
Ankel fod ortoser (AFO)





 
Generelle informationer
Ankel Fod ortoser (AFO) er et af de mest brugte hjælpemidler 
inden for ortopædien. Denne AFO guide er tænkt som et lille 
opslagsværk, der kan give et overblik over de mest anvendte 
AFO typer, man kan møde i sin hverdag.  Guiden er ikke udtøm-
mende, men er dækkende for ortoser, der bruges af perso-
ner med diagnoser som CP, MMC samt andre neurologiske 
lidelser.
En AFO kan både være præfabrikeret og individuelt fremstillet. 
I guiden beskriver vi de individuelt fremstillede AFO. De præfa-
brikerede vil ikke fremgå i denne guide, men vil kunne findes i 
AFO-dropfodsguiden.  

Biomekaniske overvejelser
Opbygning:
Det er vigtig i AFO opbygning at tage hensyn til fodens bevægel-
sesomfang, kontrakturer, deformiteter, tonus og fejlstillinger. 

En grundig undersøgelse af m. gastrocnemius’ længde er af 
største vigtighed, når det skal afgøres, om en ortose bør for-
synes med et ankelled, samt fodens stilling i AFO’en. 
 



Generelt set bør der være 10-15 graders bevægelse i dorsal-
flektion i ankelleddet, hvis man ønsker at benytte mekaniske 
led. Er der et bevægelsesomfang, der er mindre end 10-15 
grader, vil: 

-   foden fejlstilles i ortosen under gang, 
-   knæet ikke kunne ekstenderes i den sidste del af 
    gangcyklus (terminal stance)
-   m. gastrocnemius ikke kunne producere kraft, da
    den er overspændt

Er der tilstrækkelig bevægelsesomfang til stede i ankelleddet, 
bør styrke og kontrol vurderes. Først herefter kan det afgøres, 
i hvilket omfang dorsal- og plantarflektion kan tillades i ankel-
leddet.

Herefter gøres overvejelser omkring ortosens opstilling i en 
fodtøjskombination, for herved at opnå den mest optimale ba-
lance og segmentforflytning proximalt for AFO.



Fodtøj:
Det er vigtigt at være bevidst om, at langt de fleste ortoser 
kun fungerer i kombination med fodtøj, og at forkert valg af 
fodtøj kan ødelægge funktionen af en ellers korrekt udformet 
ortose. 
Forandringer i hælhøjde, hårdhed af sål og udformning af 
hælen vil kunne ændre statikken i en ortose markant, og det 
er derfor vigtigt, at vurdere AFO’ens funktion sammen med 
fodtøjet. 

Omvendt vil ændringer på fodtøjets sål f. eks kunne optimere 
balancen, blødgøre hæl-i-sætning, hjælpe til afviklingen og ud-
ligne benlængdeforskel. 

Økonomi:
AFO bruges oftest som et varigt hjælpemiddel. Et hjælpemid-
del skal afhjælpe et funktionshandicap og borgeren kan an-
søge bevilling hos sin kommunen for at få dækket udgifterne 
til AFO. Fremstilling af hjælpemiddel må ikke påbegyndes, før 
der er udstedt bevilling.

Hvis en AFO skal anvendes midlertidigt og ordineres af en 
speciallæge på et sygehus - som led i behandlingen - er det 
sygehuset, der skal betale udgiften.



DAFO (Dynamisk ankel fod ortose)



 
Indikation: Korrigerbare valgus- og varusfejlstillede fød-
der med instabil mellemfod.

Funktion: En DAFO støtter under hele foden med et 
stabilt hold under svangen samt om mellemfoden. Kan 
anvendes med tonusregulerende udformning af sål. 
Forfoden er fleksibel.  

Materialer og tilskæring: Fremstilles af en tynd 
fleksibel termoplast. Kan polstres indvendigt med en 
skumplast. Plasten er rundgående omkring foden og 
fastgøres med en velcrolukning oven på vristen. Den 
rundgående tilskæring gør ortosen stabil. En DAFO kan 
have forskellige tilskæringer.

 



AFO (Ankel fod ortose)



 
Indikation: Korrigerbare valgus- og varusfejlstillede fød-
der med instabil mellemfod. Manglende kontrol over 
ankelleddet enten pga. ændret tonus, manglende kon-
trol eller hvor bevægelse er på bekostning af fejlstilling 
i mellemfoden.

Funktion: Korrektion og stabilisering af ankelled og 
mellemfod. Skabe mulighed for standfunktion og/eller 
gangfunktion. Skabe mulighed for neutral belastning 
både siddende og stående. 

Materialer og tilskæring: AFO er fremstillet af fast ter-
moplast eller i glas-kulfiber laminat. Kan polstres indven-
digt med skumplast. AFO kan forsynes med indvendig 
opbygning under foden (som regel hælen) samt med 
korrektionspuder, som optimerer korrektionen af fejl-
stillinger. AFO lukkes ofte med velcrolukninger.

 



AFO med fleksibel plastled



 
Indikation: Korrigerbare valgus- og varusfejlstillede fød-
der med instabil mellemfod.  Fri dorsalflektion i AFO stil-
ler krav til at kunne kontrollere tyngdekraftens virkning i 
den stående og gående stilling.

Funktion:  Korrektion af ankelled og mellemfod og evt. 
forhindre plantarflektion og hyperekstension i knæ. Ska-
be mulighed for gangfunktion med korrekt belastning på 
foden. Forhindre plantarflektion for at undgå tiltagende 
kontraktur i m. gastrocnemius.
 
Materialer og tilskæring: AFO er fremstillet af fast 
termoplast eller i glas-kulfiber laminat med et fleksibelt 
plastled med mulighed for plantarstop. Kan polstres 
indvendigt med skumplast. AFO kan forsynes med ind-
vendig opbygning under foden (som regel hælen) samt 
med korrektionspuder, som optimerer korrektion af fejl-
stillinger. AFO lukkes ofte med velcrolukninger. Til aktiv 
brug anvendes AFO med fodtøj.

 



AFO med metalled med justerbar 
ankelbevægelse



 
Indikation: Korrigerbare valgus- og varusfejlstillede 
fødder med instabil mellemfod. Bruges i tilfælde, hvor 
patienten ikke selv har kontrol over mellemfoden pga. 
ændret tonus. Jo bedre patienten kan kontrollere tyng-
dekraftens virkning stående og gående, jo mere dorsal- 
og plantarbevægelse kan gives.

Funktion: Korrektion af ankelled og mellemfod. Kon-
trollere underbenssegmentets bevægelse, og dermed 
skabe mulighed for optimal gangfunktion med korrekt 
belastning på foden. 

Materialer og tilskæring: AFO er fremstillet af fast ter-
moplast eller i glas-kulfiber laminat med et justerbart 
metalled. Kan polstres indvendigt med skumplast. AFO 
kan forsynes med indvendig opbygning under foden 
(som regel hælen) samt med korrektionspuder, som op-
timerer korrektion af fejlstillinger. AFO lukkes ofte med 
velcrolukninger.

 



AFO med fjederpåvirket ankelled



 
Indikation: Korrektion og stabilisering af mellemfoden 
til, om muligt, neutral position, samt kontrol af ankel-
leddets bevægeudslag og dynamiske funktion. Bruges 
i tilfælde, hvor patienten ikke selv har kontrol over mel-
lemfoden og har brug for dynamisk påvirkning i ankelled-
det. Jo bedre patienten kan kontrollere tyngdekraftens 
virkning i den stående og gående position, jo mere dor-
sal- og plantarbevægelse kan gives. 

Funktion: Korrektion af ankelled og mellemfod. Kontrol-
lere underbenssegmentets bevægelse samt skabe dy-
namik over leddet, og dermed skabe mulighed for opti-
mal gangfunktion med korrekt belastning på foden.  

Materialer og tilskæring: AFO er fremstillet af fast ter-
moplast eller i glas-kulfiber laminat med et justerbart 
metalled, hvor modstanden i plantar- og dorsalbevæ-
gelse kan justeres. 
AFO kan polstres med en indvendig skumplast. AFO kan 
forsynes med indvendig opbygning under foden (som re-
gel hælen) samt med korrektionspuder, som optimerer 
korrektion af fejlstillinger. AFO lukkes ofte med velcro-
lukninger.

 



AFO med kulfiberfjeder



 
Indikation: Korrektion og stabilisering af mellemfoden 
og ankelleddet i neutral position, samt kontrol af ankel-
leddets bevægelsesomfang. Bruges i tilfælde, hvor der 
ønskes en mere kontrolleret proximal segmentforflyt-
ning vha. den energilagrende fjeder som bl.a. resulterer 
i et mere dynamisk afsæt.

Funktion: Korrektion af ankelled og mellemfod. Skabe 
mulighed for gangfunktion med korrekt belastning på 
foden. Giver fjedring i AFO under gang. 

Materialer og tilskæring: AFO er fremstillet af fast ter-
moplast eller glas-kulfiber laminat med en kulfiberfjeder. 
AFO kan polstres med en indvendig skumplast. AFO kan 
forsynes med indvendig opbygning under foden (som re-
gel hælen) samt med korrektionspuder, som optimerer 
korrektion af fejlstillinger. AFO lukkes ofte med velcro-
lukninger. 

 



GRAFO – (ground reaction force 
ankle foot orthosis)/Rear Entry



 
Indikation: Manglende ekstension over knæled i gang - 
Crouch gait. Korrektion og stabilisering af mellemfoden 
i neutral position, samt kontrol af ankel og knæled.

Funktion:  Korrektion af ankelled og mellemfod. Skabe 
mulighed for stand- eller gangfunktion med korrekt be-
lastning på foden. 

Materialer og tilskæring: AFO er fremstillet af fast ter-
moplast eller i glas-kulfiber laminat. Der kan anvendes 
et metalled. AFO kan polstres med en indvendig skum-
plast. AFO kan forsynes med indvendig opbygning under 
foden (som regel hælen) samt med korrektionspuder, 
som optimerer korrektion af fejlstillinger. AFO støtter 
på forsiden af underbenet op til patella. AFO lukkes ofte 
med velcrolukninger. Det kræver justering af skoens sål 
for at få den ønskede effekt af GRAFO.

 



AFO Spring (springortosen)



 
Indikation: Korrektion og stabilisering af mellemfoden 
og ankelleddet i neutral position, samt kontrol af ankel-
leddets bevægelses omfang. Bruges i de tilfælde, hvor 
der ønskes en mere energilagrende fjeder, som bl.a. re-
sulterer i et mere dynamisk afsæt. 

Springortosen er udviklet specielt til børn med MMC el-
ler lignende diagnoser.

Funktion: Korrektion og kontrol af ankelleddet. Skabe 
mulighed for gangfunktion med korrekt belastning på 
foden. Give fjedring i AFO under gang og skabe et dyna-
misk afsæt. 
 
Materialer og tilskæring: AFO spring er fremstillet i et 
glas-kulfiber laminat med en kraftig kulfiberfjeder.
AFO kan polstres med indvendig skumplast. Der kan la-
ves en indvendig opbygning under foden (som regel hæ-
len) samt indsættes korrektionspuder, som optimerer 
korrektionen af fejlstillinger.  
AFO lukkes ofte med velcrolukninger.

 



AFO Læder



 
Indikation: Svære korrektioner af fejlstillinger, store ud-
ligninger for benlængdeforskel eller smerte problemer, 
hvor en omsluttende ortose er nødvendig. Læderorto-
sen kan være en mulighed, hvor der er problemer med 
allergiske reaktioner. 
Læderortosen, som hjælpemiddel, bruges oftest til 
voksne. 

AFO læder til børn bruges typisk, når der fremstilles læ-
dernatbandager, som led i en behandling. 

Funktion: Fast AFO, som immobiliserer ankelleddet. 

Materialer: Læder omslutter benet og foden helt fra 
under knæleddet og ned til fodens grundled. Der er som 
regel kun en åbning på 1½ til 2 cm fortil langs benet. 
Læderet er fleksibelt og kan trækkes ud langs åbningen, 
så ortosen nemt kan tages af og på. 
Læderet skal afstives med fast termoplast, kulfiber eller 
evt. metalskinner. AFO læder kan polstres indvendigt, 
hvis dette måtte være nødvendigt. 
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