PEVA drop-in
Måndagar kl 12:00-16:00
Torsdagar kl 08:00-10:30

barn och ungdom

Om vår drop-in
Drop-in finns för dig som:
- har ett barn med tillståndet PEVA, Framfotsadduktion eller Tibia torsion.
- har ett barn som behandlas med skor, inlägg, Ponsetti-metoden
(Mitchellsandaler) eller ortos (helbens- eller underbensortos).

Drop-in är till för justeringar och lagningar av
ditt barns ortos, ny storlek på M
 itchellsandal samt
behov av skor och inlägg. Drop-in är även ett bra
alternativ om du har frågor om b
 ehandlingen med
ortos (Mitchell) eller på annat sätt har behov av
uppföljning.
Är ditt barn i behov av en ny ortos ber vi dig ringa
och boka en tid.

Drop-in dagar:
Måndagar kl 12:00-16:00 och 
torsdagar kl 08:00-10:30
Viss väntetid kan förekomma på drop-in-
mottagningen och vi tar hand om alla i tur och
ordning. Vi kan bara ta emot ett visst antal barn på
drop-in, om ni tänker er att komma in under sista
timmen, ring oss innan och hör hur belastningen är.
Vid avvikande tider eller inställda drop-in-
mottagningar hänvisas till aktuell information på
hemsidan.
Vi i teamet på drop-in-mottagningen är:
• Ortopedingenjör som gör bedömning av barnets
hjälpmedel.
• Tekniker och sadelmakare som utför
anpassningar och justeringar på hjälpmedel.
• Koordinator som planerar och skapar struktur
på drop-in-mottagningen.

Vårdeamet kring barnen med PEVA består av ortopedläkare, fysioterapeut,
sjuksköterska och ortopedingenjör. Genom åren har ett nära samarbete utvecklats
mellan teamet på ALB/NKS och ortopedingenjörer på Barn & Ungdom. Eftersom
barnet är under behandling förväntas vi hålla hög tillgänglighet och service på våra
tjänster. Därav erbjuder vi nu en drop-in-mottagning på Barn & Ungdom.
Vanliga hjälpmedel som förskrivs för dessa barn är prefabricerade
fotabduktions-ortoser, skor och inlägg samt emellanåt specialanpassad
behandlings-KAFO.
KAFO (helbensortos) i
termoplast oledad/ledad
i fot.

Fotabduktionsortos (”Ponseti brace”) från
C-pro direct.

PEVA
•
•
•
•
•

Förkortning av det latinska namnet pes equino varus adduktus.
En komplex snedställning av foten med varierande svårighetsgrad. 
Tillståndet är medfött och drabbar 1-2/1000 barn i Sverige.
Mer vanligt fö rekommande hos pojkar och ungefär hälften av barnen har båda
fötterna involverade.
Det övergripande målet med behandling är att uppnå en smärtfri, rak fot med
god rörlighet och funktion.

Mer information om diagnosen PEVA och behandling finner du via 1177 Vårdguidens
e-tjänster - PEVA.

Kontaktuppgifter TeamOlmed Barn & Ungdom:
Tel: 08-619 28 00
Mail: barn.ungdom@teamolmed.se
Adress: Jungfrudansen 23, 171 51 Solna
Mer information om vår verksamhet hittar du
under rubriken Solna på www.teamolmed.se.

barn och ungdom

