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Introduktion til FES 
– funktionel elektrisk stimulation 



TENS: Transcutan Elektrisk Nerve Stimulation 
NMES: Neuromuskulær Elektrisk Stimulation
EMS: Electrical Muskel Stimulation 
TES: Terapeutisk Elektrisk Stimulation 
FES: Funktionel Elektrisk Stimulation 

FES benyttes til el-orthoser, hvor den elektriske stimulation 
kompenserer for manglende funktion. 
FES sender elektriske impulser via nervevæv til den/de motoriske 
neuroner, der kan fremkalde den/de ønskede bevægelser.

Navne 



Vigtige definitioner

NMES, neuromuskulær elektrisk stimulation, er en samlet betegnelse for brug af 

strøm til at stimulere til muskelkontraktion via den perifere motoriske nerve. 

Traditionelt bruges NMES til patienter med centrale skader i CNS. Patienter med en 

skade i det perifere nervesystem vil normalt ikke profitere af behandlingen, med 

mindre det drejer sig om partielle skader, hvor der stadig er motoriske enheder, der 

fungerer. Man kan ved hjælp af anden type elektrisk stimulation stimulere 

muskelfiberen direkte, men dette kan kun foregå ved en lav intensitet og ikke fx til 

at opnå styrkefremgang eller skabe bevægelse.

FES, funktionel elektrisk stimulering , benyttes dels i forbindelse med funktionel el-

terapi (FET) til at genindlære tabte funktioner, dels til el-protese, hvor den elektriske 

stimulation kompenserer for manglende funktion. Med FES sendes elektriske 

impulser til den/de motoriske neuroner, der kan fremkalde den/de ønskede 

bevægelser. Impulserne er organiserede på en sådan måde, at de fremkalder en 

funktionel og koordineret bevægelse (ofte ved relativt lav stimulationsintensitet 

(amplitude) (6). Dropfodsstimulatoren er et eksempel på FES. Den fungerer som en 

permanent el-protese, der giver patienten et tabt funktionsniveau tilbage i et 

tilnærmet naturligt mønster. Andre el-proteser stimulerer flere forskellige 

muskelgrupper for at opnå en given funktion.



FET er betegnelse for genoptræning, hvor der som oftest indgår funktionel 

elektrisk stimulation i kombination med andre behandlingsmetoder som fx 

styrketræning og funktionstræning. I funktionel elektrisk terapi benyttes FES 

til at genindlære tabte funktioner som fx at føre et glas op til munden eller 

strække fingrene for at slippe en genstand. Patienten træner i et 

tidsbegrænset forløb med henblik på at opnå varige motoriske forbedringer 

og dermed ikke længere at have brug for elektrisk stimulation (6).

CES er træning med NMES ved høj intensitet og amplitude mhp. at opnå 

styrkefremgang. I forskningssammenhænge kombineres CES med flere 

forskellige træningsformer. Vi har i denne artikel valgt at definere CES som 

en passiv træningsform og anse FES til styrketræning som betegnelsen for 

højintensiv træning i en funktionel øvelse.
Kilde: Thomas Nybo og Christian Bernt Laursen,  Artikel fra Fysioterapeuten nr. 1/2017 ”El-stimulation til patienter med 

neurologiske skader”



CNS skader: 

Apopleksi, hjerne blødning eller 
prop. (Stroke)
Erhvervet Hjerneskade (ABI) 
Rygmarvsskader (SCI) Multipel 
sklerose (MS) Cerebral parese 
(CP)



De primære fordele ved 
FES -systemer 

• Design er blevet lettere og nemmere og 
anvende

• De fleste systemer er nu uden ledning  
• Terapeutisk er det blevet lettere og teste
• Brugervenligt i forhold til at montere og 

anvende i dagligdagen
• Betydeligt mere komfortabel at bære og 

en mere behagelig følelse på huden.
• Mere præcis og mere pålidelig



Kliniske forventninger 
ved brug af FES

• Nedsætter neglekt
• Reduktion i spasticitet
• Reduktion i ødemer
• Reduceret smerter
• Øger Lokal 

blodcirkulation 
• Øget bevægelighed i 

leddet



• Forbedre lokal muskelstyrke
• Forbedret koordinering 
• Proprioreceptiv tilbagemelding 
• Effekt på muskelbalance i kroppen



Men frem for alt skal det –

Forbedre brugerens gang 



BIONESS L300



BIONESS L300 PLUS



Bioness L300 GO



Bioness L300 Go Plus
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Anatomi

N. Peroneus og 
dens forgreninger 



Kontraindikationer

• Patienter med visse typer af pacemaker, 
defilibrator

• Patienter med elektrisk eller metallisk implantat i 
det specifikke område

• FES bør ikke anvendes, hvis der er en cancerlæsion 
i området eller under mistanke.

• FES bør ikke anvendes over områder af regionale 
forstyrrelser: såsom fraktur eller dislokation pga. 
den skabte bevægelse 







FES til arm







Grovmotorisk, åbne/lukke hånden



Mollii
Et svensk udviklet produkt, som

benytter kroppens egne ressourcer
til at reducere tonusforandringer

og spacticitet



Mollii
Str. 104 – 156

XXS – XXXL til kvinder og mænd

25 størrelser i alt



Et hjælpemiddel til neurologiske  
patienter som…

Reducerer spasticitet

Øger bevægeligheden (ROM)

Faciliterer til frivillige bevægelser

Lindre smerter



Historie….
En idé opstået i samarbejde med mennesker

der har skader i central nervesystemet.

Mollii (latin) = blød - blødgøre

Udgangspunkt i traditionel ES



Hvordan fungerer det…

58 elektroder syet på indersiden.

Kontrolenheden sættes med magneter på 
maven.

Kontrolenheden sender elektrisk strøm til
muskeltenen via elektroderne.



Diagnoser ….

• Apopleksi
• CP

• Traumatisk hjerneskadede

• Rygmarvsskadede (partielt)

• Andre sygdomme og skader i centralnervesystemet
som giver lignende symptomer. 



Anvendelse og effekt….

Et hjælpemiddel til indendørs brug.

Hjemme eller under træning.

Mollii skal anvendes i 60-120 minuter 3-7 dage om ugen.

Efekten af Mollii er individuel og kan holde i op til 48 timer 
efter brug. 

Mollii skal benyttes med samtidig aktivitet i musklerne fx
træning, daglige gøremål eller anden passende aktivitet 

for at opnå størts mulige effekt. 



Kontraindikationer….

Baclofen pumpe

Pacemaker

Magnitisk shunt 

Begrundelse - magneter



Mollii ikke bør anvendes….

Mb Parkinsson

For høje forventninger til resultat af brug af
Mollii

Alder (øvre og nedre)

Manglende motivation

Kirurgi som kan have skadet nervsystemet



Rapporterede oplevelser…
• Forbedret nattesøvn/lettere at falde i søvn

• Forbedret fordøjelse og perialstik (mindre 
forstoppelse)

• Smertelindring

• Højere energiniveau (apopleksiptt.)



Gangmønster

Efter 14 dageMollii

Første gang med Mollii

Mollii 30 minutter



Trappegang

Efter 14 dageMollii

Første gang med Mollii

Mollii 30 minutter





Myopro
exoskelet til arm



• Apopleksi

• Nerveskade i armens nerveplexus (BPI)

• Traumatisk hjerneskade

• MS, ALS, SCI

• CP, SMA (spinal muscular atrophy)



• Fuld bevægelighed over albue og hånd

• EMG påvist musklesammentrækning

• Ingen kontrakturer

• Kognitivt intakt

• Skal kunne forstå instruktioner

• Kunne åbne finger med håndled i neutral 
stilling

Indikationer







Funktioner med Myopro





Exoskeletter

45

ReWalk
Weight: 25 kg

Control: Wrist pad and 
torso tilt

Ekso
Weight: 26,5 kg

Control: Therapist 
keypad or arm sensors

Indego
Weight: 12 kg

Control: Hands-free, 
based on posture, 

IPod or IPhone

REX
Weight: 42 kg

Control: Joystick 
controlled



Indego Exoskeleton





Indego Therapy

• offer task-specific, over-ground gait 
training on a variety of surfaces

• fast set up time and efficient therapy 
sessions

• sizing adjustments while the user is 
standing in the device

• Motion+ Software to treat patients 
with more severe or complete injuries 

• Therapy+ Software for patients with 
partial and mild impairments. 

• Lightweight five- component design, 
self-aligning connections, and single 
hand  adjustment system



Tak for opmærksomheden


