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Generelle informationer
Ankel fod ortoser (AFO) er et af de mest brugte hjælpemidler 
inden for ortopædien, AFO til dropfoden er en gruppe herun-
der og vil blive præsenteret i denne guide. Den skal ses som 
et lille opslagsværk, der kan give overblik over diverse typer 
skinner til diagnosen ”dropfod”.

En AFO kan både være en individuelt fremstillet ortose, præ-
fabrikeret med evt. tilpasninger, en blød bandage eller en helt 
rigid ortose.

Uanset hvilken AFO der bliver valgt som den rigtige og mest 
passende løsning, skal fodtøj til brugeren vurderes. Ved let-
tere løsninger kan en passende sko fra detailhandelen vælges 
og til andre løsninger vil der være behov for specialfremstillet 
fodtøj. 

AFO er et kropbåren hjælpemiddel. Et hjælpemiddel der skal 
afhjælpe et funktionshandicap og brugeren kan derfor ansø-
ge bevilling hos sin kommunen for at få dækket udgifterne til 
AFO’en.

Der er frit leverandørvalg, ved valg af bandagist.
Hvis en AFO skal anvendes midlertidigt og er ordineret af en 
speciallæge på et sygehus – som led i behandlingen - er det 
sygehuset, der skal betale udgiften.

 



Definition af en dropfod, 
dens gangafvigelser og ortosen.

Definitionen af en dropfod er manglende dorsalfleksion i ta-
locruralleddet. Dette er oftest forårsaget af en perifer eller 
central nerveskade.

Dropfodens typiske afvigelse fra den normale gang er mang-
lende funktion til at opnå fri svingfase, sikre en god positio-
nering af fodens stilling frem til hæl-isætning, skabe stabilitet 
under standfasen og en symmetrisk gang. Dropfodsortosens 
funktion er at afhjælpe disse afvigelser bedst muligt og der-
med minimere energiforbruget.

Ved perifere nerveskader ses som regel en slap dropfod og 
ved den centrale nerveskade ses  øget tonus og tendens til 
spidsfodsstilling. Det er vigtig for AFO’ens opbygning og de-
sign at tage hensyn til fodens bevægelsesomfang (især m. 
gastrocnemius’ længde), kontrakturer, deformiteter, tonus og 
fejlstillinger. 

Manglende styrke og funktion over knæ og hofte, kan medvirke 
til at forstærke dropfodens typiske gangafvigelser. Afhjælpes 
dropfoden kan der lettere fokuseres på afvigelser proksimalt 
for knæet. 



Dropfodsbandage



 
Indikation: Let dropfod med stabil ankel.
Kontraindikation: Hyperekstension i knæ, manglende 
kontrol af inversion/eversion og/eller tonus . 

Funktion: Ortosen giver en let dorsalfleksion og mulig-
gør neutral hælisætning. 

Materialer og tilskæring: Dropfodsbandager er ofte 
præfabrikerede og fremstillet i tekstil eller læder. Der-
udover kan de laves i forskellige bløde materiale som for 
eksempel silikone (SAFO®).

Det kan være nødvendigt med små tilretninger af fodtøj. 
Nogle dropfodsbandager kan også bruges uden fodtøj.

Det er værd at undersøge om en dropfodsstimulator 
(FES) er en mulighed for kandidater til en dropfodsban-
dage. Her kan der være gode muligheder for at opnå et 
godt neutralt løft ved hjælp af brugerens egen muskula-
tur. Se afsnittet om dropfodsstimulator (FES)

 



AFO Præfabrikeret



 
Indikation: Slap dropfod med en min. passiv dorsalflek-
sion på 90 grader. 
Kontraindikation: Spidsfodsstilling, øget tonus og kraftig 
valgus/varus instabilitet. 

Funktion: Ortosen løfter foden gennem svingfasen og 
styrer foden til en neutral hælisætning. Materialevalg og 
design af ortosen kan stabilisere en let hyperekstension 
af knæet og bidrage med stabilitet i standfasen. 

Materialer/design: Præfabrikerede ortoser fremstil-
les oftest i kulfiber men også i  plast og metal.
En dropfodsortose fremstillet i kulfiber adskiller sig fra 
plast og metal ved at være let og stærk. Dertil kan kul-
fiber lagre energi under standfasen og frigive den igen 
under toe off. Kulfiberortoser findes som standard pro-
dukt i mange forskellige design og stivhed. 

Ved neuropati vil der ofte være behov for at fremstille 
individuelle indlæg samt kombineres med specialfrem-
stillet fodtøj. 

Det er værd at undersøge om en dropfodsstimulator 
(FES) er en mulighed for kandidater til en dropfodsban-
dage. Her kan der være gode muligheder for at opnå et 
godt neutralt løft ved hjælp at brugeren egen muskula-
tur. Se afsnittet om dropfodsstimulator (FES).

 



Dropfodsstimulator (FES-ortose) 



 
Indikation: Let  dropfod efter skade i centralnervesy-
stemet (CNS - skader over T12), Rygmarvsskader, Apo-
pleksi, Sklerose og Parkinsons.
Kontraindikation: Perifere nerveskader, indopereret 
metal i fibula hoved, neuropati (omkring elektrode lokati-
on), øget tonus og spasticitet. Ved pacemaker, epilepsi, 
cancer (omkring elektrode lokation), blodprop i samme 
ben og graviditet konsulteres læge.

Endvidere kræver det god forståelse for funktion og ved-
ligeholdelse af hjælpemidlet.

Funktion:  : Elektrisk stimulation af  m. tibialis anterior 
og m. peroneus, giver et løft af foden i svingfasen. Sti-
mulationen gives ved hjælp af elektroder placeret ved 
n. peroneus communis . Over tid vil muskelstyrken i den 
paralyserede muskulatur styrkes. Det betyder at patien-
ten kan opnå en bedre udholdenhed og gangdistance 
på sigt. Nogle modeller af dropfodstimulatorer kan an-
vendes barfodet.

Materialer: Elektroder (gel eller tekstilpuder) der fast-
gøres med en manchet sammen med en stimulatoren-
hed. Nogle dropfodstimulatorer fungerer med en hæl-
sensor. Elektroder og batterier skal udskiftes jævnligt.

 



AFO dropfodsskinne monteret på sko



 
Indikation: Neuropati hvor en fast ortose i skoen øger 
risikoen for tryk og sår (for eksempel ved diabetes). En 
ortose der er lettere at tage på med én hånd.
Kontraindikation: kraftig valgus/varus fejlstilling og 
spidsfodstilling.

Funktion:  Skoen udgør fodpladen/foddelen af drop-
fodsløftet, underbensdel af ortosen monteres udvendigt 
på skoen. Derved holdes foden i 90 grader i svingfase 
og giver mulighed for hælisætning ved starten af stand-
fasen.
 
Materialer/design: : Stabilt fodtøj med en tyk sål der 
kan skæres op, så der er mulighed for at montere og 
fastgøre ortosen. Ortosen kan fremstilles i kulfiber eller 
metal og findes som standardmodel eller kan fremstil-
les individuelt efter mål. Dertil er der mulighed for en 
løsning med mekanisk ankelled.

Denne løsning kan ligeledes være god til sandaler og 
hjemmesko, hvor fodtøj og en løs ortose ikke kan kombi-
neres tilfredsstillende

 



AFO dropfodsskinne med led



 
Indikation: Instabilitet og/eller fejlstilling i ankel eller 
mellemfod og med minimum 10 graders passiv dorsal-
flexion.
Kontraindikation: Kraftig tonus/spasticitet. Spidsfod og 
manglende passiv dorsalflexion.

Funktion: At sikre dorsalflexion under svingfasen og 
god positionering af fodens stilling ved hælisæt, samt 
at sikre en stabil ankel og/eller mellemfod i standfasen. 

En grundig undersøgelse af m. gastrocnemius’ længde 
er essentielt når det skal afgøres om en ortose kan 
forsynes med et ankelled. Der kræves min. 10 graders 
dorsalflektion, for at en ortose med mekaniske ankelled 
fungerer optimalt. 

Materialer og tilskæring: AFO’en kan fremstilles i plast, 
kul- eller glasfiber efter individuel gipsafstøbning. Det 
kan være en fordel at arbejde i kulfiber, hvis brugeren er 
meget aktiv, da kulfiber er stærkt og kan lagre og afgive 
energi under gang.

 



AFO rigid dropfodsskinne



 
Indikation: Spidsfodsstilling, øget tonus/spasticitet, 
valgus/varusfejlstilling i fod, hyperekstension i knæet, 
abnorm benproportion.

Funktion: Korrigere og/eller kompensere for fejlstilling, 
så der igen kan opnås fri svingfase, neutral hælisætning 
og en stabil standfase. En rigid ortose bør opstilles med 
en inklinering på 10-15 grader for at tilnærme normalt 
gangmønster.  

Materialer/design: Ortosen fremstilles i plast, kul- el-
ler glasfiber efter individuel gipsafstøbning. Fremstilles 
efter individuelt design for at opnå bedst mulig funktion.  
Ortosen kan polstres og have aflastninger indvendigt i 
forskellige typer skumplast eller silikone.

Fodtøj: Det er vigtigt at være bevidst om, at langt de 
fleste rigide ortoser kun fungerer i kombination med det 
rigtige fodtøj. Forkert valg af fodtøj kan ødelægge funk-
tionen af en ellers korrekt udformet ortose.
Tilpasninger i hælhøjde (også på den kontralaterale 
side), gængefunktion, hårdhed af sål og udformning af 
hælen kan være nødvendige og vil kunne optimere orto-
sens funktion.
 



AFO dropfodsskinne med 
kulfiberfjeder 



 
Indikation: Nedsat styrke og stabilitet i ankelled og mel-
lemfod, let nedsat styrke over knæ, men god kontrol 
over hoften. Højt aktivitetsniveau og/eller høj vægt.

Funktion: Stabilisering og/eller korrektion af ankelled 
og mellemfod, hvor fjederen, sammen med selve 
AFO’en, vil styre og skabe dynamik. Kulfiberfjederen 
lagrer energi i standfasen. Fjederen styrer og sikrer en 
dynamisk afvikling. En korrekt opstillet ortose vil des-
uden kunne hindre hyperekstension af knæleddet 

Materialer: Laves individuelt efter en gipsafstøbning 
med en kulfiberfjeder bag på ortosen. Underbensdel og 
foddel fremstilles af lamineret glasfiber og lukkes som 
oftest med velcro. 
Kulfiberfjederen fylder lidt i foddelen, så der er behov 
for en rummelig eller specialfremstillet sko. Diverse 
tilretninger på sålen, også kontralateralt, kan ligeledes 
være nødvendigt.
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