Hjælp dropfoden
på vej
En dropfod gør det besværligt og kraftanstrengende at gå og hindrer en naturlig og effektiv gang.
Gangen kan heldigvis bedres væsentligt med de rette hjælpemidler.
Tekst: Kristina V. Skjoldborg / pa-magasiner@brandmovers.dk

En dropfod opstår, når musklerne på
forsiden af underbenet ikke bliver aktiveret tilstrækkeligt. Det gør det vanskeligt eller helt umuligt at løfte forfoden, når benet bliver svunget frem
under gang.
Thomas Flodin er fysioterapeut og
ejer af EL-KLINIKKEN, der har
specialiseret sig inden for funktionel
elektrisk stimulation (FES), vurdering af dropfodsproblematikker og
afprøvning af forskellige hjælpemidler. Han forklarer, at ved hjælp af det
rette hjælpemiddel kan folk få et øget
funktionsniveau i hverdagen:
”Inden for FES er mulighederne
blevet bedre og mere brugervenlige
gennem de sidste år. Der findes i dag
flere modeller, herunder apparater
med flere kanaler, således at der kan
suppleres med strøm på andre muskler for dermed eksempelvis at mindske overstræk i knæet under gang.
Fælles for modellerne er, at hvis det
er et egnet hjælpemiddel, kan man se
en effekt med det samme ved afprøvningen.”
Ifølge Thomas Flodin kommer der
også inden for dropfodsskinner hele
tiden nye muligheder. Et eksempel på
det er den canadiske skinne FS3000.
”FS3000 er egentlig designet til aktiv brug og løb og udviklet af en, der
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”Hvis det er et egnet hjælpemiddel,
kan man se en effekt med det samme
ved afprøvningen”
Thomas Flodin
Fysioterapeut og ejer af EL-KLINIKKEN

selv har dropfod. Den har imidlertid
vist sig også at fungere rigtig godt til
mange med et knapt så højt aktivitetsniveau. FS3000 burde være mere
udbredt og tilgængelig allerede tidligt
i genoptræningen, fordi den har nogle
unikke fordele. Den sidder uden på
skoen, den kombinerer fleksibilitet
med en god stabiliserende effekt, den
tillader bevægelse i ankelleddet, og
selve designet er nytænkning,” forklarer Thomas Flodin.
Afprøvning af flere løsninger

Thomas Flodin understreger, at ingen
patienter er ens, og det vigtigste er, at
patienten får en løsning, der efterfølgende bliver anvendt.
”Afprøvning af flere forskellige
løsninger er meget vigtigt. Langt fra
alle patienter med en dropfodsproblematik er bedst hjulpet med elektrisk

stimulation, og der findes heldigvis
mange andre muligheder,” siger Thomas Flodin og fortsætter:
”EL-KLINIKKEN er en fysioterapeutisk klinik, hvor dialog, afprøvning og vurdering er i centrum. Har vi
ikke selv mulighed for at tilpasse den
rigtige løsning, kan vi med mange prøveskinner afprøve flere muligheder og
give en grundig vejledning i forhold
til, hvad der kunne være en egnet løsning. I sidste ende er det en dialog om
fordele og ulemper, og målet er at sætte patienten i centrum frem for salget
af et specifikt produkt,” uddyber Thomas Flodin
Hjælpemiddel eller træning

For Thomas Flodin betyder det meget, at han i sit arbejde kan gøre en
forskel for de mange, der er generet af
en dropfodsproblematik.

EL-KLINIKKEN

Dropfod?

Beliggende i Søborg, lige uden for
København

Nedsat gangfunktion på
baggrund af dropfod eller
manglende knækontrol?

Er ejet og drives af Fysioterapeut
Thomas Flodin

Fysioterapeutisk specialklinik

Sådan kan funktionel
elektrisk stimulation (FES)
virke som hjælpemiddel
1 En sensor placeret under hælen
registrerer, når vægten flyttes.

2 Hælsensoren sender trådløst signal
til stimulatoren, der sidder i en
manchet på benet.

3 Stimulatoren sender via elektroder på
huden elektriske impulser til nerven i
benet, der aktiverer musklerne.

4 Stimulatoren programmeres
individuelt.

5 Musklerne i benet aktiveres, så foden
løftes og fod/knæ stabiliseres på de
rigtige tidspunkter under gang.

”Effekten kan være ganske imponerende, og både patient og pårørende
bliver ofte både overraskede og rørte.
Det er en glæde, når der kan gøres noget, der gør en kæmpe forskel for den
enkelte, med øget bevægelsesfrihed
og muligheder til følge,” siger Thomas Flodin, der håber, at hans egen
faggruppe bliver mere opmærksomme på de mange både elektriske og
ikke-elektriske muligheder.
”Vi er som fysioterapeuter meget
træningsfokuserede, men et hjælpemiddel kan være afgørende for, hvilke
mål der kan sættes, og hvordan der
kan trænes. Derfor bør vi vurdere og
vejlede i forhold til, om et hjælpemiddel er en rigtig løsning ud fra situationen, og om det hjælpemiddel patienten har, stadig er det optimale. Jeg ser
ofte patienter, der er blevet fortalt, at
foden bliver ’doven’, når de anvender
et hjælpemiddel som en dropfodsskinne og derfor ikke bruger den. Resultatet er desværre ofte, at patienten
i stedet bevæger sig meget mindre,
fordi gangen i sig selv er blevet mere
besværlig. Hjælpemiddel og træning
skal gerne supplere hinanden, og målet bør generelt være både at opnå og
opretholde et så højt funktions- og aktivitetsniveau som muligt,” afslutter
Thomas Flodin. n

Dropfodsproblematikker
vurdering og hjælpemidler

Elektrisk stimulation
som hjælpemiddel
eller
træningsredskab

Beskæftigede sig oprindeligt primært
med elektrisk stimulation, men arbejder
i dag også med mange andre løsninger
både inden for hjælpemidler og træning
Er netop flyttet i helt nye lokaler i
Søborg lige uden for København,
hvor de deler adresse med Apofysio,
en fysioterapiklinik der primært
arbejder med genoptræning inden for
neurologien
Se mere information på
www.el-klinikken.dk

