havde påvirkning af 3 led i benene, 

klagede over ondt i benene (p=0.04)  

ad Note 3)  Alder. Generelt var dem der havde smerter i bevægeapparatet, ældre end 

dem, der ikke havde smerter. Dette var specielt tydeligt mht. ondt i ryggen, 

hvor gennemsnitsalderen var 14,9 år hos dem med ondt mod 7,8 år hos dem 

uden (p=0,03). Endvidere havde 3 af de 5 med psykiske problemer ondt i 

ryggen. 

Tabel 0-8 

Sammenfald af smerteklager blandt 35 personer med AMC 

Klager over Andel med klager Note 

Ondt i arme og ben 7 (20%)  

Ondt i arme og ryg 5 (14%)  

Ondt i ben og ryg 9 (26%) 1) Følgegruppe 3 

Ondt i arme, ben og ryg 4 (11%) 1) Følgegruppe 3 

 

ad Note 1)  8 af de 9, der havde både ondt i ben og ryg, hørte til følgegruppe 3 (p=0.07), 

3 af de 4, der også havde ondt i armene, hørte til denne 

funktionshæmningsgruppe.  
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Sammenfatning vedr. smerter: 

1) Op til 2/3 med AMC, klagede over smerter.  

2) Tendensen til smerter var tiltagende med alderen.  

3) Tendensen til smerter var tiltagende med antal led med forandringer i henholdsvis 

ben og arme.  

4) Ondt i ryggen havde en sammenhæng med nedsat gribefunktion, hvilket umiddelbart 

ikke kan opfattes som værende en årsagssammenhæng, medmindre nedsat 

gribefunktion medfører en uhensigtsmæssig brug af armene, der leder til ondt i 

ryggen.  

Forekomst af helbredsproblemer, jævnlige klager og jævnlige smerter:  Kun en (3%) 

havde ingen problemer i det hele taget, mens 11 (31%) havde alle tre problemområder og 

10 (29%) havde to problemområder. Når alle problemer, klager og/eller smerter på denne 

måde blev lagt sammen, fandtes der ingen sammenhæng mellem køn, kategorier eller 

funktionshæmningsgrupper og omfanget af problemområder. Det vil sige, at gruppen af 

børn, unge og voksne med AMC, uafhængigt af omfanget af deres grundlidelse, er en 

helbredsmæssigt svært belastet gruppe.  

Funktionsevne og hjælpemidler  

Fysisk funktionsevne i dag  

Som anført under punkt 0.1 omfatter undersøgelsen 35 personer, der har svaret på de fleste 

spørgsmål. En, der kun var ½ år gammel, er Ikke medtaget i denne del af beskrivelsen.  

De øvrige var mellem 2 og 33 år, gennemsnitsalder 10,6 år. I vurderingen af funktionsevnen 

på undersøgelsestidspunktet er der lagt nogle aldersgrænser ind i forhold ti l, hvornår den 

pågældende funktion kan forventes. Disse grænser fremgår af beskrivelsen.  

Af dette afsnit fremgår det, at lidt over halvdelen kunne gå udendørs, de øvrige benyttede 

kørestol, samt at godt 1/3 benyttede kørestol indendørs. Fire ud af fem havde nedsat 

gribefunktion, 1/4 kunne ikke spise med kniv og gaffel, og halvdelen skulle have hjælp til at 

skære kød ud. 2 ud af 5 kunne selv klare toiletbesøg, af- og påklædning og gå i bad, mens 

det tilsvarende antal måtte have hjælp til alle funktioner.  

Gangfunktion  

13 kunne gå uden skinner, 14 gik med skinner, 6 (18%) kunne ikke gå. Dem uden skinner 

begyndte at gå, da de gennemsnitlig var 1,8 år (1-4 år), mens dem, der gik med skinner 

gennemsnitlig var 2,1 år (1-4). Der var ingen forskel på piger og drenge. De 27, der var 

gående uden eller med skinner, havde en gennemsnitsalder på 10,4 år (2 -27). Af de 6 uden 

gangfunktion hørte de 5 til følgegruppe 3 og 1 til følgegruppe 2. 
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Tabel 0-1 

Fordelingen mellem at kunne gå og at ikke kunne gå blandt de 16, der var 2 år eller 

ældre, og hvor AMC kategorien var bestemt. Antal. 

 Kan gå Kan gå med skinner Kan ikke gå 

Kategori A (antal 9) 5 3 1 

Kategori B og C (antal 7) 2 3 2 

 

At komme omkring  

29 af de 35 var 4 år eller ældre, og af disse 29 var 24 (83%) gående uden eller med skinner. 

Gennemsnitsalderen var 11,4 år (4-27).  

a) Praktisk gangfunktion:  

Tabel 0-2 

Praktisk gangfunktion blandt 29 børn 4 år eller ældre og voksne med AMC. Antal og 

andel i procent. Hoffer's klassinkation3.  

 Kan gå ude og inde 

Community ambulator 

Kan gå inde 

Houshold ambulator 

Ingen praktisk gang 

Non ambulator 

Antal i procent 16 (55%) 8 (28%) 5 (17%) 

 

I beskrivelse af praktisk gangfunktion (3) skiller man ofte mellem brugbar gangfunktion 

ude eller kun inde eller ingen gangfunktion.  

b) Rejse sig fra gulvet: 4 (17%) af de gående kunne ikke rejse sig fra gulvet. De hørte alle 

til følgegruppe 3 og deres gennemsnitsalder var 15½ år (11-21 år).  

c) Løbe: Kun 3 (12,5%) af de 24 gående kunne løbe med almindeligt tempo. Ingen af 

dem havde ledforandringer svarende til benene. 10 af de gående havde forandringer 

svarende til 3 led i benene, og 4 (40%) af dem kunne løbe med nedsat tempo.  

d) Gå på trapper: 20 (83%) kunne gå på trapper. Af de 10 med forandringer svarende til 

3 led i benene, kunne 6 (60%) gå på trapper  

e) Cykle: 9 (38%) af de gående kunne cykle på almindelig cykel, heraf havde 1 

forandringer af 3 led i benene. Endvidere kunne 7 (29%) cykle på specialcykel, heraf 

havde 3 forandringer af 3 led i benene. En, der ikke kunne gå, kunne cykle på 

specialcykel, mens 1 med fuld funktion af benene, men med nedsat funktion i 3 led i 

armene, ikke kunne cykle.  

f) Kørestol: Af de i alt 29, der var 4 år eller ældre, benyttede 14 (48%) af og til eller altid 

kørestol udendørs. Heraf benyttede 2 alm. kørestol, 3 el-kørestol og 9 benyttede 

minicrosser. Indendørs var der i alt 10 (35%), der benyttede kørestol.  



14 
 

I alt havde 10 (42%) af de gående, der var 4 år eller ældre, behov for kørestol. Blandt 

dem var der 1, der altid benyttede kørestol udendørs og 9 af og til. 7 af disse 9 benyt -

tede også af og til kørestol indendørs. Dem der benyttede kørestol havde alle nedsat 

funktion af 2 eller 3 led i deres ben.  

g) g) Bil: 6 af de 11 voksne oplyste, at de havde fået bevilget bil på handicapvilkår. 3 af 

disse 6 tilhørte funktionshæmningsgruppe 3, funktionshæmningsgruppen for de 3 

andre var uoplyst. Vedr. bevilling af bil til familierne med et barn med AMC, se kapitel 

5, Forældrenes situation, 5.2 Offentlig støtte.  

Armfunktion  

a. Greb: 27 (79%) havde nedsat gribefunktion, men 30 (88%) oplyste, at de trods alt 

havde et brugbart greb, heraf 8 dog kun med en hånd.  

b. Løfte armen: 6 (18%) kunne ikke løfte armene til skulderhøjde, mens 24 (71%) kunne 

løfte den bedste arm over skulderhøjde.  

c. Brug af bestik: Blandt de 29 børn, der var 4 år og ældre, var der 7 (24%) der ikke kunne 

spise med kniv og gaffel, og 3 af dem kunne ikke spise med ske. 15 (52%) kunne ikke 

selv skære kød ud. Gennemsnitsalder for dem, der ikke kunne skære kød ud var 9,7 

år (4-25 år), mod 14,4 (4-33 år) for dem, som kunne.  

Selvhjælp  

Blandt dem, der var 4 år eller ældre, fik 15 (52%) hjælp til toiletbesøg. Næsten samme antal 

måtte have hjælp ved af- og/eller påklædning og have hjælp til at komme i bad. Ved 

sammenstilling af de 3 funktioner viste det sig, at 12 (41%) måtte have hjælp til alle 3 

funktioner, mens 11 (38%) var helt selvhjulpne.  

Af dem, som havde behov for hjælp til alle 3 funktioner, hørte de fleste (83%) til følgegruppe 

3 mod kun 27% af dem, som klarede alle funktioner selv (p=0.01). Dem som skulle have 

hjælp til alt, var gennemsnitligt 9,4 år gamle (4-25 år), mens de selvhjulpne gennemsnitligt 

var 16 år (6-33 år), (p=0.02).  

Aktiviteter i fritiden  

Børn i skolealderen har flere uafhængige og udadrettede aktiviteter end børn i førskolealde -

ren. Det er derfor mest naturligt at beskrive omfanget af fritidsaktiviteter blandt børn med 

AMC fra skolealderen. I denne undersøgelse var der 12 børn i alderen 7 til 17 år, der gik i 

skole. 
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Tabel 0-3 

Fritidsaktiviteter i hjemmet blandt 12 skolebørn med AMC. 

Antal og andel i procent 

Hjemme En/flere x mdl. En/flere x ugl. Dagligt Aldrig/uoplyst 

Læse bøger 5 (41%) 3 (25%) 2 (17%) 2 (17%) 

Lytte musik 1 (8%) 1 (8%) 10 (54%) 0 

Spille på musikinstr. 1 (8%) 3 (25%) 2 (17%) 6 (50%) 

Ser TV/video 0 1 (8%) 11 (92%) 0 

Computerspil 1 (8%) 3 (25%) 7 (59%) 1 (8%) 

 

Tabel 0-4 

Fritidsaktiviteter udenfor hjemmet blandt 12 skolebørn med AMC. 

Antal og andel i procent. 

Udenfor hjemmet En/flere x mdl. En/flere x ugl. Dagligt Aldrig/uoplyst 

Dyrke sport 2 (17%) 7 (59%) 2 (17%) 3 (25%) 

Biograf, teater mm 4 (33%) 4 (33%) 0 4 (33%) 

Fritidsklub aften 1 (8%) 1 (8%) 0 10 (84%) 

Foreningsvirksomhed 1 (8%) 1 (8%) 0 10 (84%) 

Gå til koncert 1 (8%)  0 11 (92%) 

 

5 har svaret på, hvilken sport de dyrkede: Badminton, fodbold, håndbold, ridning og svøm-

ning. Under andet nævnes fri leg og idræt som at stå på ski, svømme og ride.  

Personlige egenskaber  

De personlige egenskaber er vurderet ud fra et sæt af 7 spørgsmål, hvor man bliver bedt 

om at vurdere personen på en skala fra 1 til 7 i forhold til egenskaberne 1) Uselvstændig -

Selvstændig, 2) Passiv - Aktiv, 3) Ensom - Ikke ensom, 4) Urolig Rolig, stabil, 5) Nedtrykt, 

trist Glad, 6) Ængstelig Tryg og 7) Sent udviklet for alder - Langt fremme i udviklingen.  

Tilsvarende spørgsmål er blevet stillet til forældre til en stor gruppe tilfældigt udvalgte 

danske børn i alderen 2 -18 år ved en undersøgelse i 1996. Svarene fra denne undersøgelse 

med 2110 svar er sammenlignet med svarene fra forældre til 28 børn med AMC. Som det 
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fremgår af figur 2.1 er der ikke den store forskel på gennemsnittet for de første 6 

egenskaber. Med hensyn til vurderingen af 7) Sent udviklet for alder - Langt fremme i 

udviklingen scores børn med AMC imidlertid gennemsnitligt betydeligt lavere (dvs. mod sent 

udviklet for alderen) end de almindelige børn. 

Figur 0-1 

 

For 6 af de 11 voksne har forældrene udfyldt spørgeskemaet og hermed også besvaret 

spørgsmålene vedrørende de personlige egenskaber. Det drejer sig om vurdering af 2 

mænd og 4 kvinder i alderen 21 til 33 år (gennemsnit 25 år). Som det fremgår af figur 2.2 

vurderedes de gennemsnitlige personlige egenskaber hos voksne med AMC mere positivt 

end hos børnene med AMC, også hvad angår spørgsmål 7 om udvikling, selv om de ikke 

nåede op til gennemsnittet for almindelige børn. (Udvikling: Gennemsnit alm. børn 5,4, 

Voksne AMC 4,5 og børn AMC 3,6). 

Figur 0-2 
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Generelt havde forældre en tendens til at vurdere egenskaben udvikling lidt lavere end de 

andre personlige egenskaber. Denne tendens var imidlertid mere udtalt for forældre til børn 

med AMC end for forældre i almindelighed, til trods for at den intellektuelle udvikling for børn 

med AMC sædvanligvis opfattes som normal. Der var i undersøgelsen ingen direkte 

mulighed for at vurdere den intellektuelle udvikling. En analyse af, om der var fysiske 

faktorer, der havde betydning for forældrenes bedømmelse af udviklingen, tyder imidlertid 

på, at der fandtes en sammenhæng mellem sen udvikling og udtalt funktionshæmning, idet 

17 (80%) af 21 fra følgegruppe 3 opfattedes som sent udviklet. Taleproblemer var 

tilsyneladende også af stor betydning, da samtlige 11 (100%) med taleproblemer blev 

opfattet som sent udviklede.  

Sammenfatning vedr. følgegruppe 3 

Dem der hørte til følgegruppe 3 havde  

 tendens til mere udbredte smerteklager  

 været fraværende dobbelt så længe indenfor 3 måneder, som de to andre 

funktionshæmningsgrupper 

 den højeste andel af helbredsproblemer  

 psykiske problemer (også følgegruppe 2). 

Endvidere var der i følgegruppe 3  

 i alt 5 af 6, der ikke kunne gå 

 i alt 17 (80%) af 21, som blev opfattet som sent udviklet. 

 

Faglige og sociale evner  

Førskolebørn  

Ud over 1 barn på et ½ år, omfatter undersøgelsen i alt 16 børn i en alder svarende til 

daginstitution eller børnehaveklasse. Det var 7 drenge og 9 piger med en gennemsnitsalder 

på 4% år. 
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Tabel 0-5 

Færdigheder blandt 16 førskolebørn med AMC. Forældrene vurdering af ”Hvor 

meget tid bruger dit barn sammenlignet med andre på at…” 

Antal of andel i procent. 

Tid på at… Ikke 

interesse 

Mindre Samme Mere Uoplyst 

Tegne 1 (6%) 3 (19%) 9 (56%) 3 (19%)  

Bygge med klodser 2 (13%) 6 (37%) 8 (50%)   

Lægge puslespil 2 (13%) 4 (25%) 10 (62%)   

Huskespil 6 (37%)  7 (44%) 2 (13%) 1 (6%) 

Rollespil 3 (19%) 1 (6%) 9 (56%) 1 (6%) 2 (13%) 

Andet (computerspil)   2 (13%) 1 (6%) 13 (81%) 

 

Tabel 0-6 

Færdigheder blandt 16 førskolebørn med AMC. Forældrenes vurdering af ”Hvor 

meget tid bruger dit barn sammenlignet med andre på at…” 

Antal og andel i procent. 

Hvor god til at… Ikke 

interesse 

Mindre Samme Mere Uoplyst 

Tegne  8 (50%) 8 (50%)   

Bygge med klodser  8 (50%) 8 (50%)   

Lægge puslespil  6 (36%) 10 (62%)   

Huskespil 6 (38%) 8 (50%) 2 (13%)   

Rollespil 3 (18%) 9 (56%) 2 (13%) 2 (13%)  

Andet (computerspil)  1 (6%) 2 (13%) 1 (6%) 12 (75%) 

 

På spørgsmålet ”leger dit barn med andre børn? ” fremgik det, at 66% legede med andre, 

mens 27% var mere iagttagende,og en (7%) legede alene.  

Alle børn var glade for at få læst højt, og 10 (63%) kunne genfortælle en historie. Dem der 

ikke kunne, var fra 2 til 6 år (gennemsnit 3,2 år), mens dem der kunne, var fra 3 til 7 år 

(gennemsnit 5,3 år).  
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Vedr. venner: De 2 - 4 årige (8 børn) havde ingen eller meget sjældent kontakt med venner, 

mens de 5 - 7 årige var sammen med venner gennemsnitlig 1 - 2 gange/uge. De fleste 

venner var jævnaldrende.  

På spørgsmålet om, hvordan barnet trivedes i daginstitutionen, svarede 1 af 14 ”ved ikke", 

resten ”godt” (8) eller ”meget godt" (5). 3 børn blev af og til mobbet, og 1 barn var af og til 

med til at mobbe andre børn.  

Skolebørn  

Undersøgelsen omfatter i alt 12 børn i alderen 7 til 17 år (gennemsnit 11 A år). Der var 6 

drenge og 6 piger. Forældrenes vurdering af børnenes faglige niveau fremgår af tabel 2.7. 

For sammenligning med almindelige børn, se afsnit 6.1, side 30.  

Tabel 0-7 

Det faglige niveau hos 12 skolebørn med AMC. Forældrenes vurdering. 

Antal og andel i procent. 

Færdigheder Under middel Middel Over middel Uoplyst 

Læsning 3 (25%) 3 (25%) 6 (50%) - 

Stavning 5 (42%) 5 (42%) 2 (16%) - 

Matematik/regning 3 (25%) 6 (50%) 3 (25%) - 

Engelsk 3 (25%) 6 (50%) - 3 (25%) 

Skolekøkken 4 (33%) 3 (25%) 1 (8%) 4 (33%) 

Sløjd 6 (50%) 2 (16%) - 4 (33%) 

Skrivehastighed 7 (58%) 3 (25%) - 2 (16%) 

 

Vedr. venner: 1 (8%) af de 12 skolebørn oplyste, at de ikke havde nogen venner. De øvrige 

havde 2 til 3 eller flere venner og var gennemsnitligt sammen med dem 2 gange pr. uge. 

Næsten alle havde jævnaldrende venner. Graden af funktionshæmning havde ingen 

betydning for antallet af venner, eller hvor ofte de var sammen.  

På spørgsmålet om, hvordan barnet trivedes i skolen, svarede 1 af de 12 mindre godt", 

resten ”godt" (7) eller "meget godt" (4). 1 barn blev ofte mobbet, og 3 børn blev af og til 

mobbet, mens 1 barn af og til var med til at mobbe andre børn.  

De unge/voksne med AMC, fra det 18. år  

Der indgår 11 personer i gruppen, heraf har 5 ikke oplyst deres alder, og de har kun besvaret 

enkelte spørgsmål. For de øvrige 6 voksne havde deres forældre udfyldt spørgeskemaet.  
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Som det vil fremgå af næste kapitel vedr. uddannelse og arbejde (kapitel 3) havde et flertal 

af de voksne gennemført gymnasium eller HF, og de havde efterfølgende gennemført en 

uddannelse eller var i gang med en sådan.  

Vedr. venner: Ifølge forældrene til de 6 voksne havde de alle mindst 2 - 3 venner og var 

sammen med disse mindst 1 - 2 gange i ugen. De fleste trivedes meget godt på deres 

arbejde eller uddannelsessted, men 2 blev af og til mobbet og en enkelt mobbede af og til 

andre.  

Daginstitution, skole, uddannelse og beskæftigelse  

Førskolebørn  

Ud over et barn på et ½ år, omfatter undersøgelsen som tidligere anført i alt 16 børn, 7 

drenge og 9 piger, med en gennemsnitsalder på 4½ år (2 - 7 år). 3 børn var i almindelig 

daginstitution med støtte, 10 i specialinstitution, 2 i børnehaveklasse uden støtte og 1 i 

specialbørnehaveklasse for bevægelseshæmmede. For 14 børns vedkommende var 

pædagogerne informeret om AMC. Moderen eller forældrene var de hyppigste informanter. 

17 tilfælde havde forældrene givet informationen alene, i 6 tilfælde sammen med en 

fagperson, og i 1 tilfælde var informationen givet af en repræsentant for AMC-foreningen.  

Tabel 0-1 

Forældrenes tilfredshed med pasningsforholdene. 16 førskolebørn med AMC. 

Antal og andel i procent. 

Tilfredshed med Tilfreds Utilfreds Ikke aktuelt Uoplyst 

Personalets viden om AMC 10 (62%) 1 (6%) 1 (6%) 4 (25%) 

Personalets tid til barnet 12 (75%)  2 (12,5%)   2 (12,5%) 

Forhold kammerater 13 (81%)   2 (13%)  1 (6%) 

Ekstra støtte 8 (62%)  4 (25%)  2 (12,5%)  2(12,5%) 

 

Skolebørn  

Som anført omfatter undersøgelsen i alt 12 børn, 6 drenge og 6 piger, i alderen 7 til 17 år 

(gennemsnit 11,4 år).  

10 (84%) gik i almindelig klasse, og 2 (16%) i anden skoleform (efterskole og klasse med 

psykologisk behandlingstilbud).  

Lærerne til alle 12 var blevet informeret om AMC. Forældrene havde altid været involveret i 

informationen. Hver 3. information havde foregået i samarbejde med en fra AMC-foreningen.  
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Tabel 0-2 

Forældrenes tilfredshed med skolens rammer. 12 børn med AMC. 

Antal og andel i procent. 

Tilfredshed med Utilfreds Tilfreds Uoplyst 

Lærerens viden om AMC  3 (25%) 7 (59%) 2 (16%) 

Den bevilgede ekstra hjælp 3 (25%) 5 (42%) 4 (33%) 

Forhold til kammeraterne 1 (8%) 11 (92%)  

Omklædningsforhold 3 (25%) 7 (59%) 2 (16%) 

Adgangsforhold 2 (16%) 9 (75%) 1 (8%) 

Praktisk hjælp efter behov 2 (16%) 8 (67%) 2 (16%) 

Undervisningsmæssige hjælpemidler 2 (16%) 7 (59%) 3 (25%) 

  

Pædagogisk og praktisk støtte: 5 (42%) børn modtog pædagogisk støtte i gennemsnit 7 

timer pr. uge (2 -15). 2 børn fik både pædagogisk og praktisk støtte, de var fra henholdsvis 

følgegruppe 2 og 3.  

4 af 12 (33%) skolebørn havde praktisk hjælp i skolen, gennemsnitlig 20 timer pr. uge (fra 

10 til 31 timer). I forhold til graden af funktionshæmning og praktisk hjælp var der ingen 

sikker statistisk sammenhæng.  

Deltagelse i skolens idrætsundervisning: Der er oplysninger vedr. 11 børn. Heraf var 3 (27%) 

tilhørende følgegruppe 3 fritaget, 5 (46%) deltog uden praktisk støtte, 2 (18%) med praktisk 

støtte og 1 (9%) som specialundervisning. Halvdelen af de 4 børn, der fik praktisk hjælp i 

skolen var fritaget fra idrætsundervisningen.  

Deltagelse i udflugter med skolen: 1 (8%) havde ikke deltaget, 3 (25%) havde deltaget få 

gange, 3 (25%) flere gange og 5 (42%) hver gang. Kun halvdelen af skolebørnene var AMC 

typebestemt, og der var ingen forskel på deltagelse mellem Kategori A og B, eller mellem 

følgegruppe 1 til 3. Der var lidt flere af dem, der ikke havde praktisk hjælp i skolen, der altid 

var med på udflugter (4 af 8 mod 1 af 4, forskel ikke statistisk).  

7 (59%) børn deltog i SFO eller anden fritidsordning. Der fandtes ingen forskel mellem 

følgegruppe 1, 2 og 3.  

De unge/voksne med AMC fra det 18. år  

Som angivet indgår der 11 personer i gruppen, men det er ikke alle, der har besvaret andet 

end spørgsmålene om arbejde og uddannelse. Således har 2 mænd og 4 kvinder oplyst 

deres alder. De var gennemsnitligt 25 år gamle (fra 21 til 33 år).  
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6 af de 11 oplyste, at de boede alene, heraf 5 i lejlighed og 1 på et værelse, 3 boede sammen 

med andre, heraf 2 i lejlighed og 1 i hus.  

Praktisk hjælp: 5 af de 11 oplyste, at de modtog praktisk hjælp i det daglige, i gennemsnit 

50 timer pr. uge (fra ½ til 168 timer). Den praktiske hjælp blev anvendt til personlig pleje, 

madlavning og servering af aftensmad, rengøring, tøj og indkøb.  

Offentlig støtte: 5 oplyste, at de fik invaliditetsydelse, hvoraf 2 var på førtidspension. Den 

ene af disse var i arbejde 12 timer, den anden var ikke i arbejde. To af de andre, der fik 

invaliditetsydelse, var under uddannelse. 4 af de 5 var bevilget dækning af merudgifter.  

9 besvarede spørgsmålet om bevilling af bil. 6 oplyste, at de havde fået bevilget bil på handi -

capvilkår. Af dem var der 4, der fik invaliditetsydelse, hvoraf 2 var på førtidspension. 3 af de 

5, der var i arbejde, og 2 af de 5, der var i gang med en uddannelse, havde fået bevilget bil.  

Videregående skolegang: 9 af de 11 oplyste, om de havde været på efterskole eller 

højskole. 4 som havde været på efterskole og 3 på højskole, heraf havde 2 været både på 

efter- og højskole. 7 af de 9 havde studentereksamen eller HF.  

I alt havde 9 af de 11 en studentereksamen. På undersøgelsestidspunktet var 5 i gang med 

en uddannelse (4 universitetsuddannelser og 1 lærerstuderende), mens 5 havde 

gennemført en videregående uddannelse (4 universitets -eller handelsskoleuddannelser, en 

socialrådgiver). To havde gennemført uddannelsen med praktisk hjælp på henholdsvis 5 og 

20 timer pr. uge. 5 havde gennemført uddannelsen med ekstra økonomisk støtte, heraf 4 

som led i revalidering, evt. suppleret med SU, og 1 med invaliditetsydelse + SU. En af de 

11 havde studentereksamen, men ingen videregående uddannelse (alder og køn ikke 

oplyst).  

Arbejde: 8 af de 11 svarede på spørgsmålet, om de var i arbejde. 3 var ikke i arbejde, og 5 

var i arbejde. 2 af de 5 var samtidig under uddannelse, hvoraf den ene arbejdede 20 og den 

anden 37 timer pr. uge. Blandt de øvrige 3 i arbejde var 2 ansat på almindelige betingelser 

med 37 timer pr. uge, og 1, der samtidig modtog førtidspension, arbejdede 12 timer pr. uge.  

Behandlersystemet  

Graviditet, fødsel og tidlig information  

Fødslen var normal for 14 (40%), 1 barn var født ved sædefødsel (3%) og 20 (S7%) ved 

kejsersnit. 20 (59%) angav at have haft problemer inden og/eller under fødslen. Blandt de 

problemer, som blev beskrevet, var ringe mængder fostervand (5), at moderen havde haft 

en betændelse under graviditeten (2) eller havde været generelt sløj (4), abnorme 

anatomiske forhold (3) eller (truende) for tidlig fødsel (4). Flere angav, at de ikke havde 

mærket fosterbevægelser og en, at barnet havde været "stift" inde i maven.  

33 oplyste, at barnet efter fødslen var indlagt fra udskrivelse samme dag til 240 dage, 

gennemsnit 34,5 dage (hyppigst 21 dage).  

Af de 35 forældre oplyste 11 (31%), at de i rimelig tid efter fødslen havde fået en tilfredsstil-

lende information om AMC, mens 22 (63%) ikke havde fået en sådan, og 2 (6%) huskede 

ikke. Alle, som havde fået information i rimelig tid efter fødslen, havde fået denne sammen 
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med ægtefællen. Blandt dem, der havde fået information på et senere tidspunkt, var der 10 

(45%), der havde fået informationen sammen.  

Ud over læger vil forældrene i varierende grad have kontakt med andre fagpersoner, som 

også tilbyder deres støtte i den første tid. Tilfredshed med denne kontakt kan være 

medvirkende til en positiv bearbejdelse af den krise, fødslen af et funktionshæmmet barn 

udløser.  

Tabel 0-1 

Tilfredshed med de kontakter, forældrene havde haft med følgende fagpersoner i 

den første tid efter fødslen af deres barn med AMC. 

Andel i procent. 

 Læge Sygeplejerske Sundhedsplejerske Psykolog Socialrådgiver Fysioterapeut 

Kontakt 

med, antal *  

30 26 29 4 21 32 

Tilfreds 73% 85% 83% 100% 71% 94% 

Utilfreds 27% 15% 17%  29% 6% 

* De ubesvarede og de der svarede "ingen kontakt" er trukket fra totalantallet 35.  

 

 

På spørgsmål om forældrene havde fået tilbudt samtale med psykolog svarede 12 (34%) ja. 

Af de 23, der ikke havde fået et tilbud om psykologsamtale, mente 15 (65%) at de havde 

haft behov for det.  

Som det fremgår af tabellen, var forældrene langt mere tilfredse med deres kontakt med 

fysioterapeuten end med lægen (p=0,03). Tilfredsheden med socialrådgiveren var også 

relativt lav sammenlignet med fysioterapeuten (p<O,001).  

Undersøgelser og behandling  

Barnets fysiske tilstand ved fødslen  

Efter fødslen havde 17 (49%) haft sutteproblemer og 16 (46%) havde haft 

respirationsbesvær, heraf havde 11 (69%) været kuvøsebehandlet. I alt havde 16 (46%) 

været kuvøsebehandlet i gennemsnitligt 29 dage (fra 2 til 157 dage, hyppigst 10,5 dage).  

Ved fødslen havde 25 (71%) af børnene klumpfod, heraf dobbeltsidigt hos 24. Ca. 60% 

havde nedsat funktion i et eller flere led ved fødslen, og 67% havde generelt nedsat 

muskelfunktion.  

Diagnosen AMC blev gennemsnitligt stillet i 10½ månedsalderen (fra ved fødslen indtil 10 

år, de fleste da de var 1 måned gammel). 1 havde fået diagnosen sti llet på lokalt sygehus, 

15 (50%) på centralsygehus og de resterende 47% på et universitetssygehus. Halvdelen 

havde fået bestemt, hvilken type AMC deres barn havde. Af de 17, som ikke havde fået 

typebestemt deres barn, ønskede 11 (65%) dette.  
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Den første vurdering  

Alle børn var blevet vurderet af børnelæge i første levemåned, og 80% var undersøgt af 

ortopæd på dette tidspunkt, resten inden de var et ½ år gamle. Halvdelen havde været 

undersøgt af tandlæge, heraf var 2/3 undersøgt efter ½-års alderen. Enkelte havde 

endvidere været undersøgt af håndkirurg, øjenlæge, øre-næse-halslæge, cardiolog og/eller 

neurolog.  

10 (29%) oplyste, at de havde fået barnet vurderet af en anden instans for at få en second 

opinion. Kun en af disse vurderinger var foregået i udlandet, resten på Rigshospitalet eller 

Universitetssygehusene i Aarhus og Odense.  

Næsten alle børn havde været undersøgt af fysioterapeut. De fleste blev undersøgt indenfor 

første levemåned, mens enkelte blev undersøgt indenfor de første 3 levemåneder. Over 

80% var blevet undersøgt af ergoterapeut. De fleste undersøgelser fandt sted omkring et 

års alderen, enkelte umiddelbart efter fødslen og andre først omkring 7 års alderen. Endelig 

var over 40% blevet vurderet af småbørnsvejleder/-konsulent. De fleste blev vurderet 

omkring 10 måneders alderen, enkelte umiddelbart efter fødslen og andre først omkring 4 

års alderen.  

Behandling  

Forældre og fysioterapeut: Næsten alle (95%) 35 børn og voksne med AMC havde været 

behandlet af fysioterapeut i de første leveår. For over halvdelens vedkommende var 

behandlingen startet allerede umiddelbart efter fødslen, og for næsten alle de resterende 

inden de var blevet 3 måneder. Stort set alle forældre supplerede selv den fysioterapeutiske 

behandling.  

På undersøgelsestidspunktet fik 74% behandling. Dem som fik behandling, fik 

gennemsnitligt 6,5 behandlinger/måned (fra 1 - 20 gange), og de var gennemsnitligt 8½ år 

gamle (fra ½ til 33 år). Der var ingen sikker forskel på dem, som fik og dem, som ikke fik 

behandling mht. funktionshæmningsgruppe, men dem som ikke fik, var gennemsnitligt 

meget ældre (gennemsnit 15 år, fra 7 til 25 år, p= 0,03).  

Tilfredshed med omfanget af den fysioterapeutiske behandling: 46% meget tilfredse, 46% 

tilfredse og 8% utilfredse. Der var en tendens til, at forældrene til børn med følgegruppe 3 

var mindre tilfredse end forældrene til børnene med mindre grad af funktionshæmning.  

Skinner (Ortoser): Af de 31, der havde funktionsnedsættelse i armene, var der kun en, som 

ikke havde nedsat gribe- eller håndledsfunktion. Af disse 30 var 83% blevet behandlet med 

håndskinne. De fleste havde fået skinnen kort efter fødslen, eller inden de blev 1 år. Kun 3 

havde fået håndskinnen, da de var mellem 3 og 7 år. En tredjedel angav at bruge 

håndskinne på undersøgelsestidspunktet, heraf var en enkelt ½ år, resten var fra 3 til 17 år 

gamle. De var alle blevet udstyret med skinnen i spædbarnsalderen.  

Af de 32, der havde nedsat funktion af benene, var 15 (47%) behandlet med benskinne, de 

fleste havde fået skinnen, inden eller omkring 1 års alderen. Kun to havde fået skinnen, da 

de var henholdsvis 2 og 4 år. Knap 2/3 angav at bruge benskinne på 

undersøgelsestidspunktet, hvor de var mellem 2 og 17 år (gennemsnit lidt over 7 år). De var 

alle blevet udstyret med skinnen i spædbarnsalderen, bortset fra barnet på 3 år, der havde 
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fået skinnen et år tidligere. Dem som ikke anvendte benskinne længere var gennemsnitlig 

16 år (fra 4 til 33 år).  

Der var 31, der var født med klumpfod og/eller med nedsat funktion i fodleddene, heraf var 

25 (80%) behandlet med fodskinne. Over halvdelen havde fået fodskinnen umiddelbart efter 

fødslen og 85%, inden de var et år. Over halvdelen (14) angav at bruge fodskinne på 

undersøgelsestidspunktet, hvor de gennemsnitligt var 8% år (mellem 2 og 25 år). De var 

alle blevet udstyret med skinnen i spædbarnsalderen, bortset fra to børn på henholdsvis 6 

og 7 år, der havde fået skinnen 1 og 4 år tidligere. Dem der ikke længere anvendte 

fodskinne, var gennemsnitligt knap 14 år (fra ½ til 33 år).  

Operationer: I alt havde 32 fået foretaget en eller flere operationer. Heraf var 46% af foræl-

drene meget tilfredse med operationsresultatet, 36% tilfredse og 18% utilfredse. I tabel 4.2 

er angivet de hyppigste operationer. Det var ikke en bestemt operation, forældrene var 

specielt utilfredse med. 

Tabel 0-2 

De hyppigste operationer 35 børn og voksne med AMC har gennemgået.  

Andel opererede i procent og gennemsnitsalder ved operationen og gennemsnitligt 

antal operationer. 

Hvilken operation Andel af de 35 med AMC Alder, gns. i mdr Antal op., gns. 

Klumpfodsop. 74%  5 (0 - 36)  2,4 (1 - 7) 

Hofteop. 27%  10½ (0 - 48)  1,4 (1 - 3) 

Benop. 30%  28 (0 - 48)  2,0 (1 - 6) 

Håndop. 30%  44 (3 - 72)  1,8 (1 - 5) 

 

Af andre operationer havde 5 (14%) fået foretaget operation af armen (albuen), og 3 var 

opereret for ganespalte. Den ene af dem, der var opereret for ganespalte, hørte til Kategori 

A, den anden til Kategori C, den tredje var uoplyst.  

Specialtandlæge: 6 (17%) havde været undersøgt og behandlet af amtets specialtandlæge, 

10 (29%) på Tandlægehøjskolen og 5 (14%) på Odontologisk Videncenter. 3 havde været 

undersøgt på begge de to sidste steder, således at i alt 18 af de 35 havde været undersøgt 

og behandlet af specialtandlæge.  

Børnene der blev henvist til amtets specialtandlæge var gennemsnitlig 7,4 år (3 -11 år) på 

henvisningstidspunktet, mens de henviste til Tandlægehøjskolen eller Odontologisk 

Videncenter var gennemsnitlig 4,6 år (1 -15).  

Speciallæge: 37% angav at have været hos speciallæge i andre sammenhænge end i 

forbindelse med de angivne operationer, heraf havde de fleste været hos en øre-næse-

halslæge.  
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Alternativ behandling: 41% oplyste, at deres barn havde modtaget alternativ behandling, og 

næsten alle (92%) mente, den havde haft en god effekt. De hyppigste alternative behandlin-

ger var zoneterapi og kranio-sakral terapi, mens enkelte havde fået homøopatisk medicin 

og healing.  

Regelmæssige lægekontroller  

Af de 35 børn og voksne med AMC gik de 29 (83%) til regelmæssig læge- eller 

tandlægekontrol. Af dem, der var ældre end 14 år, var der kun 1 på 33 år, der gik til 

regelmæssig kontrol.  

Denne kontrol foregik hos egen læge. De regelmæssige kontroller, var gennemsnitligt 2 

gange om året.  

Tabel 0-3 

Omfanget af lægekontroller pr. år. Fordeling blandt 28 børn med AMC. 

Antal og andel i procent. 

Lægekontrol hos Andel af børnene Gns. Gange pr. år 

Alm. Praktiserende læge 1 (4%)  

Børnelæge 23 (82%) 1,8 (0,5 - 6) 

Ortopæd 22 (79%) 2,4 (1 - 12) 

Håndkirurg 9 (32%) 1,9 (0,5 - 4) 

Tandlæge 12 (44%) 2,6 (1 - 8) 

Andre behandlere 9 (32%) 1,4 (1 - 3) 

 

18 børn gik til regelmæssig kontrol hos både børnelæge og ortopæd, alder fra ½ til 12 år (7 

drenge og 11 piger, gennemsnitsalder 6,0 år). Af dem gik 9 børn tillige til regelmæssig 

kontrol hos håndkirurg, alder fra ½ til 12 år (2 drenge og 7 piger, gennemsnitsalder 5,8 år).  

Tilfredshed med sundhedsvæsenet  

Som det fremgår af tabel 4.1 og nedenstående tabel 4.4 var forældrene langt mere tilfredse 

med deres kontakt med fysioterapeuten end med lægen både i den første kontakt og i for-

bindelse med planlægning af behandlingen. Årsagen kan måske være, at lægen er en dårlig 

formidler, men kan også være, at man som læge bringer de negative beskeder, mens 

fysioterapeuten kommer med de mere positive beskrivelser af handlemuligheder.  
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Tabel 0-4 

Forældrenes tilfredshed med kontakten med de forskellige faggrupper i forbindelse 

med undersøgelse af barnet med AMC ved start af behandling eller træning. Andel 

i procent. 

Undersøgt af Undersøgt andel 

af de 35 børn 

Alder ved 

undersøgelse 

Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 

Læge 100% < 1 mdr 24% 55% 21% 

Fysioterapeut 94% 1 - 3 mdr 59% 34% 7% 

Ergoterapeut 80% 1 mdr - 7 år 40% 56% 4% 

Småbørnsvejleder 40% 10 mdr -4 år 50% 43% 7% 

 

27 (77%) af de 35 svarede, at de havde haft kontakt med sundhedsvæsenet indenfor det 

sidste år. De blev bedt om at vurdere, hvor tilfredse de havde været med en række sider af 

sundhedsvæsenets service, tabel 4.5. 

Tabel 0-5 

Tilfredshed med kontakt til og samarbejde med sundhedsvæsenet indenfor det 

sidste år.  

Sammenligning mellem AMC (27 børn) og rygmarvsbrok (RMB, 120 børn), fordeling 

i procent. 

Vurdering af Andel tilfredse AMC Andel utilfredse AMC Andel ved ikke AMC 

Geografisk afstand 78% 18% 4% 

Venlighed 100% 9% 1% 

Tidsforbrug 89% 11%  

Kommunikation 89% 7% 4% 

Information 82% 11% 7% 

Behandlingens kvalitet 85% 11% 4% 

Samråd 78% 7% 15% 

Kontinuitet 78% 15% 7% 

Koordination 52% 33% 15% 

Information udadtil 52% 30% 18% 
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Kommentar: Der var ingen sikker statistisk forskel på graden af tilfredshed med sundheds -

væsenets ydelser blandt forældre til børn med AMC og blandt forældre til børn med RMB. I 

forhold til de forskellige serviceområder var forældrene stort set lige tilfredse med alle områ-

der bortset fra, at de var betydeligt mere utilfredse med koordinationen af indsatsen og med 

formidling af information til andre instanser, jævnfør afsnit 6.3.2, side 32.  

Forældrenes situation  

Arbejde 

22 af mødrene angav at være i arbejde fra 8 til 37 timer (gennemsnit 31 timer) og 25 af 

fædrene var i arbejde fra 25 til 45 timer (gennemsnit 37) timer pr. uge. 10 mødre og 1 far 

angav ikke at være i arbejde, resten var uoplyst. Alle de mødre, som var i arbejde, havde 

børn der var 6 år eller ældre, og flertallet af dem, der ikke var i arbejde, havde børn under 

skolealderen. Barnets grad af funktionshæmning synes ikke at have nogen betydning for, 

om moderen var i arbejde eller ej.  

Offentlig støtte  

a) Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste: På undersøgelsestidspunktet modtog 17 af 

mødrene kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for gennemsnitlig 19 timer pr. uge 

(fra 3 til 37 timer). Af dem var 12 mødre i arbejde på deltid. En far modtog 12 timers 

kompensation. De 18 børn var fra ½ til 17 år (gennemsnit 6 år).  

Seks mødre havde tidligere modtaget kompensation med gennemsnitlig 24 timer (fra 

7 til 37 timer), for 5 mødres vedkommende var denne kompensation på under-

søgelsestidspunktet ændret til gennemsnitlig 14% time (fra 3 til 37 timer). Der var 

endvidere 2 fædre, der tidligere havde modtaget kompensation med henv. 2 og 32 

timer.  

I alt havde 20 af 32 familier (63%) modtaget hel eller delvis kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste. Dette antal omfatter både dem, der fik kompensation på under-

søgelsestidspunktet og dem, der tidligere havde modtaget kompensation. Statistisk 

viste det sig, at flere familier til de yngre børn modtog eller havde modtaget 

kompensation sammenlignet med familierne til de ældre børn. Dette kan tyde på, at 

denne form for støtte til familierne bliver anvendt mere i dag end tidligere.  

Blandt dem der ikke modtog kompensation, var der lidt flere, som ikke havde været i 

kontakt med socialrådgiver i perioden efter barnets fødsel, end blandt dem, som 

modtog kompensation (40% mod 19%). På undersøgelsestidspunktet var der imidlertid 

ingen forskel på tilfredsheden med socialrådgiveren med hensyn til kompensation eller 

ej.  

Det var en tendens til, at forældrene til de mere funktionshæmmede børn havde fået 

kompensation.  

b) Merudgifter: 24 oplyste, at de havde fået dækket merudgifter forbundet med barnets 

lidelse, 8 havde ikke, og 3 var uoplyst.  
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c) Invalidebil: Af 29 familier havde 12 (41%) fået støtte til anskaffelse af invalidebil, hvoraf 

11 af børnene hørte til følgegruppe 3. Der var 5, der mente, de havde behov for en bil, 

og 1 havde fået afslag (tilsammen 20%). 11 mente ikke, at de havde behov for en 

invalidebil. Fordelingen mellem tildeling, uopfyldt behov og ikke behov svarer til, hvad 

familierne med børn med RMB angav.  

d) Boligtilpasning: I alt havde 8 familier fået tilpasset boligen, mens 4 mente, de havde 

behov for det, og 21 ikke mente boligændring var nødvendig. 2 ubesvaret. Dem som 

havde fået foretaget boligændring, var tilfredse.  

e) Tilfredshed med sagsbehandler: Én var meget tilfreds med sagsbehandlerens viden 

om AMC, 8 (23%) var tilfredse og 16 (46%) var utilfredse. Forældrene til børn, der 

hørte til følgegruppe 1 var mindst lige så utilfredse med sagsbehandlerens viden, som 

dem, der hørte til følgegruppe 3. Fem angav, at de ikke havde kontakt til 

sagsbehandler, og 5 var uoplyste.  

Oplevelse af at være forældre til et funktionshæmmet barn (elementer af 

mestring)  

Vurdering af hvor meget ekstra tid det funktionshæmmede barn kræver, og det behov man 

føler for at kunne støtte sig til andre familier i samme situation som en selv, er forskellige  

aspekter af det at kunne magte den ekstra opgave, et funktionshæmmet barn 

repræsenterer. Evnen til at magte den ekstra opgave benævnes mestringsevne.  

Tabel 0-1 

Forældrenes vurdering af, hvor meget mere tid de må bruge på deres barn med 

AMC i forhold til, hvis barnet ikke var funktionshæmmet. 

Antal og andel i procent. 

Vurdering af forskel Mødre Fædre 

Ingen forskel 5 (15%) 4 (16%) 

Noget mere tid 9 (27%) 13 (52%) 

Meget mere tid 19 (58%) 8 (32%) 

Antal svar 33 25 

 

Andelen af mødre, der syntes de brugte meget mere tid på deres barn med AMC, end hvis 

barnet ikke havde været funktionshæmmet, var noget større end andelen af fædre. 

Forskellen er ikke statistisk signifikant. For forældrene til børn med AMC var der ingen 

sammenhæng mellem tidsforbrug og barnets grad af funktionshæmning, men fædrene 

brugte signifikant mere tid på de yngste børn, hvor mødrene stort set brugte lige meget tid 

uanset alder, inklusive på de voksne.  
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Mht. kontakten til venner syntes 13 (37%) af mødrene, at kontakten ville have været lettere, 

hvis deres barn ikke havde AMC 18 (51%) syntes ikke det betød noget, 1 svarede "ved ikke" 

og 3 var uoplyst. De 24 fædre svarede stort set på samme måde, nemlig 10 (42%) ja, 

kontakten ville have været lettere, 10 (42%) nej og 4 vidste ikke.  

Blandt 32 svar angav 5 (16%), at de ofte havde behov for kontakt til andre forældre til børn 

med AMC, 22 (68%), at de af og til havde behov for kontakt og 5 (16%), at de ikke havde et 

sådant behov. Det var specielt forældrene til de yngre børn med AMC, der ofte havde behov 

for kontakt til andre forældre til børn med AMC mens graden af funktionshæmning ikke 

havde nogen sikker betydning.  

Et andet aspekt af mestringsevnen er, om man føler, at man magter opgaven. Som det 

fremgår af tabel 5.2, var der 15% af forældrene (mødrene) til børn med AMC der følte, at 

det næsten altid var svært at slå til overfor barnets behov. Det var specielt mødrene til de 

yngste børn (der næsten altid følte, det var svært at slå til), og alle børnene hørte til 

følgegruppe 3. 

Tabel 0-2 

Føler du, som forældre til et barn med AMC, at det er svært at slå til overfor barnets 

behov?  

Fordeling i procent. 

Svært at slå til? Nej, næsten aldrig Nej, for det meste ikke Ja, af og til Ja, næsten altid 

Antal svar: 33 30% 25% 30% 15% 

 

Det er også væsentligt, hvor tilfreds man er med sin livssituation. I tabel 5.3 er svar fra 

forældre til børn med AMC vedrørende tilfredshed med en række forskellige livsforhold 

sammenlignet med svarene fra en undersøgelse fra 1996 af tilfældigt udvalgte danske 

børnefamilier. 
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Tabel 0-3 

Tilfredshed med livet i forhold til forskellige livsforhold. 35 forældre til børn med 

AMC og 2169 tilfældigt udvalgte børnefamilier (Alm.). 

I procent. 

Tilfredshed hvad angår Meget eller  

ganske utilfreds 

Hverken utilfreds 

eller tilfreds 

Ganske eller 

meget tilfreds 

Uoplyst 

AMC Alm. AMC Alm. AMC Alm. AMC Alm. 

Bolig 0% 4% 8% 7% 86% 87% 6% 2% 

Arbejde 3% 6% 15% 12% 74% 73% 8% 8% 

Økonomi 6% 10% 20% 22% 66% 65% 8% 2% 

Uddannelse 9% 7% 15% 17% 66% 69% 12% 7% 

Helbred 3% 8% 31% 12% 54% 79% 12% 2% 

Familiesituationen 12% 2% 17% 6% 62% 89% 8% 2% 

Fritid 12% 6% 34% 17% 46% 74% 8% 3% 

Vennekontakt 3% 5% 29% 15% 60% 78% 8% 2% 

Bekendte 6% - 31% - 54% - 8% - 

Mulighed for at påvirke 

familiens situationen 

9% 7% 31% 17% 44% 71% 17% 5% 

 

Familierne med børn med AMC var ligeså tilfredse som børnefamilier i almindelighed, hvad 

angik deres bolig, arbejde, økonomi og uddannelse. Men de var signifikant mindre tilfredse 

med deres helbred, fritid, mulighed for at opretholde kontakt med venner, deres familiesitua-

tion og mulighed for at påvirke denne.  

Evnen til at magte belastninger ligger i den personlige styrke. Der er flere måder at få indtryk 

af menneskers personlige styrke på. I spørgeskemasammenhæng stiller man ofte flere 

spørgsmål, hvor et af spørgsmålene hedder "Plejer du at se løsning på problemer og 

vanskeligheder, som andre finder håbløse?". Forældrene til 31 børn og voksne med AMC 

besvarede spørgsmålet, heraf svarede 68% "ja, som oftest", 29% "ja, ind imellem " og 3% 

"nej". Svarfordelingen er i kapitel 6 (side 34) sammenlignet med svar fra forældre med RMB 

og forældre til almindelige, tilfældigt udvalgte børn.  

22 har svaret på spørgsmålet om, hvor de kan få råd og støtte i forhold til deres barn med 

AMC. Tilsammen afgav de i alt 30 svar, der fordelte sig som følger  

 AMC-foreningen 8  

 Rådgivningscentret for Bevægelseshandicap  10  

 AMC-team og sygehusafdelinger  7  

 Andre forældre  2  

 Ingen steder, ved ikke  3  
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De blev endvidere spurgt om behov for samtale, råd og støtte til hverdagens opståede 

spørgsmål. Af 32, der svarede, angav 7 (22%), at de havde behov for samtale flere gange  

om året, 11 (34%) følte behov for samtaler 2 gange i året, og 9 (28%) for 1 gang om året, 

mens 5 ikke havde behov. Det var specielt forældrene til børnene i førskolealderen og de 

yngre skolebørn, der følte behov for 2 eller flere samtaler om året.  

Er de afledte problemer specifikke for AMC?  
Lidelsen AMC er karakteriseret ved en række fysiske begrænsninger. Problemer af fysisk 

karakter, der kan relateres til disse begrænsninger, er selvfølgelig specifikke for AMC. Men 

denne undersøgelse viser, at der også er problemer af helbredsmæssige, personlig og 

social karakter, som måske er fælles for andre med medfødte fysiske lidelser og dermed af 

mere generel art.  

Som omtalt i indledningen kan der i et materiale, der kun omfatter 35 personer, ikke altid 

trækkes sikre statistiske konklusioner. Ved at inddrage resultaterne fra en tilsvarende 

undersøgelse af en anden gruppe af 125 fysisk funktionshæmmede børn (rygmarvsbrok 

(RMB)) kan nogle af de konklusioner eller anbefalinger, der fremsættes, få en mere 

almengyldig karakter. For at vurdere om disse konklusioner er specifikke for gruppen af børn 

med medfødt fysisk funktionshæmning, er flere af svarene endvidere sammenlignet med 

svarene fra 2169 tilfældigt udvalgte børn, der hermed repræsenterer et generelt udsnit af 

den almindelige børnepopulation.  

Både børn med AMC og børn med RMB har medfødte fysiske funktionsbegrænsninger. En 

sammenligning kan derfor være relevant, selvom der i mange henseende er store forskelle 

på deres forudsætninger.  

For det store flertal af børn med AMC (Kategori A og B) opfattes den intellektuelle udvikling 

som værende normal. Som anført i afsnit 2.2 tyder det imidlertid på, at fysiske faktorer har 

betydning for forældrenes bedømmelse af barnets udvikling. Der var således en 

sammenhæng mellem angivelsen af sen udvikling og udtalt funktionshæmning, idet 17 

(80%) af 21 fra følgegruppe 3 opfattes som sent udviklet. Taleproblemer er tilsyneladende 

også af stor betydning, da samtlige 11 (100%) med taleproblemer blev opfattet som sent 

udviklede. Om denne sene udvikling har en direkte sammenhæng med den fysiske 

funktionshæmning, eller er et resultat af manglende forventninger, kan denne undersøgelse 

ikke afklare.  

Når det gælder børn med rygmarvsbrok (RMB) ved man, at disse børn kan have en række 

specifikke indlæringsvanskeligheder, som kan påvirke deres faglige niveau og sociale 

funktion. En sammenligning mellem AMC og RMB er derfor behæftet med nogen 

usikkerhed, da det ikke er beskrevet i litteraturen, at børn med AMC skulle have specifikke 

indlæringsvanskeligheder.  

Resultat fra denne undersøgelse og enkelte personlige meddelelser tyder imidlertid på, at 

børn med AMC også har specifikke vanskeligheder.  
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Vedr. 2.3 Faglige og sociale evner  

Førskolebørn: Forældrene til førskolebørn blev bedt om at sammenligne deres barn med 

andre, dels mht. hvor meget tid det brugte på forskellige aktiviteter, og dels hvor god deres 

barn var til disse aktiviteter. Forældrene til børn med AMC vurderede deres børn på samme 

måde som forældrene til børn med RMB. Forældrene til de tilfældigt udvalgte almindelige 

børn blev ikke stillet disse spørgsmål, så sammenligning med det "normale" er ikke mulig. 

Det er det imidlertid mht. til spørgsmålet om "deres barn leger med andre børn", hvor 

førskolebørn med AMC og RMB angiveligt legede lige så ofte med andre børn som de 

"normale".  

Skolebørn: Forældrenes vurdering af børn med AMC ’s skolefærdigheder adskiller sig ikke 

fra, hvordan forældrene til børn med RMB vurderede deres børn. Men vurderingen lå 

betydelig under en tilsvarende vurdering foretaget af forældrene til de tilfældigt udvalgte eller 

"normale” børn (Tabel 6.1) At forældrenes vurdering af de "normale" børn er lidt urealistisk, 

fordi flertallet (ca. 50%) burde ligge i gruppen middel, ændrer ikke på det forhold, at 

forældrene til de funktionshæmmede børn vurderer deres børns faglige forudsætninger 

lavere. Med de indlæringsmæssige vanskeligheder børn med RMB har, kan den lavere 

vurdering af børnene med RMB være realistisk nok. At børnene med AMC vurderes på 

samme måde er imidlertid lidt uventet.  

Tabel 0-1 

Forældrenes vurdering af deres barns faglige niveau i forhold til andre børn. Børn 

med AMC, RMB og tilfældigt udvalgte almindelige børn. 

Fordeling i procent. 

Fagligt niveau, 

Forældre bedømmelse 

Under middel Som Middel Over middel 

Børn med AMC (antal 12) 31% 38% 31% 

Børn med RMB (antal 68) 25% 46% 29% 

 Dårligt/under middel Middel Godt/rigtig godt 

Almindelige børn (antal 

1300) 

4% 21% 74% 

 

Mht. kontakt med venner viste undersøgelserne, at både børnene med AMC og RMB 

besøgte eller fik besøg af venner sjældnere end børn i almindelighed, men at antallet af 

gode venner var det samme for alle tre grupper. Det tyder på at børnene med AMC og RMB 

har almindelig gode sociale evner; men at praktiske forhold medfører; at de ikke så ofte er 

sammen med andre.  
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Vedr. Kapitel 3, Daginstitution og skole  

Vedr. Afsnit 3.1. Førskolebørn  

Forældrene til førskolebørn med AMC var tilfredse med pasningsforholdene i samme grad 

som forældrene til børn med RMB. Tilsvarende var forældrene til skolebørnene stort set lige 

tilfredse med skolens rammer. En sammenligning med forholdene for børn i almindelighed 

er her ikke relevant, da spørgsmålet om tilfredshed går på, om forholdene er lagt sådan til 

rette, så børnene med funktionsproblemer synes, de kommer til at fungere tilfredsstillende.  

Vedr. Afsnit 3.2. Skolebørn  

Mange af de funktionshæmmede børn har behov for pædagogisk og praktisk støtte i skolen. 

Pædagogisk støtte blev ydet til 42% af skolebørnene med AMC med gennemsnitligt 7 timer/ 

uge. Blandt enkeltintegrerede børn med RMB var der 29% der fik pædagogisk støtte med 

gennemsnitligt 15 timer/uge, mens der blandt skolebørn i almindelighed var 9% der fik 

denne støtte med gennemsnitligt 4,2 timer/uge. Da både børn med AMC og RMB udgør en 

del af gruppen "skolebørn med kronisk lidelse", indikerer det antal støttetimer de modtager, 

hvor stort støttebehovet kan være for børn med særlige behov.  

Mange børn med RMB har specifikke indlæringsvanskeligheder og derfor behov for ekstra 

pædagogisk støtte. At flere børn med AMC end børn med RMB modtager pædagogisk 

støtte, kan tyde på, at også børn med AMC har indlæringsvanskeligheder.  

Praktisk støtte blev ydet til 33% af børnene med AMC og til 54% af de enkeltintegrerede 

skolebørn med RMB, heraf fik 1/3 denne støtte i alle fag. Knapt 20% i begge grupper fik en 

kombination af pædagogisk og praktisk støtte.  

27% af børnene med AMC og 19% af børnene med RMB var fritaget fra skolens 

idrætsundervisning, mens henholdsvis 46% og 27% deltog uden og 27% og 54% deltog 

med støtte/som specialundervisning.  

Alle børn har krav på idrætsundervisning, men hvert 4. til 5. funktionshæmmede barn var 

fritaget, ligesom der var stor forskel på, hvor meget støtte de fik i dette fag. De 

funktionshæmmede børn tilbydes således ikke ligestilling med ikke-funktionshæmmede 

klassekammerater.  

Vedr. Kapitel 4. Behandlersystemet  

Vedr. Afsnit 4.1, om den første tid efter fødslen  

Fødslen af et barn med tydelige misdannelser vil altid være et chok for forældrene. Den 

støtte og kontakt, forældrene får fra det sundhedsfaglige personale i den første tid, er af 

særdeles stor betydning for deres fremtidige mestring af den uventede situation, de er 

kommet i, og for deres fremtidige forhold til og tilfredshed med sundhedsvæsenet. Både en 

tilfredsstillende første information og kvaliteten af den efterfølgende kontakt er i denne 

sammenhæng af betydning.  

Af de 35 forældre til børn med AMC oplyste 31%, at de i rimelig tid efter fødslen havde fået 

en tilfredsstillende information om AMC, mens 63% ikke havde fået en sådan, og 6% 
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huskede ikke. Blandt forældrene til børn med RMB havde 57% fået en tilfredsstillende første 

information, mens 37% var utilfredse og 6% huskede ikke. Det var således langt flere 

tilfredse blandt forældrene til børn med RMB (p= 0,02), hvilket måske hænger sammen med, 

at RMB er en mere almindelig lidelse, så der er flere, der har en tilstrækkelig viden til at give 

forældrene en tilfredsstillende information i rimelig tid efter barnets fødsel.  

Alle de forældre til børn med AMC, som havde fået information i rimelig tid efter fødslen, 

havde fået denne sammen med ægtefællen. Blandt forældrene til børn med RMB var 70% 

af dem, som var sammen, tilfredse, mod 50% af dem som ikke var sammen (p=0,002). Disse 

resultater indikerer, hvor vigtigt det er, at begge forældre får informationen sammen.  

Ud over læger vil forældrene i varierende grad have kontakt med andre fagpersoner, som 

også tilbyder deres støtte i den første tid. Tilfredshed med denne kontakt kan være 

medvirkende til en positiv bearbejdelse af den krise, fødslen af et funktionshæmmet barn 

udløser. 

Tabel 0-2 

Tilfredshed med de kontakter, forældrene havde haft med følgende fagpersoner den 

første tid efter fødslen af deres barn. Forældre til børn med AMC (35) og med RMB 

(125). Andel i procent.  

 Læge Sygeplejerske Psykolog Socialrådgiver 

AMC RMB AMC RMB AMC RMB AMC RMB 

Kontakt med, 

antal* 

86%  74%  91%  11%  30%  60%  79% 

Tilfreds 73% 74% 85%  86%  100%  53%  71%  69% 

Utilfreds 27% 26% 15% 14%  0%  47%  29%  31% 

* De ubesvarede og de der svarede "ingen kontakt" er lagt sammen.  

 

Tilfredsheden blandt forældrene til børn med AMC svarede til tilfredsheden blandt forældre 

til børn med RMB, hvilket tyder på, at der er en reel forskel på, hvor tilfredse forældrene til 

børn med sjældne handicap er med kontakten til de forskellige faggrupper.  
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Vedr. Afsnit 4.3 Tilfredshed med sundhedsvæsenet  

Tabel 0-3 

Tilfredshed med kontakt til og samarbejde med sundhedsvæsenet inden for det 

sidste år. Sammenligning mellem AMC, RMB og tilfældigt udvalgte børn (Alm. børn) 

Andel tilfredse i procent. 

Forældrene tilfredse eller meget tilfredse 

mht. 

Andel tilfredse 

AMC 

(antal 27) 

RMB 

(antal 120) 

Alm. Børn 

(antal 1483) 

Geografisk afstand 78% 89% 92% 

Venlighed, imødekommenhed 100% 90% 96% 

Tidsforbrug omkring barnets problem 89% 74% 1% 

Kommunikation, lyttes der til behov 89% 79% 91% 

Information om behandling osv. 82% 78% 90% 

Behandlingens og plejens kvalitet 85% 85% 92% 

Samråd angående behandlingen 78% 79% 91% 

Kontinuitet i behandlingen (samme læge) 78% 81% 81% 

Koordination 52% 57%  

Information udadtil 52% 44%  

 

Der er ingen sikker statistisk forskel på, hvor tilfredse forældre til børn med AMC og forældre 

til børn med RMB var med sundhedsvæsenets ydelser. I forhold til de forskellige serviceom-

råder var de stort set lige tilfredse med alle kvalitetsområder bortset fra, at de var betydeligt 

mere utilfredse med koordinationen af indsatsen og med formidling af information til andre 

instanser udenfor sygehuset.  

I forhold til forældrene til de almindelige børn var forældrene til de funktionshæmmede børn 

mere utilfredse med sundhedsvæsenets ydelser bortset fra, at de alle sammen var lige 

utilfredse med kontinuiteten i behandlingen.  

Vedr. kapitel 5: Forældrenes situation  

Vedr. Afsnit 5.2. Offentlig støtte  

Invalidebil: Tilskud til anskaffelse af bil på særlige vilkår. I familier med børn med RMB havde 

46% fået tilskud til anskaffelse af invalidebil, 14% havde et uopfyldt behov og 40% havde 

ikke behov for bil på særlige vilkår. Dette svarer til, hvad familierne med børn med AMC 

angav, således at det kan konkluderes, at der ikke var forskel i vurderingen af behov for de 

to grupper.  
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Sagsbehandlerens viden: Blandt forældrene til børn med AMC var 27% tilfredse med sags-

behandlerens viden om AMC, mens 88% af forældrene til med børn med RMB var tilfredse.  

Forældrene til børn med AMC var således betydeligt mere utilfredse.  

En mulig årsag kan være, at AMC er en betydeligt sjældnere lidelse end RMB, hvorfor 

chancen for viden i kommunen er mindre.  

Vedr. Afsnit 5.3. Oplevelse af at være forældre til et funktionshæmmet 

barn  

Et funktionshæmmet barn kan være ret ressourcekrævende, men der kan være forskel på, 

hvor belastende forældrene synes dette er. Et mål for dette er, om forældrene oplever, at 

de må bruge meget mere tid på deres barn med AMC i forhold til, hvis barnet ikke var 

funktionshæmmet. Som det fremgår af tabel 5.1 var det kun 15% af forældrene, der ikke 

mente, at deres barn medførte et større tidsforbrug end et ikke-funktionshæmmet barn.  

Svarene fra forældrene til børnene med AMC svarede til svarene fra forældrene med RMB.  

Generelt syntes mødrene til disse to grupper af funktionshæmmede børn, at de brugte 

meget mere tid på deres barn, end fædrene syntes de gjorde. Forskellen er statistisk 

signifikant for forældrene til børn med RMB, men det lille antal i gruppen AMC gør, at der i 

denne gruppe ikke er nogen sikker forskel. Samlet betyder det, at forældrene (og specielt 

mødrene) til de funktionshæmmede børn synes de bruger mere tid på deres barn, end hvis 

barnet ikke var funktionshæmmet, og at dette også gjaldt de ældre børn.  

Mht. kontakten til venner syntes 37% af mødrene til børn med AMC, at kontakten ville have 

været lettere, hvis deres barn ikke havde AMC, 51% syntes ikke det betød noget, og 1% 

svarede "ved ikke" eller var uoplyst. De tilsvarende svar fra mødre til børn med RBM 

rygmarvsbrok var henholdsvis 29%, 61% og 10%. Statistisk var der ingen forskel på svarene 

fra de to grupper.  

16% af forældrene til børn med AMC havde ofte haft behov for kontakt til andre forældre til 

børn med AMC, 68% havde af og til haft dette behov for kontakt og 16% havde ikke haft et 

sådant behov. Svarene fra forældrene til børn med RMB fordelte sig med henholdsvis 7%, 

65% og 28% hvilket statistisk ikke adskiller sig fra AMC-gruppen.  

Samlet betyder det, at et stort flertal af forældre til funktionshæmmede børn har behov for 

kontakt til forældre i samme situation.  

Som det fremgår af tabel 5.2, er der 15% af forældrene (mødrene) til børn med AMC der 

føler, at det næsten altid er svært at slå til overfor barnets behov. Seks procent af mødrene 

til børn med RMB svarede på samme måde, men der var ingen statistisk forskel på 

svarfordelingen mellem de to grupper.  

Samlet syntes således omtrent halvdelen af alle mødre til funktionshæmmede børn, at det 

af og til eller altid er svært at slå til i forhold til barnets behov. Dette indikerer, hvor vigtigt det 

er, at det offentlige støtteapparat fungerer og, som det fremgår af side 28, specielt når 

børnene er små.  



38 
 

Som det fremgår af tabel 5.3 var familierne med børn med AMC ligeså tilfredse som 

børnefamilier i almindelighed, hvad angår deres bolig, arbejde, økonomi og uddannelse. 

Men de var signifikant mindre tilfredse med deres helbred, fritid, mulighed for at opretholde 

kontakt med venner, deres familiesituation og mulighed for at påvirke denne. De svar, 

forældrene til børn med AMC har givet, adskiller sig ikke fra de svar, forældre ti l børn med 

RMB har givet i 1998 undersøgelsen.  

Det må derfor konkluderes, at livskvaliteten for familier med funktionshæmmede børn på det 

materielle område er lige så høj som for familier i almindelighed, men på det mere personlige 

plan er livskvaliteten lavere.  

Evnen til at magte belastninger ligger i den personlige styrke. Der er flere måder at få indtryk 

af menneskers personlige styrke på. I spørgeskemasammenhæng stiller man ofte flere 

spørgsmål, hvor et af spørgsmålene hedder "Plejer du at se løsning på problemer og 

vanskeligheder, som andre finder håbløse?". Forældre til børn med RMB og forældrene i de 

almindelige børnefamilier svarede stort set ens på dette spørgsmål, tabel 6.4. 

Tabel 0-4 

"Plejer du at se løsning på problemer og vanskeligheder, som andre finder 

håbløse?" Svar fra 31 forældre til børn og voksne med AMC og 122 forældre til børn 

med RMB og 1218 forældre til tilfældigt udvalgte børn. 

I procent. 

Ser 

løsning 

Ja, oftest Ja, ind imellem Nej 

AMC RMB Alm. AMC RMB Alm. AMC RMB Alm. 

Fordeling 68% 39% 36% 29% 53% 58% 3% 8% 6% 

 

Forskellen i svarfordelingen mellem forældrene til børn med AMC og de to andre grupper af 

forældre er statistisk signifikant (p<0,01), men der er ingen umiddelbar forklaring på, hvorfor 

forældre til børn med AMC skal have en betydelig større personlig styrke end de andre 

grupper.  

Det må derfor konkluderes, at forældrene til børn med AMC som gruppe betragtet på nogle 

områder syntes, at deres livssituation var vanskelig, men at de ikke var opgivende af den 

grund. Samtidigt kan man sige, at forældre til funktionshæmmede børn har mindst den 

samme personlige styrke, som forældre i almindelighed.  

AMC, årsag og kategorier  
Følgende beskrivelse af årsag og klinisk billede er i forkortet form hentet fra en oversigt 

skrevet af Judith G. Hall4. Hvis der er anvendt andre referencer, er disse anført.  

Ordet arthrogryposis er græsk og betyder led (arthero-) der er krumt (grypos). Multiplex 

congenita henviser til, at det omfatter mange led, og congenita at det er medfødt. AMC er 

således medfødt stivhed af mange led, der indtager fejlstillinger. Derfor benyttes også 
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begrebet Multiple congenital contractures (MCC), som betegnelse på denne gruppes 

lidelser.  

Ifølge Hall er der mindst 150 forskellige lidelser, der fører til AMC, dvs. medfødt (symmetrisk) 

stivhed af mere end et led i arme og/eller ben, evt. i kombination med andre misdannelser. 

Affektion af kun et led som fodled (klumpfod) eller hofteled (medfødt hofteskred) forekommer 

hos ca. 1 barn for hver 200 fødsler, mens der ifølge Hall er 1 barn for hver 3000 fødsler, 

som kan karakteriseres som AMC. En undersøgelse fra Australien5 anslår hyppigheden af 

AMC til 1 barn med AMC pr. 12.000 fødsler, mens en svensk undersøgelse 6  anslår 

hyppigheden til 1 barn pr. 5100 fødsler. Baseret på disse to sidste undersøgelser, skulle der 

fødes mellem 5 og 12 børn med AMC i Danmark hvert år.  

Årsag  

Dyreforsøg har vist, at alt, der forhindrer fosteret i at bevæge lemmerne medfører, at det 

fødes med stive led. Ved AMC anlægges knogler og led normalt, men som ved 

dyreforsøgene, opstår der nedsat bevægelighed eller fuld stivhed, hvis leddene i kortere 

eller længere tid efter 8. til 10. fosteruge ikke bevæges. Som det fremgår af nedenstående 

oversigt (7.1 Årsag) er der en række lidelser, der kan medføre, at leddene ikke bevæges. 

Den nedsatte ledbevægelse medfører forkortning af ledbånd og sener omkring leddet med 

fejlstillinger til følge. Hvis den lidelse, der fører til AMC, opstår tidligt og er meget udtalt, kan 

det også være, at leddene ikke får en normal form, da den helt normale ledform dannes 

gennem bevægelse.  

De lidelser, der fører til nedsat bevægelse af arme og ben i fostertilværelsen, er enten 

forårsaget af lidelser hos fosteret eller af lidelser hos moderen, hvoraf lidelser hos fosteret 

er det, der fører til de fleste tilfælde af AMC.  

Lidelser hos fosteret kan være forandringer i musklerne, enten i form af manglende udvikling 

eller i form af nedsat funktion pga. for eks. medfødt muskelsvind eller en mitochondrielidelse 

(nedsat stofskifte i musklerne). Forstyrrelser i nerveforsyningen til musklerne medfører også 

nedsat funktion. Årsagen kan være lidelser i nervesystemet eller i udviklingen af selve 

nerven, eller på grund af forstyrret blodtilførsel til nerven, så denne ikke udvikler sig. 

Endvidere kan forandringer i bindevævet, dvs. i ledbånd, ledkapsel og senetilhæftning være 

årsagen til udvikling af AMC.  

AMC kan også udvikle sig, hvis fosteret ikke får tilstrækkelig plads til at bevæge sig i livmo-

deren. Årsagen kan være, at der er tvillinger eller trillinger, specielt hvis der ikke er ret meget 

fostervand. Begrænset plads kan også være forårsaget af misdannelser af livmoderen. 

Sygdom hos moderen kan også påvirke fosteret, så det udvikler AMC. Det drejer sig bl.a. 

om dissimineret sklerose, diabetes mellitus og myastenia gravis (en muskellidelse hvor 

musklerne udtrættes hurtigt). Hvis moderen gentagne gange har forhøjet kropstemperatur 

(for eks. pga. feber eller langvarigt ophold i varmt vand) i løbet af de første tre måneder af 

graviditeten, er der risiko for, at fosteret udvikler misdannelser, herunder AMC.  

Kategorier  

Som anført i indledningen, opdeler man de forskellige lidelser, der fører til AMC, i 3 

kategorier efter det kliniske billede:  
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Kategori A  hvor der overvejende er forandringer i arme og/eller ben,  

Kategori B  hvor der ud over arme og ben også er forandringer på anden vis, og  

Kategori C  hvor der tillige er forstyrrelser i hjernens funktion. I denne kategori indgår de 

lidelser, som ikke overleves.  

Kategori A  

En tredjedel af alle tilfælde af AMC forårsages af manglende udvikling af muskulaturen 

(amyeloplasi, kaldes nogle gange for "klassisk arthrogrypose"). Denne form for AMC er 

karakteriseret ved symmetrisk udtalt klumpfod, strakte albuer og tydelig manglende 

muskulatur i arme ol eller ben. Ofte er både arme og ben involveret, og ca. 10% kan have 

svaghed i bugvæggen, men brystkassen er typisk ikke påvirket. Amyeloplasi opfattes som 

sporadisk optrædende, dvs. der er ingen kendt arvelighed, og intelligensen er typisk normal.  

I nogle tilfælde af distal arthrogrypose er senetilhæftningen ikke normal. Da senen ikke 

fæster sig på det rigtige sted i forhold til leddet, er konsekvensen, at musklen ikke bevæger 

leddet, og der opstår stivhed. Distal betyder fjern eller afstand, dvs. at det typisk er de 

"fjerneste" områder (hænder og fødder) som er involveret, mens den eventuelle påvirkning 

af knæ og hofter er meget mindre. Ved distal arthrogrypose type 1 er der forandringer i 

kromosom 9 og lidelsen er arvelig (autosomal dominant dvs. at hvis en af forældrene har 

lidelsen, har barnet 50% chance for at arve den). Intelligensen er normal.  

Kategori B  

En stor gruppe af lidelser indenfor denne kategori er arthrogrypose kombineret med ptery-

gium. Et pterygiumen "forkortning" af huden omkring et led, så huden danner et sejl eller en 

vinge eller en fremstående fold. Forandringen kan f.eks. være placeret på siden af nakken, 

på indsiden af armene eller lårene og være medvirkende til nedsat bevægelse i leddene. 

Flere af disse lidelser kan være arvelige.  

En lidelse indenfor denne kategori er Freeman-Sheldons syndrom. Det kaldes også 

Whistling Face syndrom, da personer med denne lidelse ser ud som om de fløjter pga. deres 

udseende med en lille mundsyndrom betyder en sammenstilling af en række forandringer, 

der i dette tilfælde omfatter bl.a. forandringer omkring øjnene, af næsen og munden, 

kombineret med arthrogrypose. Den arves ofte dominant. En anden gruppe lidelser indenfor 

denne kategori er forskellige lidelser, der fører til dværgvækst. Dværgvækst forårsages 

meget ofte af bindevævslidelser, dvs. strukturer der bl.a. indgår i knogledannelse og 

udvikling af ledkapsler etc. Udtalt Osteogenesis Imperfecta (Ol) medfødt knogleskørhed kan 

evt. ledsages af fejlstillinger af leddene. Andre veldefinerede lidelser er bl.a. de arvelige 

Diastrophisk Dysplasi (forårsaget af forandringer i bindevævet) og Distal Arthrogrypose type 

IIB (bl.a forårsaget af en mitochondrielidelse) eller den tilfældigt forekommende Distal 

Arthrogrypose type IIE.  
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Kategori C  

Denne kategori omfatter en kombination af mange stive led, andre misdannelser og misdan-

nelser af centralnervesystemet (hjernen og andre hjernestrukturer). Mange af disse børn er 

ikke levedygtige, og det er ofte, at man kan påvise kromosomforandringer.  

Teknisk afsnit  

Spørgeskemaet  

Spørgeskemaet er udsendt til alle medlemmer af AMC-foreningen under Arm- og Bendefekt 

foreningen. Der er i alt udsendt 49 skemaer, 40 skemaer blev returneret, svarprocent 83%.  

Der blev udsendt 38 skemaer til forældre med børn, heraf svarede 29 (svarprocent 76%) og 

11 skemaer til voksne, hvor forældrene svarede på vegne af 6, og de øvrige 5 svarede selv. 

Der hvor forældrene svarede, blev alle spørgsmål besvaret, mens der hvor de voksne selv 

svarede, blev kun spørgsmål vedrørende uddannelse, beskæftigelse og bolig besvaret. Der 

blev ikke udsendt en rykkerskrivelse til dem, der ikke svarede.  

Spørgeskemaet bestod af 84 hovedspørgsmål og en række underspørgsmål. Udkast til ske-

maet blev udarbejdet i et samarbejde mellem AMC-afdelingen under Landsforeningen for 

arm- og bendefekte og Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap. For en del 

af spørgsmålene lå formuleringen fast, for at de skulle være identiske med spørgsmål 

anvendt i 1998 undersøgelsen af danske børn med rygmarvsbrok2 og med 1996 

undersøgelsen af tilfældigt udvalgte danske børn7.  

Som anført i indledningen er WHO's model for habilitering (WHO' ICF fra 20031) lagt til grund 

for spørgeskemaet og strukturen i bearbejdelsen af materialet. Udgangspunktet er de 

fysiske forandringer, som personer med AMC kan have. Hvilke undersøgelser og 

behandlinger, de pågældende har været igennem, indgår ikke i ICF modellen, men er af stor 

betydning for at forstå personer med AMC's situation. I ICF indgår på den anden side en 

beskrivelse af fysisk, intellektuel og social funktion, samt hvordan forholdene er i 

daginstitution, skole, fritid, uddannelse og beskæftigelse og de mulige konsekvenser, de 

forskellige grader af funktionshæmning evt. måtte have. Både omgivelses- og personlige 

faktorer indgår også, men med det lille antal deltagende personer i denne undersøgelse, er 

det begrænset, hvad man kan konkludere vedr. disse faktorers betydning for aktivitets- og 

deltagelsesmønsteret.  

ICF  

Verdens sundhedsorganisationen, WHO, har udviklet en klassifikation (ICF), der har til 

formål at beskrive konsekvenserne af funktionsnedsættelse1. På dansk hedder denne 

klassifikation "ICF - International klassifikation af Funktionsevne, 

Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand".  

  



42 
 

Figur 0-1 

Samspillet mellem komponenterne i ICF 

 

 

Sygdomme og skader pga. ulykker osv. er beskrevet i WHO's sygdomsklassifikation. Der, 

hvor sygdommen ikke bliver fuldt helbredt, opstår der en funktionsnedsættelse. Det er 

konsekvenserne af denne funktionsnedsættelse, ICF beskriver vha. komponenterne 

aktivitet og deltagelse på baggrund af de fysiske forudsætninger (Kroppens funktioner og 

anatomi). ICF trækker også faktorer i omgivelserne og personlige forhold hos den enkelte 

ind, som evt. kan modificere udfaldet. ICF er et redskab, der kan anvendes i samarbejde 

mellem en række faggrupper i planlægningen af et hablliterings- eller rehabiliteringsforløb.  

Statistik  

Den statistiske analyse har til hensigt at afgøre, om to eller flere grupper indenfor en 

undersøgelse har egenskaber, der med stor sandsynlighed er forskellige. Det kan for 

eksempel være, om gennemsnitsalderen for dem, som er kategoriseret (10,4 år) adskiller 

sig fra dem, som ikke er kategoriseret (12,7 år).  

Selve den statistiske analyse vurderer sandsynligheden (på engelsk: probability) for, at de 

værdier man vurderer, ikke er forskellige. Denne sandsynlighed udtrykkes med en p-værdi, 

som i eksemplet med gennemsnitsalder for de kategoriserede og ikke-kategoriserede er 

p=0,08. Dvs. at der er 8% sandsynlighed for, at der ikke er nogen forskel på de to grupper 

eller omvendt, at de ikke-kategoriserede med 92% sikkerhed er gennemsnitligt ældre end 

dem, der er kategoriseret. Ofte kræves 95% eller større sikkerhed for at tale om statistisk 

sikkerhed (eller statistisk signifikans), dvs. p-værdier på 0,05 eller mindre.  

I denne rapport er anvendt en t-test til vurdering af fordeling i forhold til gennemsnit og Chi 

test eller Fisher eksakttest til vurdering af fordeling i forhold til andele med en bestemt egen-

skab. 

 

Helbredstilstand 

Omgivelser Person 

Deltagelse Aktivitet Krop 
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