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Forord

Forord
Denne bog er blevet til af flere grunde, men først og fremmest fordi den har været 
savnet i praksis. 

Mindst 10.000 danskere plages af tryksår, og det er forbundet med betydelige 
omkostninger at få et tryksår helet op.

Med udgangspunkt i den siddende stilling er tanken med bogen, at den skal 
bringe siddesåret på dagsordenen og belyse de mange facetter, som emnet omfat-
ter fx i forhold til brugerens siddeevne, forflytningsmuligheder og hjælpemiddel-
behov. Siddesår har altid været stærkt nedprioriteret og er det stadig, selv om flere 
undersøgelser viser, at omkring 30% af alle tryksår kan henføres til et ”siddepro-
blem”. 

Tværfagligt samarbejde
Det er i praksis blevet tydeligt for enhver, der arbejder med emnet, at tryksårsfore-
byggelse er et tværfagligt projekt i den liggende, men især i den siddende stilling. 
Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at arbejde hen mod det samme mål, samt at 
alle faggrupper bidrager med hver sin faglige indsigt. Derfor håber jeg, at bogen vil 
vække interesse hos både terapeuter, læger og plejepersonale på kryds og tværs af 
sektorer.

Der er flere gode grunde til at styrke det tværfaglige arbejde. Den fælles faglige 
kvalitet i arbejdet til glæde for både bruger og personale er helt nødvendig i arbej-
det med forebyggelse af tryksår i den siddende stilling. Temaerne i denne bog kan 
forhåbentlig bidrage til forståelse, respekt og åbenhed i forhold til de forskellige 
faggruppers måde at tænke på og håndtere tingene i praksis.

I de seneste år har interessen for tryksår og tryksårsforebyggelse været stadigt 
stigende. Da Rapport: Tryksårsforebyggende Hjælpemidler udkom i 1998 satte det 
ekstra fart i interessen. Rapporten var i høj grad med til at sætte tryksårsforebyg-
gelse på dagsordenen i mange kommuner, på sygehuse og på landets Hjælpemid-
delcentraler. Rapporten blev til i et forbilledligt tværfagligt samarbejde mellem 
alle faggrupper på tværs af social- og sundhedssektoren. Rapportens konklusioner 
omfattede, foruden temaer som standardiseret testning og produktinformation, 
også påpegning af betydningen af forskning, vidensformidling og erfaringsopsam-
ling. Desværre synes forskning omkring virkningsmekanismerne i den menneskelige 
organisme ikke at vække den store interesse blandt forskere, men da tryksår fortsat 
eksisterer og plager både bruger, hjælper og samfund, har mange engagerede med-
arbejdere søgt viden om tryksår for om muligt at finde gode eller nye metoder til at 
forebygge eller behandle tryksår. Der har været gennemført undersøgelser af både 
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tryksårsforekomster og af trykaflastende madrassers effekt. Der har mange steder 
været gjort forsøg på at analysere produkternes egenskaber og finde en etisk for-
svarlig måde at koble produkt til bruger, og der har ikke mindst været gjort forsøg 
på at styre økonomien.

Bogens kapitler
Gennem ni kapitler føres læseren hele vejen rundt om tryksårsforebyggelse i den 
siddende stilling. Bogens indledes med en medicinsk gennemgang af de forskellige 
grader af tryksår. Herefter gennemgås metodisk de faktorer, der forudsiger risiko 
for trykskader hos den enkelte borger. Ligesom baggrunden for og metoden til at 
opnå en funktionel siddestilling beskrives meget detaljeret.

Efter en definition og niveauinddeling af evnen til at sidde, beskrives to konkrete 
brugeres vej til en ny og bedre siddestilling.

Bogens sidste fire kapitler beskæftiger sig med de muligheder, hjælpemidler gi-
ver i tryksårsforebyggelsen. Således beskrives testning, krav og standarder i forhold 
til siddepuder, hvorefter der er en grundig gennemgang af de forskellige typer af 
siddepuder. Desuden beskæftiger et kapitel sig med forflytningsteknikker og -meto-
der. Endelig beskrives en metode, der kan give større sikkerhed med hensyn til valg 
af siddepude.

For at bygge bro mellem de forskellige fagligheder, forfatterne repræsenterer, 
er der sidst i bogen en liste med ordforklaringer samt en omfattende litteraturliste, 
hvor også relevante websteder er angivet.

Tak
Jeg vil gerne takke de enkelte forfattere til bogens forskellige kapitler for deres 
lyst til at medvirke og for deres vigtige andel i det gode resultat. At sætte sig ned 
og skrive det, som man sædvanligvis har i sit hoved, er ikke altid en enkel proces. 
Forhåbentlig har det bragt hver især af os et lille skridt videre, og for nogle – i hvert 
fald for mig selv – har det medført flere gode a-ha-oplevelser, som jeg tror, har gjort 
mig til en bedre praktiker. Det har været interessant at se, hvordan bogens forskel-
lige temaer fra idéplan til praksisplan er kommet til at hænge sammen på en rigtig 
god måde, og at det faktisk er lykkedes at sammensætte bogen med tværfaglig del-
tagelse. I den forbindelse vil jeg især takke afdelingslæge ved Videncenter for Sår-
heling på Bispebjerg Hospital, Bo Jørgensen for den faglige sparring under forløbet. 
Den sparring har i bogstaveligste forstand medvirket til at få enderne til at mødes.

Endelig vil jeg gerne takke Hjælpemiddelinstituttets Forlag repræsenteret ved 
redaktør Marianne Henriksen for samarbejdet – og for at kunne forudse bogens 
potentiale. 

Helle Dreier

Ergoterapeut, oktober 2003
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English summary

English summary
In this anthology the focus is on the pressure ulcers caused by poor seating position, 
and the problem is examined in contributions from several experts in the field.

Various Danish studies have documented that about 30% of all pressure sores 
are on the seat surface. This is to some extent caused by pressure, shear and fric-
tion-forces on a seated disabled person with an instable body. In the anthology, the 
epidemiology and the pathophysiology of pressure ulcers in general, and the origin 
of the closed pressure seat-ulcer in particular, is described and illustrated in great 
detail. The subjects of debridement  and woundcare are also treated. Assessment 
scales and guidelines for prediction and prevention of pressure ulcers are put for-
ward as examples of good practice.

The book starts with sitting posture and also describes the problems that origina-
te from spending long periods in a wheelchair, and how one can find a more suita-
ble and stable position that prevents shearforces from developing. The positioning 
of the body and the optimal use of the wheelchair is thoroughly described with the 
intention that the staff can make practical use of the knowledge. Seven levels of 
sitting ability are described, to form a methodical assessment procedure and to set 
realistic goals when adjusting the wheelchair and the seating position.

Cushions are a very important aid in positioning the seat. A lot of different cushi-
ons are available, but unfortunately not all of them are suitable for pressure distri-
bution and prevention of pressure ulcers. The book gives a survey of many different 
types of seat-cushions, classified by shape, material and by principles of pressure 
distribution.

No standardised cushion tests have been developed, and that is why there is no 
general overview of the qualities of the different types of cushions. This makes it 
almost impossible to decide which cushion is the most useful for the individual user. 
Therefore it is necessary to give priority to documentation and to make sure that 
interventions are registered for evaluation purposes.

The aspects of developing pressure or friction ulcers during transfers between 
different technical aids are described as well as several other problematic conditions 
like the use of lifts, turnsheets, nappies, adjustable beds and mattresses for pressure 
ulcer  prevention.

The target audience of this book is intended to be very large. We hope that it 
will be of use to nurses and other health care staff, therapists and doctors, as the 
problem of prevention of pressure ulcers has been very underestimated up until 
today.
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Bent Bro
Bent Bro er håndværksudddannet. Han har arbejdet på Viborg Amts Hjælpemiddel-
central som tekniker de seneste 18 år med hovedvægten lagt på specialtilpasning af 
hjælpemidler.

Mette Carstensen
Mette Carstensen er uddannet ergoterapeut i 1980 og har siden 1990 arbejdet 
indenfor hjælpemiddelområdet. Mette Carstensen har siden 1995 været ansat på 
Viborg Amts Hjælpemiddelcentral, hvor hun udover den generelle rådgivning arbej-
der med specialrådgivning på børne-, bolig- og siddestillingsområdet. 

Helle Dreier
Helle Dreier er uddannet ergoterapeut i 1977. Har arbejdet på Hjælpemiddelcen-
tralen Vestsjællands Amt siden 1987 med specialrådgivning især på området sidde-
stillinger og kørestolstilpasning. Er medforfatter til Rapport: Tryksårsforebyggende 
hjælpemidler og har siden 1997 arbejdet målrettet med tryksårsforebyggelse og er 
bl.a. medlem af Referencegruppen i Dansk gruppe til forebyggelse af tryksår. Del-
tog i 2001 på Nordisk Siddesymposium i Stockholm med et indlæg omhandlende 
metode til valg af siddepude. Studerer til Master i social integration ved Århus  
Universitet.

Bengt Engström
Bengt Engström er fysioterapeut, underviser, forfatter og designer af sæder. 
Engström arbejder internationalt som freelance fysioterapeut. Han afholder semina-
rer og foredrag, skriver bidrag til bøger og yder konsulentbistand i forbindelse med 
ergonomiske siddestillinger og design af sæder. Hans perspektiv er at øge bevidst-
heden om, hvad det vil sige at sidde ved at pege på de ubevidste daglige kompen-
sationer vi alle – handicappede og ikke-handicappede – benytter, når vi sidder. Hans 
mål er at forbedre sæders design, så de giver bedre tolerance og funktion for men-
nesker, der skal sidde meget. Han har siden 1990 deltaget i en række internationale 
konferencer i Europa, Sydafrika, Nordamerika og Japan.

Lilly Jensen
Lilly Jensen er uddannet ergoterapeut i 1971. Hun har arbejdserfaring indenfor 
somatisk optræning, bedriftsundhedstjeneste, undervisning af ergoterapeutstude-
rende, optræning af senblinde, børnepsykiatri og ledelse inden for ældreområdet.  
Siden 1991 konsulent på Hjælpemiddelinstituttet med ansvarsområderne: Metoder 
til formidling af hjælpemidler, ældresektoren og tryksårsforebyggende hjælpemid-
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ler. Lilly Jensen har deltaget i en række EU-projekter og har desuden skrevet artikler 
i tidsskrifter og blade inden for ældre- og handicapområdet. Lilly Jensen er medre-
daktør og medforfatter til Metodebog i hjælpemiddelformidling, samt medforfat-
ter til Basisbog i ergoterapi. Studerer til Master of Science i ergoterapi på Queen 
Margaret College i Edinburgh, Skotland.

Bo Jørgensen 
Bo Jørgensen er afdelingslæge på Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital. 
Han har i mange år beskæftiget sig med kirurgisk sårbehandling. Og er bl.a. med-
forfatter til Rapport: Tryksårsforebyggende hjælpemidler. Bo Jørgensen er desuden 
bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Sårheling og er mangeårig redaktør af bla-
det Sår.

Sonja Moseholm
Sonja Moseholm er uddannet ergoterapeut i 1980 og har en efteruddannelse fra 
1998. Sonja Moseholm har godt 20 års ansættelse indenfor hjælpemiddelområdet 
og hjemmeplejen, hvor hun har vurderet, hvilke hjælpemidler og forflytningsteknik-
ker der var anvendelige til den konkrete borger. Da der for få år siden blev sat fokus 
på arbejdsmiljøet, begyndte hun at undervise hjælperpersonalet i forflytningstek-
nik. Er nu ansat på Hjælpemiddelcentralen i Vestsjællands Amt.

Vivi Riber
Vivi Riber er uddannet fysioterapeut i 1985 og har siden 1991 været ansat på Hjæl-
pemiddelcentralen i Århus Amt. Vivi Riber har i en lang årrække arbejdet med til-
pasning af siddestillinger i kørestol til mennesker med svære motoriske handicap. 
Har de sidste 3-4 år arbejdet med dette område, både i praksis og som underviser. 
Vivi Riber er endvidere medforfatter til bogen Funktionel siddestilling.

Anne-Birgitte Vogelsang 
Anne-Birgitte Vogelsang er sygeplejerske og har siden 1991 beskæftiget sig med 
forebyggelse af trykskader. Hun har på Nyborg Sygehus ledet et kvalitetssikrings-
projekt og på Århus Universitetshospital foretaget et systematisk litteraturstudium 
vedrørende forebyggelse af trykskader. Anne-Birgitte Vogelsang har undervist i 
emnet både i Danmark, Polen, Thailand og Filippinerne, og hun har fremlagt egne 
projekter på flere internationale sårkongresser. Hun arbejder i øjeblikket på en af-
handling vedrørende validering af klassifikations- og risikovurderingsredskaber og 
er ansat som produktspecialist for områderne: Madrasser, lejrings- og sædepuder 
hos Abena DK, Sækko A/S.
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Kapitel 1 

Tryksår – medicinske aspekter 
Af Bo Jørgensen

På det balsamerede lig af en ægyptisk præst, som levede for 4000 år siden i det 11. 
Dynasti, har man fundet bløde antilopelæderlapper sirligt placeret på flere tryksår. 
Lapperne har næppe været behandling, men har snarere været anbragt for at be-
vare sjælen i et intakt legeme. Tryksåret er således ikke en lidelse af nyere dato. 

I 1593 beskrev en hollandsk kirurg tryksåret som forårsaget af ydre naturlige og 
indre overnaturlige faktorer samtidig med en afbrydelse af forsyningen til huden 
i form af blod, ”pneuma” og næringsstoffer. En anden kirurg, Paré, anvendte god 
kost og aflastning og endog kirurgi i behandling af tryksår. 

For 200 år siden talte man om en sygelig tilstand i huden som årsag til tryksår. 
For 150 år siden fremhævede sygeplejefagets skaber Florence Nightingale dårlig 
sygepleje som årsagen til tryksårets opståen. Disse historiske udsagn har alle haft et 
gran af sandhed i sig. Det er først i sidste halvdel af det sidste århundrede, at fokus 
bliver rettet på tryk og underlag i kombination med den primære lidelse som årsag 
til tryksår (1).

Definition af tryksår
Tryksår kan defineres som: Den læsion, der opstår i et eller flere af hudens lag og 
underliggende væv, som en konsekvens af udefra påført tryk i en tidsperiode – hos 
en disponeret person. Denne lange definition forsøger at tage hensyn til tryksårets 
komplekse patofysiologi.

Den medicinsk-latinske betegnelse for tryksår er decubitus, afledt af ordet de-
cumbere (at ligge). I befolkningen anvendes udtrykket liggesår. Imidlertid er beteg-
nelsen kun delvist korrekt, fordi kun ca. 2/3 af denne type sår opstår som resultat af 
tryk opstået i den liggende stilling. Resten opstår som siddesår – eller som resultat 
af tryk fra bandager af forskellig art. Derudover er der en stor gruppe af trykfrem-
kaldte sår – det diabetiske fodsår – som traditionelt betragtes som en selvstændig 
lidelse og derfor ikke regnes med til gruppen af tryksår. Den danske betegnelse 
tryksår og herunder siddesår, dækker således denne bogs emne.
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Karakteristisk for tryksåret er, at det opstår i huden over knog-
lefremspring. Liggesåret findes således typisk over korsbenet 
(sacralregionen), hælene (på bagsiden) eller knysterne (malleo-
lerne). 

Siddesåret opstår først og fremmest i vævet over siddeknog-
lerne (tuber ischiadicum) og i nogen grad over spidsen af hale-
benet (os coccygis). En placering over os sacrum (korsbenet) kan 
også repræsentere et siddesår. Det er tilfældet, når det overlig-
gende væv har været udsat for kraftig skridpåvirkning fra en 
forkert siddestilling, eller hvis siddestillingen og anatomien er 
præget af et stærkt bagudkippet bækken. 

Epidemiologi
Vurdering af forekomsten af tryksår – herunder siddesår – synes 
at være forbundet med stor usikkerhed. Lidelsen er så godt som 
altid en konsekvens af anden lidelse og medicinalstatistik be-
skæftiger sig nu en gang med primærsygdomme – og ikke med 
bidiagnoser. Dertil kommer, at der ikke er pligt til at anmelde 
den type sygdom på samme måde, som det for eksempel er til-
fældet med andre alvorlige lidelser, fx kræft. At tryksåret stadig 
af nogen opfattes som opstået på grund af plejesvigt, gør ikke 
registreringen mere valid – man udstiller jo ikke sin egen util-
strækkelighed. 

For mere end 30 år siden blev det beregnet, at der i Danmark 
var 43 tryksår pr. 100.000 indbyggere – altså ca. 2200 i en befolkning på 5 mio. (2). 
Tallet formodes snarere at være det dobbelte.

Af større interesse er prævalensundersøgelser, altså antallet af tryksår på et gi-
vet tidspunkt i en given population. Det kunne være tryksår på et hospital eller i et 
hjemmeplejeområde. De vil ud over det faktuelle antal kunne sige noget om, hvem 
der får sårene og eventuelt på baggrund af sårenes placering, hvordan de er opstå-
et. Imidlertid er også den type undersøgelser behæftet med betydelig usikkerhed, 
fordi det kan være vanskeligt for ikke-specialister at identificere sårene fuldstændig 
ensartet. Fordi journaldokumentationen ofte vil være mangelfuld, når det gælder 
denne følgesygdom, er det bedst, når de samme trænede sundhedspersoner direkte 
undersøger den enkelte borger eller patient for trykspor og tryksår.

Undersøgelser i 2002 og 2003 
Rapporterede prævalensundersøgelser udført på denne måde på Århus Univer-
sitetshospital (i 2002) og Bispebjerg Hospital (i 2003) fandt trykspor og tryksår 
hos henholdsvis 20,4% og 22,7% af de indlagte patienter. Da de optællinger ikke 
medtog fx mentalt syge og oppegående patienter, skal man være opmærksom på 
disse forhold ved sammenligning med andre tilsvarende undersøgelser. Tallene er 
for så vidt ikke overraskende, da der nu en gang befinder sig syge mennesker på et 
hospital, og tryksår betragtes som en følgesygdom. Mere bemærkelsesværdigt er 

Tryksår opstår over 
knogleprominens. 
Siddesår optræder 
over tuber 
ischia dicum og os 
coccygis.
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det, at procenterne ikke viser et fald i forhold til tidligere tilsvarende opgørelser. 
Vi har trods alt i de mellemliggende år haft mere fokus på denne type sår. Og der 
er kommet mange trykaflastende kvalitetsprodukter på markedet, og standarder 
og kvalitetssikringsundersøgelser er blevet en del af dagligdagens rutine. Selv om 
mere sikre registreringsmetoder er en del af forklaringen herpå, er det nærliggende 
at formode, at andre forhold i og omkring patienten bestemmer, om tryksåret skal 
opstå. Denne såkaldte intrinsic faktor kan vise sig at være af undervurderet betyd-
ning. Nogle personer udvikler ikke siddesår til trods for en dårlig siddestilling eller 
mangel på siddepude.

Undersøgelser på Bornholm
At målrettet indsats kan svare sig, viser prævalensundersøgelser foretaget på Born-
holm i 2001 og gentaget i 2002. Øsamfundet omfatter 44.000 borgere og registre-
ringerne er på henholdsvis 1270 og 1472 personer med behov for personlig pleje. 
Henholdsvis 133 (10,4%) og 86 (5,8%) havde trykbetinget skade på huden – præva-
lensprocenter anført i parentes. Styrken i denne registrering ligger bl.a. i, at den er 
udført på klienter i hjemmeplejen samt på patienter indlagt på hospital. Det er også 
værd at bemærke, at befolknings-prævalensen i dette materiale er 302/100.000 
og 196/100.000 borgere. Hvis man ekstrapolerer til Danmarks befolkning på 5 mio. 
bliver det til 9.800 danskere med trykskade i huden i 2002 (3). Da befolkningssund-
heden på Bornholm må formodes at være bedre end i områder med storbyer, kan 
tallet vise sig at være endnu højere i Danmark som helhed.

Den siddende stilling 
Hvor mange tryksår og trykmærker er så fremkaldt af at sidde? Her er der meget 
lidt hjælp at hente i litteraturen. I Bispebjergrapporten (prævalensundersøgelse, 
2003) er 9 ud af 123 hudskader placeret over siddeknoglerne – det er kun godt 7%. 
Utvivlsomt er der en del sår på kors- og halebensregionen, som også er fremkaldt 
af den siddende stilling. I det hele taget vil man imidlertid ikke forvente, at en væ-
sentlig repræsentation af siddesår optræder på indlagte på et almindeligt hospital 
– i modsætning til fx på et genoptræningshospital for rygmarvsskadede. Dertil kom-
mer, at vi i Danmark har en god tradition for at trykaflaste os ud af siddesårsproble-
met. Det fordrer ikke hospitalsindlæggelse. I et stort plastikkirurgisk materiale af 
ældre dato var 28% sår lokaliseret over tuber ischiadicum (4).

Også i dette materiale må siddesårene ”gemme sig” i andre lokalisationer. Mod-
sat må siddesår formodes overrepræsenteret i et kirurgisk materiale henvist til even-
tuel kirurgisk behandling.

Viden om forekomsten og ikke mindst årsagssammenhængen – patofysiologien 
– er væsentlig for forståelsen af, hvem der får tryksår, og dermed hvordan vi, med 
scorings-værktøjer, kan identificere de borgere, som er i risiko for at blive påført et 
tryksår. 
Stigende alder er således generelt forbundet med stigende tryksårsrisiko. Det frem-
går også af de nævnte prævalensundersøgelser. Her blot nedtonet, fordi siddesåret 
i højere grad optræder hos den yngre gruppe af rygmarvsskadede. 
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Når international litteratursøgning ikke giver bonus på siddesår, kan årsagen være, 
at der på engelsk ikke findes et veldefineret og indarbejdet ord for problemet end-
nu. Måske skyldes det også, at den forskningsmæssige interesse for siddesåret ikke 
er så stor endnu. 

Undersøgelse fra Stockholm
Prævalensmålinger viser, som et snapshot, noget om trykskadernes antal her og nu 
og derfor noget om lidelsens natur. 

Incidensrater, dvs. antal opståede sår i en veldefineret periode til en velafgrænset 
population, siger derimod noget om faldende eller stigende tilgang af problemet. 
Flere opgørelser (5, 6) påviser, at rygmarvsskadede for over 50% vedkommende vil 
opleve at få et eller flere tryksår i livsforløbet. 

I den store Stockholm-undersøgelse (7), som blev udført på 353 personer med 
spinaltraumer efter motorcykelulykker (50%) og udspring på lavt vand (30%) fandt 
man, at 38% havde eller havde haft tryksår efter ulykken. Denne følgetilstand var 
kun overgået af urinvejsinfektion (67%). I det materiale var der i øvrigt tale om 
unge individer med en gennemsnitsalder på kun 30 år! 

Prævalensmålinger og incidensberegninger kan anvendes til monitorering af en 
given indsats overfor problemet. Med andre ord, lykkes det med en given profylak-
tisk indsats? Det gør det naturligvis på fokusområder. Det er imidlertid frustrerende, 
at gentagne prævalensopgørelser over lang tid stadig viser ganske høje tryksårs-
forekomster. Det underbygger den opfattelse, at årsagen til tryk- og siddesår er 
multifaktoriel, og at trykforbedrende tiltag alene ikke vil være tilstrækkelig fore-
byggelse mod denne type sår. 

Patofysiologi
Den let forståelige forklaring på, at huden og dens lag går til grunde, og der derfor 
opstår et sår, når vævet klemmes mellem knogle og overflade, er, at kredsløbet til 
vævsområdet afbrydes. Allerede i 1930 viste Landis (8) ved direkte målinger på det 
kapillære fingerkredsløb, at trykket ved indgangen til kapillærerne (arteriolerne) 
var 32 mmHg. Derfor konkluderede man, at ydre tryk mod vævet skulle holdes 
under den værdi, hvis tryksår skulle undgås. Senere påviste bl.a. Larsen et al (9), 
at det ydre tryk mod huden (over sacralregionen) blot skulle overstige personens 
middelblodtryk – altså en noget højere værdi – for at afklemme kredsløbet. Disse 
og mange efterfølgende undersøgelser blev imidlertid foretaget på normalt funge-
rende væv og på raske (yngre) personer. Deres (mikro)cirkulation er reguleret af et 
intakt fungerende nervesystem, som blandt andet vil søge at opretholde et kredsløb 
på trods af endog svære ydre påvirkninger. 

Hvis nervestyringen af karrene derimod er afbrudt, hvis vævets kvalitet er forrin-
get med mindre mængde støttende bindevævsindhold, eller hvis vævet er udtørret, 
er det mere modtageligt for ydre skadelige kraftpåvirkninger. Det er netop tilstan-
de, som optræder, når vi er syge, gamle, fejlhydrerede eller fejlernærede. 

Andre faktorer, som bidrager til at holde vores kredsløb intakt, er blodets og 
vævsvæskernes sammensætning og viscositet. Protein og salte bidrager således til 
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at trække væske ind i karstrukturerne og derved holde dem åbne. Ved udtørring 
(dehydrering) hæmmes cirkulationen, og blodets iltbærende evne reduceres. Ved 
dehydrering generelt nedsættes vævets elasticitet og spændstighed, og cellerne bli-
ver mere vulnerable for direkte vævspåvirkning (10). Med alderen og måske under 
indflydelse af fejlernæring reduceres vævets mængde af bindevæv (collagen), som 
også menes at have en beskyttende virkning, når karsystemet udsættes for tryk.

I dag menes en række patologiske tilstande på makro- og mikroplan at bidrage 
til, at der – som konsekvens af tryk – opstår vævsdød og sår. Gentagne vævsskader 
fulgt af arvævsdannelse samt infektion forringer vævets kvalitet, og risikoen for nye 
tryksår øges.

Det var Kosiac, som gennem eksperimenter med dyr påviste, at tryksår altid op-
står over knoglefremspring (11). Det kunne vises, at et vævstryk på 300 mmHg målt 
i vævet lige over en siddeknogle blev formindsket til 160 mmHg, hvis der blev tryk-
fordelt ved hjælp af en 5 cm skumgummipude. Rationalet for anvendelse af trykfor-
delende hjælpemiddel var indlysende. 

Le (12) viste senere, at et givet tryk mod hu-
den blev forstærket 3-4 fold inde i vævet på 
knoglespidser. Den opdagelse underbygger den 
kliniske observation, at tryksårsskaden kan de-
butere dybt i vævet – for først senere at mani-
festere sig som hul og sår i hudoverfladen. Den 
viden forklarer også den store underminering i 
vævet, som er så typisk et kendetegn for dybe 
tryksår.

Trykbegrebet
Hvis vi mennesker var vægtløse, fandtes der 
formentlig ikke ligge- og siddesår. Ved tyngde-
kraftens indflydelse optræder der tryk på den 
vægtbærende hud over knogle, og såret opstår, 
når forholdene i øvrigt er tilstede herfor.

Ved tryk forstås kraft per areal. Hvis den samme kraft fordeles over et større areal, 
falder trykket. Dette forhold er netop princippet i de trykfordelende hjælpemidler, 
fx siddepuden. Anlægsfladen, det areal vi sidder på, bliver gjort større ved, at vi 
synker ned i det.

I omtale af trykreducerende underlag anvendes efterhånden følgende nomenkla-
tur: 

• Statisk trykfordeling – når siddepuden maksimerer overfladen, idet man synker 
ned i den. 

• Dynamisk trykfordeling – hvor underlaget vekselvis og systematisk varierer trykket 
mod forskellige områder af anlægsfladen. Her inddrages tidsfaktoren funktionelt.

• Genfordeling (eng. redistribution) – når trykket mindskes over et område, vil der 
være andre understøttende områder, som øges i belastning (tryk). Gælder således 
for både statiske og dynamiske underlag. 

Interfacetrykket forstærkes på 
knoglefremspring.
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• Trykaflastning (eng. pressure relieving) er tilfældet, når legemet helt løftes frit fra 
underlaget. Som det fx finder sted ved kørestolsbrugerens ”push ups”.

I daglig tale omtales alle hjælpemidlerne som ”trykaflastende” – også selv om de 
ikke mindsker interface-trykket til 0, eller blot til 32mmHg. For forfatteren er det ok 
at udtrykket anvendes – når blot trykket over knoglefremspring mindskes!

Shearbegrebet
Mens tryk noget forenklet kan betragtes som 
lodrette kræfter i vævet, kan forskydnings-
kræfter (på engelsk: shearforces) betragtes 
som vandrette kraftpåvirkninger. Forskyd-
ningskræfter, som de optræder, når personen 
skrider frem i sædet, forværrer en bestående 
trykpåvirkning af vævet ved at vride eller af-
knække blodkar og derved aflukke dem. De 
skridkræfter, der på denne måde skal tilføres 
for at af klemme, er relativt beskedne. Man 
kan sammenligne disse ”shear-kræfter” med 
den vridning, man foretager, når en klud skal 
tømmes for vand. Hvis vandet skulle mases ud 

af en klud, der ligger på et bord, ville det kræve stort tryk – i stedet for vrider man 
med relativ beskeden kraft og påfører kluden (vævet) 3-dimensionale kræfter med 
maksimal effekt til følge. 

En konstant shearpåvirkning af det i forvejen trykpåvirkede væv har formentlig 
en katastrofal effekt på mikrocirkulation og celler. I nyere tid tilstræber hjælpemid-
ler og siddestillinger samt patienthåndtering da også at tage højde for den farlige 
shear. Siddepuder udformes, så de kompenserer for skridkræfterne – fx ved opslids-
ning af materialet.

Friktionsbegrebet
Mens shear sker i vævet, sker friktion imellem 
flader. I tryksårssammenhæng foregår friktion 
således mellem hudoverflade og underlag (på 
engelsk: interface). Afhængig af friktionsgra-
den kan der ske skader på hudens overflade. Jo 
større friktion, jo større skade. 

Disse overfladelæsioner kan være starten på 
en tryksårsskade og det overfladiske tryksår. 
Friktionsskaden indtræder lettere ved forhøjet 
temperatur og fugtmængde i interfaceområ-
det.

Afklemningsmekanismer, når 
vævet både udsættes for tryk og 
skridpåvirkning (shear).

Friktion i interface (hudoverfladen).



15HJÆLPEMIDDELINSTITUTTET | 2003 

Kapitel 1 

Interface – rummet mellem hud og underlag
Målinger i interfacet kan foretages med hensyn til tryk, i nogen grad shear, tem-
peratur, fugt og friktion, ligesom der kan gøres flowmetriske beregninger på 
overfladekredsløbet og visse vitalitetsmålinger på vævet; men kun for overfladens 
vedkommende. Imidlertid sker de sværeste vævsskader i dybet af vævet, hvor tryk-
forholdene er anderledes. 

Interfacetrykmåling, som er den almindeligst udførte måling, kan kun give et 
fingerpeg om, hvad der sker i de dybere vævslag. Endvidere har enhver målesensor 
sin egen fylde og stivhed, som i sig selv kan påvirke trykmålingens nøjagtighed. 

Måleresultater fra målemåtter (talrige målepunkter samlet i et tæppe placeret på 
siddepuden), som giver et øjebliksbillede af trykforholdene over fx en siddeflade, er 
imidlertid værdifulde som pædagogisk redskab og til justering af siddestillinger og 
siddepuder. De er dog kostbare og ikke alment tilgængelige.

Tryk/tid begrebet
Hvad enten trykket er højt og påføres vævet kort tid – eller det er lavt, men påføres 
vævet over lang tid – så kan den resulterende vævsskade blive den samme. Denne 
tryk/tid sammenhæng påvistes af Kosiac (11) og senere af Reswick & Rogers (13) 
med deres berømte kurve beregnet på baggrund af dyreforsøg.

Kørestolsbrugeres ”push up-regime” med løft og aflastning hvert 15. minut – og 
plejesituationens ”venderegime” hver 2. time skal ses som hensigtsmæssig tryksårs-
forebyggelse på baggrund af tryk/tid-perspektivet.

Sammenfattende patofysiologisk
Tryksåret opstår som konsekvens af eksterne og interne forhold i relation til orga-
nismen. De eksterne forhold er tryk og ikke mindst shearkraft. De interne forhold 
er organismens hydreringsgrad, neurologiske forhold, herunder nervesystemets 
funktion med hensyn til sensibilitet, mobilitet og autonom styring af kartonus (neu-
romuskulær tillukning). I interfaceplan er friktion, fugt og temperatur betydende 
forhold. Interfacetrykmålinger har surrogatpræg, men kan anvendes pædagogisk.

Maksimalt tryk mod 
knogleprominens i relation til tid 
– før der opstår trykskade i vævet 
(udarbejdet efter Reswick & Rogers). 
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Tryksårets udseende
For at have et ensartet sammenligningsgrundlag til forskning og klinisk arbejde, be-
skriver man i dag for det meste fem tryksårsgrader, oprindeligt udviklet på Stirling 
Royal Infirmery i England (14) på baggrund af Sheas (15) oprindelige fire grader. 
Gradinddelingen er primært deskriptiv på baggrund af tryksårets dybde, men der 
findes undergrupper, som også tager hensyn til andre forhold, fx infektion, dødt 
væv og udseende i øvrigt (ikke anført nedenstående).

Grad 0: Intet klinisk tegn på tryksår. Men der et rødt område, som hurtigt 
fortager sig, når trykket fjernes – benævnes trykmærke.

Grad 1: 

Grad 2: 

Tryksår – grad 1. Huden er intakt, 
men der er vævsskade i øverste lag.

Tryksår – grad 2, overfladisk sår.

Hudens overflade er intakt, men der 
er sket skade i de overfladiske lag. 
Fremtræder med erytem (mørk rød). 
Det røde kan ikke trykkes væk. 

Der er sår, men det er helt overfladisk. 
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Grad 3: 

Grad 4: 

Tryksår – grad 3. Et dybt sår, som ikke 
gennembryder underliggende fascie 
over muskel.

Tryksår – grad 4. Et dybt sår, som går ind til 
knoglen. Der er evt. knogleinfektion og ofte 
er der underminering.

Såret er dybt og ofte med 
underminering. Når ikke ned til 
muskulatur eller knogle. 

Dybt og undermineret sår med 
knogle i bunden. 
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Kommentar til tryksårsgrader

Såret kan også beskrives efter dets tilstand:

Hvis en tryksårstruet person løfter sig fra sædet, kan der være to røde partier (ery-
tem) ud for siddeknoglerne på balderne. De røde områder bliver blege, når man 
med fingeren trykker blodet i huden væk. Der er således endnu ingen skade sket, 
huden fungerer normalt – og man taler om grad 0. Grad 0 skal man betragte som 
en advarsel om, at det kan gå galt, hvis man ikke forebygger – nu!

De andre grader repræsenterer alle vævsskader i større eller mindre grad. Ulyk-
ken er altså sket. Nu skal der ikke forebygges, men behandles. Maksimal indsats i 
form af trykfordelende siddepude, optimering af siddestilling m.m. er påkrævet. 
Når det gælder siddepuden, skal der således på disse tryksårsgrader ikke ”gradu-
eres” – kun det bedste er godt nok!

Gradinddelingen skal i øvrigt altid være med forbehold – fordi den ikke tager 
højde for den ikke så sjældne tilstand: Lukket tryksår. Dermed menes de sår, som 
usynligt opstår i vævsdybden tæt på tuber ischiadicum. Først efter dages forløb 
trænger vævsskaden igennem til overfladen som et sår. Derfor er der jo tale om et 
grad 4 sår fra starten. Det rigtige hjælpemiddel i form af en højkvalitets-siddepude 
kom således for sent i anvendelse. Man kan på den baggrund hævde, at en gradind-
deling først bør ske, når der er foretaget en sårrevision (se næste afsnit, Principper 
for sårbehandling).

Det helende og velaflastede sår 
er med rødt granulationsvæv og 
begyndende randvækst.

Sår i forværring på grund af 
trykpåvirkning med dødt sort 
stinkende nekrotisk væv. Ingen tegn på 
randindheling.



19HJÆLPEMIDDELINSTITUTTET | 2003 

Kapitel 1 

Lukket tryksår:

Principper for sårbehandling 
Lokalbehandling af selve såret kan aldrig erstatte afhjælpning af tryk- og shearpå-
virkning, som altid skal være det første tiltag!

Hvis såret indeholder dødt væv, må det døde væv fjernes (debridering/
sårrevision). Det sker bedst med saks og pincet. Dødt væv hverken bløder eller smer-
ter! Læger og sygeplejersker bør have indsigt i denne procedure. Hvis naturen selv 
skal afstøde, tager det for lang tid for såret at blive oprenset.

Det overfladiske sår (grad 2) behandles bedst med en let sugende skumplade, 
som også yder en vis beskyttelse. Skiftefrekvens hver 3. – 5. dag. 

De dybere sår (grad 3 + 4) er hulheder (cavitetssår), som bør have frit afløb til 
en sugende forbinding, der altid skal ligge over såret. Der må aldrig udtamponeres 
med forbindingsmateriale i såret, fordi det derved kan aflukkes – og forbindings-
materialerne kan eventuelt bidrage til, at trykskade sker inde fra såret. Disse sår bør 
vaskes dagligt med vand og sæbe og skylles med postevand.

Sårets omgivende hud kan smøres med beskyttende Zinkpasta 30% eller de mere 
moderne barrierefilm. Der må aldrig gnubbes, gnides og masseres. Det skader hu-
dens lag mere, end det gavner.

Urin og afføring skader for så vidt ikke sårhelingen. Det skal blot fjernes. Det 
gøres bedst med vask. En håndbruser til sårvask er et glimrende instrument. Fra 
Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital kan en opdateret vejledning i sårbe-
handling hentes fra webstedet (16).

Sårbakterierne er uinteressante, indtil de en sjælden gang optræder i blodbanen 
som såkaldt blodforgiftning. Indgangsporten til blodet er enten det lukkede tryksår 
eller via knoglebetændelse fra bundknoglen (tuber ischiadicum når der er tale om 
et siddesår). Symptomerne er kulderystelser, svingende feber og almen sygdomsop-
fattelse. I denne potentielt livsfarlige situation er læge og bloddyrkning relevant 
efterfulgt af antibiotikabehandling. 

Lukket tryksår (som en byld). 
Vævsskaden bryder først senere 
gennem huden som et synligt sår.

Lukket tryksår opstår usynligt i vævs -

dybden tæt på tuber ischiadicum. 
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På plastikkirurgiske afdelinger opereres for tryksår. Især yngre rygmarvsskadede kan 
have glæde af det. Operationen er stor og belastende for patienten, og en række 
forhold skal være opfyldt. Principperne er fjernelse af knoglefremspring, sanering 
af knoglebetændelse og etablering af bløddelsdække og hud svarende til sårområ-
det. Efterfølgende skal den tryksårsforebyggende indsats være optimal – i modsat 
fald er det hele spildt!

Trykaflastning for opheling af siddesår kræver ikke, at man ligger ned – blot skal 
den trykfordelende siddepude og siddestillingen være optimal. 

Alt sundhedspersonale og bevidste tryksårstruede borgere skal gøre sig klart, at 
det tager få timer at påføre huden et tryksår – som det tager måneder at hele igen! 

Sundhedsøkonomi og tryksår
For tyve år siden blev omkostningerne til at ophele ét tryksår anslået til en kvart 
million kr. (17). I 2003-priser svarer det til en halv million kr. – vel at mærke i direkte 
omkostninger. Disse direkte udgifter omfatter primært løn til plejepersonale. Kun 
10-15% går til sårplejemidler, medicin og eventuelt diæt. Andre ca. 10% går til tryk-
aflastende hjælpemidler (18).

Stort operativt indgreb for siddesår før og efter ingrebet, fotos Plastickirurgisk afdeling, 
Odense Universitetshospital. 
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Indirekte omkostninger, som kunne være tabt arbejdsfortjeneste for patienten eller 
hans familie, er vanskeligere at beregne. De ”bløde” omkostninger rammer perso-
nen hårdt i form af reduceret livskvalitet, smertefulde sår, tab af værdighed og tab 
af social kontakt.

Hvis op mod halvdelen af tryksårene – ikke mindst siddesårene – kunne tænkes 
forhindret gennem forebyggende indsats, er der således store værdier, materielt 
såvel som menneskeligt at spare. 
Værktøjerne til at forhindre tryksår er: 

1) risikovurdering af den tryksårstruede borger, 

2) som konsekvens heraf blandt andet etablering af relevant trykfordelende 
siddepude og siddestilling. 

Resumé
Siddesåret er som andre tryksår konsekvens af anden lidelse, fx lammelser og nedsat 
følsomhed. Fordi den største del af kroppen skal bæres af to siddeknogler, opstår 
sårene i sædepartiet ud for disse knoglefremspring. Siddesåret er først og fremmest 
fremkaldt af tryk pr. tid, men skridkræfter (shear-force) er sandsynligvis en meget 
betydningsfuld medvirkende årsag til, at såret opstår. Hvis tryk- og forskydnings-
kræfter kompenseres, kan menneskelig lidelse og store omkostninger spares.
Det tager kort tid at få et tryksår – som det tager meget lang tid at reparere!
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Risikovurdering
Af Anne-Birgitte VogelsAng

Formålet med en risikovurdering er at identificere personer med både aktuel og 
potentiel risiko for udvikling af trykskader, så individuel pleje kan tilrettelægges, 
hvorved ressourcerne anvendes kvalitativt og rationelt.

De to spørgsmål, der skal besvares er:

 1. Har personen en eksisterende trykskade?

 2. Har personen risiko for at udvikle trykskade? I givet fald hvilken forbyggende 
indsats skal iværksættes?

Spørgsmålene i sig selv er meget enkle at besvare, men virkeligheden er meget 
mere kompleks. Der er en lang række faktorer, som skal være veldefinerede (afkla-
rede), inden man med sikkerhed kan svare korrekt på de 2 ovennævnte spørgsmål. 
De efterfølgende spørgsmål skal yderligere være besvaret:

 1. Er personalet i stand til at vurdere huden og diagnosticere eventuelle fund 
korrekt?

 2. Hvornår og hvor tit skal vurdering af personens risiko for trykskade foregå?

 3. Hvem skal foretage denne vurdering?

 4. Er vurderingsfaktorerne veldefinerede, så alle vurderer samme person ens?

 5. Er vurderingsfaktorerne evidensbaserede og valide?

 6. Er der forskel på en risikofaktor og en faktor, der forudsiger risikoen for 
trykskade (prædiktor)?

 7. Kan screening for risiko anvendes til tilrettelæggelse af den individuelle pleje?

På baggrund af et systematisk litteraturstudium (1) og en undersøgelse i forbindelse 
med MPH-afhandling (2) vil dette kapitel belyse de 7 spørgsmål samt anvise, hvilke 
faktorer der med højeste sandsynlighed forudsiger risikoen for trykskade.

Uddannelse af medarbejdere og klassifikation
I en vurdering af enkeltpersoners risiko for udvikling af trykskader indgår persona-
lets evne til at vurdere personens hudtilstand (klassifikation af trykskader) og de 
faktorer, som kan forudsige risiko for udvikling af trykskade (screening).
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HvEM Skal vURDERES?
Alle ikke-oppegående selvhjulpne personer bør vurderes i forhold til hudens status. 
Dog bør personer med diabetes og hudproblemer/hudsygdomme vurderes uanset 
selvhjulpenhed. 

HvEM Skal vURDERE?
Det personale, der er uddannet til at kunne beskrive hudfænomener korrekt og 
foretage systematisk risikovurdering, skal vurdere. Det kræver en uddannelse af 
hver enkelt personale i forhold til både at vurdere hudfænomener og risiko. Efter 
endt uddannelse skal der fortages en konkret test af, om personen er i stand til at 
vurdere korrekt, når vedkommende ser nøje definerede tilstande. Det sker enten 
ved brug at patienter/beboere/klienter eller ved brug af billeder og tilhørende syge-
historie, hvor fænomenerne er beskrevet på forhånd, men ikke kendt af testeren. 

aUTORiSERET TESTER
For at blive autoriseret som tester, skal der opsættes mål for testerens evne til klas-
sifikation og risikovurdering:

1. At testeren kan klassificere og risikovurdere fænomenet korrekt i x-procent af 
tilfældene.

2. At testeren kan klassificere og risikovurdere samme fænomen korrekt flere 
gange.

3. At der er overensstemmelse i x-procent af tilfældene mellem de enkelte testere.

UnDERviSning Og EvnE Til klaSSiFicERing
I forbindelse med MPH-afhandlingen Trykskader: Vurdering af instrumenter til klas-
sifikation og risiko-profilering viste det sig, at 13 plejepersonalers evne til klassifi-
kation ved brug af den europæiske (4) og amerikanske (5) inddeling af trykskaders 
sværhedsgrad, ikke ændrer sig signifikant, efter en dags undervisning. 

Testen viste yderligere, at nogle personaler inden undervisningen klassificerer 
mere korrekt end andre. Til tolkning af resultatet hører, at to medvirkende eksper-
ter ikke afveg i deres klassificering fra de øvrige.

Konklusionen på undersøgelsen er, at resultatet ikke afviger fra hinanden, uanset 
hvilket af de to instrumenter der anvendes til klassifikation. Man bør dog anvende 
én af de to, så resultater af opgørelser = frekvens af trykskader og sværhedsgrad, 
kan sammenlignes internationalt. 

Hvis personalets evne til klassificering skal øges, kræver det mere end én dags 
undervisning! Undervisningen bør være en kombination af teori og klinik foretaget 
af en ekspert.

Screening af risiko for trykskade
Screening skal anvendes til at vurdere, hvem der er i risiko, hvis der ikke iværksæt-
tes forebyggende handlinger. Risikoscreening kan altså ikke anvendes til at plan-
lægge individuelle forebyggende handlinger.
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HvaD kan Og Skal ScREEning anvEnDES Til?

 1. Hurtig identifikation af personer i risiko. Herefter foretages individuel 
vurdering.

 2. Kategorisering i risikogrupper.

 3. Vurdering af, hvilke hjælpemidler der skal anvendes ved forebyggende indsats.

HvORnåR Skal ScREEning FORETagES?

 1. Straks ved ankomst til enten hospital, ved indflytning på plejehjem eller 
lignende og ved tilknytning til hjemmeplejen.

 2. Ved akut ændring i tilstand.

 3. Under indlæggelse vil det være tilrådeligt med en vurdering ca. hver 4. dag. 
Herved kan man også sikre, at personen ikke anvender/ligger på/sidder på dyre 
hjælpemidler, hvis der reelt ikke er behov for det.

HvEM Skal ScREEnES?

 1. Alle ikke-oppegående, selvhjulpne personer.

 2. Mennesker med diabetes eller hudlidelser.

 3. Er personen i risiko, skal efterfølgende fortages individuel vurdering, baseret 
på systematisk vurdering af beskrevne risikofaktorer (se Skema 1+2 på hhv. side 
26 og 28. Når problemområderne er identificeret, kan den individuelle pleje 
tilrettelægges.

Screeningsinstrumenter
Der anvendes i dag mange forskellige screeningsinstrumenter. Fælles for disse in-
strumenter er, at ingen er baserede på testede statistiske metoder. De er alle udvik-
let ud fra klinisk erfaring og er efterfølgende testet for deres evne til at udpege risi-
kopatienter. McGough (6) fandt ved en systematisk gennemgang af litteraturen, at 
kun seks ud af 43 risikovurderingsskalaer er blevet testet for deres evne til at forud-
sige risiko. Af disse er Braden-skalaen (se kapitel 9) den mest gennemtestede, men 
med meget forskellige resultater (7-11). Det vil med andre ord sige, at der endnu 
ikke findes et screeningsinstrument, som med stor sikkerhed identificerer personer i 
risiko. Derfor er det umuligt at anbefale et instrument frem for et andet. 

I det følgende beskrives, hvilke screeningsparametre der kan anbefales, hvordan 
de bør anvendes, hvordan screening kan knyttes til brug af forebyggende hjælpe-
midler samt hvordan screening skal kombineres med individuelle forebyggende 
handlinger.

I undersøgelsen Trykskader: Vurdering af instrumenter til klassifikation og risiko-
profilering (2) viste det sig, at de syv følgende faktorer med størst sikkerhed forudsi-
ger risiko for trykskade. Kravet har været en sammenhæng på over 80%.
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FakTORER, DER FORUDSigER RiSikO

 1. Hudnært fugtigt miljø.

 2. Manglende vilje til mobilitet.

 3. Manglende evne til mobilitet.

 4. Manglende vilje til aktivitet.

 5. Samme stilling mere end 1½ time.

 6. Nedsat bevidsthedsniveau.

 7. Braden-fugt.

Skema 1. Spørgsmålene kan anvendes til screening af den enkelte persons risiko for udvikling 
af trykskader.

Screeningsresultat og valg af hjælpemidler
Efter screening sammentælles point, som herefter er retningsanvisende for risikoka-
tegorisering af den enkelte person:

Høj RiSikO

• Tre point eller mere

• Trykskade grad 3 eller mere.

MiDDEl RiSikO

• 1-3 point

• Trykskade grad 1– 2

Efter kategorisering i risikogruppe, anbefales følgende valg af hjælpemidler:

Spørgsmål 3 point 1 point 0 point

1. Er personen udsat for tryk 
mere end 1½ time samme sted 
på kroppen?

Ja, to eller flere gan-
ge i døgnet

Ja, én gang i døg-
net

Nej

2. Kan/vil personen foretage 
forflytninger?

Ja, med assistance Ja

3. Er personen udsat for hudnært 
fugtigt miljø?

Ja, ved hvert tilsyn Ja, ved hvert andet 
tilsyn

Nej

4. Anvendes 
friktionsnedsættende 
hjælpemidler ved forflytninger 
og stillingsændring?

Nej Ja, ca. hver anden 
gang

Ja
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Høj RiSikO

• Der anvendes alternerende madrasser, som kun i korte perioder udsætter 
brugeren for højt tryk. 

• Der anvendes friktionsnedsættende hjælpemidler ved forflytning og 
stillingsændring.

• Der anvendes relevant siddepude, som sikrer brugeren i den siddende stilling. Valg 
af siddepuder er beskrevet i kapitel 7.

MiDDEl RiSikO

• Der anvendes statiske skumprodukter med validt dokumenteret evne til at 
trykfordele.

• Der anvendes friktionsnedsættende hjælpemidler ved forflytning og 
stillingsændring.

• Der anvendes relevant siddepude, som sikrer brugeren i den siddende stilling. Valg 
af siddepuder er beskrevet i kapitel 7.

Risikofaktorer
Screening for trykskaderisiko kan, som tidligere beskrevet, ikke relateres til indivi-
duel forebyggende indsats. Er personen screenet og fundet værende i risiko, skal 
der således foretages en yderligere vurdering baseret på de enkeltfaktorer, der har 
betydning for udvikling af trykskade, hvis forebyggende handlinger ikke iværksæt-
tes. 

De enkelte faktorer er katalogiseret i et overordnet skema, BILAG 1 Risikopro-
filering af patienten (se side 100-104). Her er disse faktorer omsat til et klinisk in-
strument, som kan anvendes til at identificere de risikofaktorer, der er til stede hos 
den enkelte person. Herefter skal forebyggende indsats iværksættes. De konkrete 
handlinger skal beskrives i form af mål og konkrete tiltag i den journal, som anven-
des lokalt til dette formål. Handlinger skal altså baseres på den faglige viden hos 
personalet relateret til den enkelte persons problemområder.

De eksogene faktorer, ernæring og hydreringstilstand, er så godt som ikke be-
skrevet i litteraturen og måske er det lige præcis på disse områder, at fremtidig 
forskning vil være interessant:

• Ernæring: Der er endnu ikke dokumenteret nogen sammenhæng mellem 
udvikling af trykskader og ernæring, hvorimod der er dokumenteret 
sammenhæng mellem ernæring og sårheling.

• Hydreringstilstand: Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget publicerede 
studier af hydreringstilstandens indflydelse på forekomsten at trykskader.

Risikofaktorerne er operationaliserede til risikovurdering af enkeltpersoner (se BI-
LAG 1). Definitioner af anvendte terminologier kan findes i litteraturen (se fx refe-
rence 12-26). 
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Risikofaktorer

Årsag til trykskade Eksternt tryk

Effektmodificerende 
faktorer

Faktorer, der forstærker 
eksternt tryks skadelige 
virkning på underlig-
gende væv.

Shear, friktion og tid

Endogene faktorer

Faktorer, der har betyd-
ning for den enkeltes 
evne til at modstå eks-
ternt tryks skadelige virk-
ning på underliggende 
væv.

Trykpåvirkning
Nedsat evne til intern trykkompensering ved ekstern trykpå-

virkning.

Kredsløb

· Hæle og ankler.

· Svækket endothelfunktion i form af nedsat evne til 
kompensatorisk vasodilatation og øget blodgennemstrømning 
(ses særligt hos personer med diabetes samt nogle personer med 
rygmarvsskade og skadet cent ral regulering). 

Prædiktor: Forhøjet systolisk BT

· Cirkulatoriske skader i form at udpræget arteriosklerose eller 
andre cirkulatoriske tilstande, der betinger nedsat perifer 
blodforsyning.

· Forhøjet antal af hypotensive perioder under operation.

Prædiktorer: Ureguleret præoperativ diabetes og præope-
rativ hypertension (behandles disse fund, forebygges hypo-
tensive tilfælde under operationen ofte).

Nedsat hudbarriere
· Alder over 70 år.

· Behandlet med korticosteroider over 3 måneder.

· Hudnært fugtigt miljø.

· Dermatologiske lidelser, der læderer huden.

· Allerede eksisterende trykskade i stadium 2 eller derover.

· Nedsat mobilitet generelt.

· Nedsat aktivitet generelt.

· Nedsat sensibilitet i huden generelt (behandlet med 
smertestillende eller muskelrelakserende stoffer).

· Hydreringstilstand (insufficient væskeindtag).

· Ernæringstilstand (tynd, dvs. knoglefremspring er meget 
fremstående).

· Temperaturregulering (lav kernetemperatur under operation).

Skema 2. Oversigt over faktorer, der øger risikoen for udvikling af trykskader. Oversigten er 
udarbejdet på baggrund af systematisk litteraturstudium af Anne-Birgitte Vogelsang, 2000. 
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Risikoøgning og positive sammenhænge
Efterfølgende er illustreret og beskrevet, hvilke af de operationaliserede faktorer 
der øger risikoen for udvikling af trykskade (27). 

Alle faktorer i BILAG 1 (s.100-104) – dog undtaget opkast, indlæggelsesdiagnose og 
”levner på tallerken” – har signifikant sammenhæng med udvikling af trykskade. 
Scores der ved den enkelte specifikke faktor, skal der iværksættes forebyggende 
handlinger. 

Eksempler på tolkning: 

• Er personen ikke oppegående og selvhjulpen, øges risikoen 33 gange i forhold til 
selvhjulpne og oppegående. 

• Har personen ikke vilje til mobilitet, øges risikoen 5 gange i forhold til andre 
personer med samme risiko, forskellen er bare, at de har vilje til mobilitet.
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I Diagram 1 er medtaget de enkeltfaktorer, der øger risikoen for trykskade ≥ 4 gange. 
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Diagram 2. Sammenhæng mellem trykskade og risikofaktor. 

Diagram 2 illustrerer, hvilke af de operationaliserede enkeltfaktorer, der har en po-
sitiv sammenhæng (sensitivitet) på over 80% til udviklet trykskade. 

Eksempel på tolkning: 

• Hos 92% af de personer, der har trykskade, er ikke anvendt friktionsnedsættende 
hjælpemidler ved forflytning.

• 90% af de personer, der udvikler trykskade har nedsat aktivitetsniveau med mere 
end 15%.

Generelt kan det om de enkelte risikofaktorer siges, at man kan mindske risikoen 
for trykskade:

Ved elevering af hovedgærde skal personen enten ikke være tilstede i sengen, 
eller fodenden skal sænkes først, hvorved lårdelen hæves. Derved nedsættes 
risiko for friktion.

Ved forflytning og stillingsændring skal anvendes friktionsnedsættende 
hjælpemiddel. Dette gælder alle personer, som udsættes for friktion ved disse 
handlinger – også de personer, som egentlig godt kan selv, men ikke undgår 
friktion ved forflytning og stillingsændring.

Ikke-bevidstløse personer skal aktivt inddrages i egen forebyggende indsats (vilje 
til mobilitet og bevægelse).

Er man placeret i samme stilling mere end 1½ time, skal der anvendes hjælpemidler, 
som enten nedsætter det lokale tryk eller reducerer tiden, man er udsat for højt 
tryk samme sted. Dette gælder, uanset om personen ligger eller sidder – og i øvrigt 
alle andre faktorer, hvor tryk udøves mere end 1½ time: Sko, sonder, tid på operati-
onsbord etc.
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Resume
Alle ikke-oppegående og selvhjulpne personer skal screenes. Personalet skal uddan-
nes til at foretage vurdering af hud, screening og individuel risikovurdering. Scree-
ning anvendes til kategorisering af risiko. Kategoriseringen foretages ved første 
kontakt, og brug af relevante hjælpemidler knyttes til risikogruppe. Individuel tryk-
skadeforebyggende indsats skal rettes mod identificerede risikofaktorer, 
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Funktionel siddestilling
Af Bengt engström

Hvis man skal sidde funktionelt, så skal man være i en position, hvor man kan del-
tage aktivt og ubesværet i omgivelserne. For at det er muligt, skal siddeenheden 
tilpasses korrekt. At sidde kort tid skaber sjældent problemer, men at sidde længe 
– i flere timer som mange kørestolsbrugere gør – kan, hvis siddestillingen ikke er 
tilpasset, medføre store problemer for den siddende.

At sidde funktionelt betyder, at den siddende oplever siddestillingen som kom-
fortabel på alle måder. Trykket mod kroppen skal føles behageligt, og det skal være 
let at holde hovedet i en position, så det er let at se. Desuden skal hænder og arme 
nemt kunne anvendes til forskellige aktiviteter. Man kan, når siddestillingen er 
funktionel røre sig relativt let, så siddestillingen bliver gavnlig dynamisk – i modsæt-
ning til skadelig statisk. Selv om man ikke kan ændre sin siddestilling så meget pga. 
en motorisk funktionsnedsættelse, så giver den funktionelle siddestilling bedre mu-
ligheder for forandringer, hvilket kan forebygge negative konsekvenser. At skabe 
en funktionel, dynamisk siddestilling for en person, der skal sidde længe, er altid en 
udfordring. Det kræver gode analyseevner og viden om principper for siddestilling 
samt viden om, hvordan en siddeenhed kan påvirke den, som sidder. 

Der findes tre typer af siddestillinger: den aktive, den afspændte og hvilestillin-
gen. Hvilestillingen indebærer at være i muskulær hvile – mere eller mindre tilbage-
lænet. Den type siddestilling er let at opnå ved, at man læner siddeenheden tilbage 
i rummet. Det svære ved tilpasninger er at kombinere den aktive siddestilling med 
den afspændte. Enten medfører tilpasningen alt for stor muskulær aktivitet eller for 
stor muskulær hvile. Den korrekte funktionelle siddestilling skal gøre en sund, na-
turlig veksling mellem muskulær aktivitet og muskulær afspænding mulig. 

Siddestillingen som udgangspunkt for aktivitet
Målsætningen for den siddende person er – i de allerfleste tilfælde – at kunne se 
omgivelserne og påvirke dem gennem forskellige aktiviteter, som involverer kom-
munikation med hoved og hænder. Det handler om grundlæggende aktiviteter i 
hverdagen som at tale, spise og drikke og ofte også at være mobil i sin kørestol, 
hvad enten den er manuel eller el-drevet.

Det hele er egentlig ganske enkelt og let at forstå; en person skal sidde på no-
get, være aktiv og kunne deltage i sine omgivelser. I praksis er det ikke altid så let 
at opnå disse muligheder. Ét er sikkert, den siddestilling, som skabes til en person, 
indebærer enten en negativ situation, hvor der opstår problemer eller en situation, 
hvor problemer kan forebygges eller minimeres. 
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Personens aktivitetsniveau behøver ikke blive ringere, fordi siddestillingen er dårlig. 
De fleste siddende personer tilpasser sig efter den situation, de befinder sig i. Men 
hvis en person til sine aktiviteter bruger sin krop på en mindre funktionel måde, 
kan resultatet blive meget negativt med tiden. Det kan skabe skadelige muskel-
spændinger og alvorlige led- og skeletforandringer.

Hvis man skal have en aktiv siddestilling, så skal man kunne kontrollere sin krop 
i forbindelse med forskellige aktiviteter. At være aktivt siddende indebærer, at 
musklerne konstant arbejder for at kontrollere overkroppens, hovedets og armenes 
positioner. Det går fint, hvis det drejer sig om tilstrækkelig kort tid. Men bliver tiden 
i aktivitet for lang, så udtrættes musklerne, og kroppens stabilitet skal skabes på 
anden vis. Resultatet bliver ofte, at personen ændrer sin siddestilling for at minime-
re den udtrættende muskelspænding uden at ændre den igangværende aktivitet. 
At forandre siddestillingen, når den bliver for aktiv, medfører næsten altid, at man 
finder en kropsposition, som øger stabiliteten i skelettet i forhold til tyngden for at 
slappe af i musklerne. Det, som fra starten er en sund og rigtig målsætning, nemlig 
at skabe en god position for aktivitet med hovedet og hænderne, kan let blive det 
modsatte – en mere passiv siddestilling for at orke at holde hovedet oppe og bruge 
hænderne foran kroppen. Målsætningen med tilpasning af siddestilling er naturlig-
vis aktivitet, men uden funktionel stabilitet kan resultatet blive skadelig inaktivitet.

Målsætning for den siddende stilling
Den vigtigste målsætning for alle, der sidder længe, er at sidde behageligt – dvs. at 
komfort er et absolut krav. Komfort er et vidt begreb og desuden helt individuelt. 
Komfort er ikke blot vigtigt, fordi det skal være rart at sidde i al almindelighed. 
Komfort bevirker ofte, at de negative konsekvenser, som opstår pga. ubehageligt 
tryk mod kroppen med dårlige siddestillinger til følge, kan minimeres. 

Man kan sidde vældigt “ufunktionelt” uden, at det bliver ubehageligt, hvis man 
ikke sidder for længe i den samme stilling. Man kan jo spørge, hvem der bestemmer, 
om en siddestilling ikke er god. Den eneste, som kan afgøre, om en siddestilling er 
god eller dårlig, er den person, der skal sidde. Den, som tilpasser en siddeenhed/
kørestol til en bruger, kan fejlagtigt komme til at mene, at personen sidder godt og 
funktionelt. Den, der tilpasser siddeenheden for en bruger har en målsætning. Men 
den målsætning stemmer måske ikke overens med brugerens ønsker. Det går ofte 
fint at finde en tilpasning, som accepteres af brugeren, hvis han/hun kan fortælle, 
hvad der er godt eller mindre godt. Men hvis brugeren ikke kan kommunikere sin 
oplevelse, er det svært og et stort ansvar at skabe noget funktionelt.
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at stille krav til siddeenheden
Det er et faktum, når man tilpasser en siddeenhed, at det altid er den aktuelle bru-
ger, som viser, hvis det ikke fungerer. Det spiller ingen rolle, hvad man som tilpasser 
synes, for er siddestillingen ikke behagelig for brugeren, så kommer det aldrig til 
at fungere! Den, som tilpasser, kan ikke forvente, at resultatet bliver en succes, hvis 
brugeren (brugerens krop) ikke synes om siddeenheden.

1. kRav: FUnkTiOnElT TRyk (kOnTakTFlaDER)
Trykket mod brugerens krop skal være behageligt al den tid, brugeren sidder. En 
siddeenhed er oftest bekvem i starten, men hvis og når siddeenheden bliver ube-
kvem, så har den mistet sine funktionelle egenskaber.

2. kRav: FUnkTiOnEl STaBiliTET 
Kroppens stabilisering mod siddeenhedens forskellige dele, fodstøtter, sæde, ryg-
læn, armlæn og sommetider også nakkestøtte og sidestøtter, øger muligheden for 
at opretholde en sund og aktiv siddestilling. Manglende funktionel stabilitet kræver 
mere af musklerne, når man skal være i aktivitet med overkroppen.

3. kRav: FUnkTiOnEl BalancE 
Hvis overkroppen, bagdelen, hovedet og skuldrene er i god balance i forhold til 
hinanden og tyngdekraften, så er det lettere rent muskulært at kontrollere hovedet 
og armene i forbindelse med forskellige typer af aktiviteter i den siddende stilling. 
God balance gør det muligt at være dynamisk i en sund vekselvirkning mellem mu-
skelaktivitet og hvile. 

4. kRav: FUnkTiOnEl TiD i SiDDESTillingEn 
Tidskravet er det vigtigste krav. Hvem som helst kan sidde meget forkert, hvis ikke 
tiden stresser kroppen. Selv om en siddeenhed er veltilpasset, så vil tiden gøre sid-
destillingen ubekvem, hvis de tre første krav – funktionelt tryk, stabilitet og balance 
– ikke fungerer. Man kan sige, at det der sætter en klar grænse for, hvor længe en 
siddeenhed fungerer, er tiden.

øjnenes muligheder for at se omgivelserne
For at kunne se omgivelserne, skal man både kunne balancere og kontrollere ho-
vedet. Hvis en bruger kan og vil se omgivelserne, skal hovedet placeres, så øjnene 
kan se omgivelserne. Er det for trættende for musklerne at holde hovedet oppe, så 
findes der forskellige måder at kompensere for dette.

Hvis overkroppen synker sammen, og hovedet falder fremad, så kan det kom-
penseres ved, at hovedet løftes op, selv om rygraden har en nedad/fremoverbøjet 
position. Bliver en sådan kompensation for trættende, tillader man ofte hovedet at 
falde, men i stedet roteres det til siden, så det er muligt at se fremad. Konsekvensen 
bliver med tiden muskel- og ledproblemer i nakken. 

Den bruger, som virkelig vil se fremad, er nødt til at placere kroppen, så det bli-
ver muligt, selvom det indebærer, at han/hun må glide frem på sædet og miste sin 
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gode siddestilling. For at se fremad placeres hovedet der, hvor det fungerer bedst 
for øjnene. Altså tilpasser kroppen sig efter, hvor hovedet skal være for at øjnene 
ser bedst. Når kroppen ændrer position og tilpasser sig hovedets placering, bliver 
konsekvensen næsten altid, at trykket mod kroppen bliver stærkt statisk. Det ene-
ste, som kan ændre trykket fra statisk til mere dynamisk, er at ændre siddestillingen 
jævnligt.

Omgivelserne kan gøre det lettere at sidde
Omgivelserne har en direkte relation til og påvirkning på de ovenfor nævnte krav. 
Positive og stimulerende omgivelser gør det lettere at sidde i længere tid, hvis man 
vil være fokuseret på det, som befinder sig udenfor kroppen. Denne faktor tilfører 
en psykologisk dimension til det at sidde. Selvom det må betragtes som en meget 
subjektiv og brugerrelateret faktor, bør man aldrig underkende dens betydning. 
Omgivelserne kan overstimulere, stimulere eller understimulere en bruger. Negativ 
påvirkning på det at sidde kan man blandt andet se indenfor ældreomsorgen, hvor 
mange kørestolsbrugere sidder fysisk og mentalt meget inaktive. 

Hvis en bruger skal have det godt med en siddeenhed, er det vigtigt, at sidde-
enheden er tilpasset efter, hvordan omgivelserne fungerer. I et positivt og stimule-
rende miljø, hvor mennesker viser interesse og kommunikerer med brugeren, øges 
muligheden for at sidde med mere kropslig frihed til aktivitet og kommunikation. I 
omgivelser, hvor der er stille og uinteressant, behøver brugeren mere fysisk stabili-
tet.

Forhold vedrørende sædet

Sædets form
At sædets form er meget vigtig for at forebygge trykskader, når man sidder længe i 
kørestol, er almen kendt. Mange siddepuder er acceptable at sidde på i kortere tid, 
især hvis man efter behov kan ændre siddestilling. Mange kørestolsbrugere sidder 
desværre alt for mange timer uden at kunne ændre siddestilling. Hvis man tager 
udgangspunkt i sådanne siddesituationer, er vældig få siddepuder ergonomisk ac-
ceptable.

Det, kørestolsbrugeren sidder på, bør altid opfylde basale sikkerhedskrav, så de 
dele af kroppen, som er i kontakt med siddefladen, ikke skades. Bløddelene, som 
trykkes sammen mellem skelettet og sædet, udsættes for højt tryk under sidde-
knoglerne, når sædets form er plant. For at nedsætte det skadelige tryk, som kan 
opstå mod bløddele ved siddeknoglerne og hofterne, skal sædets grundform følge 
skelettets form. Lårenes tryk mod sædet kan også give ubehag, hvis trykket bliver 
stort og langvarigt, derfor skal denne del af sædets overflade formes, så den tilpas-
ser sig benenes form. Jo bedre man udformer sædet for en bruger, desto længere 
tid kan han/hun sidde, uden at der opstår trykproblemer.

En plan og blød siddeflade er altid rarere at sidde på end en plan, hård siddefla-
de. Men trods blødhed bliver det ubekvemt, hvis man sidder for længe. Det gælder 
især for siddepuder, som er lavet af skummateriale, hvor betrækket har en lille eller 
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ingen elasticitet/fleksibilitet. Plan form bety-
der, at siddeknoglerne skal trykke siddepudens 
materiale ned, for at hofterne får god kontakt 
med sædefladen. Hvis siddeknoglernes tryk mod 
siddepudens materiale er højt, øges risikoen for 
skader, hvis man sidder længe i en statisk stil-
ling.

For at gøre det muligt at sidde i mange timer 
hver dag – uden pause – findes forskellige spe-
cielle siddepuder, som forebygger, at trykskader 
opstår. Visse af disse siddepuder er udviklet og 
testet specielt for at give en høj grad af sikker-
hed, når man sidder længe i en statisk stilling. 
Der findes mange siddepuder at vælge mel-
lem, hvilket kan gøre det svært at vælge den 
siddepude, der passer bedst til brugeren. Man 
må oftest prøve sig frem. Når man finder en 
funktionel siddepude, er det også vigtigt, at den 
håndteres og vedligeholdes korrekt, så den kan 
fortsætte med at fungere som det er tiltænkt 
også på sigt (læs mere om tryksårsforbyggende 
siddepuder i kapitel 7).

Hvis siddepuder med form og siddepuder, 
som kan formes individuelt til brugeren, place-
res forkert på kørestolssædet, øges risikoen for 
at udvikle trykskader. Derfor er det vigtigt, at 
alle involverede lærer at håndtere de forskel-
lige siddepuder, så de kan opfylde formålet – at 
forebygge trykskader og siddeproblemer.

Sædets tryk
At sidde på siddeknoglerne og de omgivende 
bløddele er vigtigt for stabilitet og balance. 
Aflastes trykket for meget, fører det til ustabili-
tet i bækkenet og dermed ustabilitet i overkrop-
pen. Resultatet af denne ustabilitet er, at det 
bliver sværere for brugeren at række efter ting, 
som befinder sig foran og ved siden af kroppen. 
Brugeren kan kompensere ved at ændre sin 
siddestilling, så stabiliteten forbedres, hvilket 
ofte resulterer i en mere asymmetrisk og statisk 
siddestilling. 

1. Trykfordeling / Aflastning

2. Stabilisering

3. Kontakt / Stabilisering

4. Kontakt / Stabilisering

5. Trykfordeling / Aflastning

6. Bækkenet horisontalt 

1 2 3

6

54 4
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Brugere med nedsat sensibilitet og deraf følgende forøget følsomhed overfor at ud-
vikle trykskader har brug for effektiv og funktionel trykfordeling og trykaflastning. 

Halebenet er meget trykfølsomt. Manglen på bløddele over korsbenet bevirker, 
at blodcirkulationen let hæmmes, når korsbenet udsættes for tryk. Langvarigt tryk 
mod korsbenet kan medføre alvorlige tryksår.

Skelettet i hofteregionen ligger ikke dybt under hud og bløddele. Meget tynde 
personer, som glider ned og/eller falder til siden, har derfor øget risiko for at udvik-
le tryksår mod både korsbenet og en af hofterne. Et sæde med hængekøjeform kan 
give øget tryk mod begge hofter, hvilket resulterer i, at brugeren trykker benene 
sammen eller sætter sig asymmetrisk. Begge disse måder at kompensere på mind-
sker trykket mod hofterne.

Sædemuskler og andre bløddele fungerer som “siddepuder«, men hvis man sid-
der på dem for længe, mindskes blodcirkulationen, og man mister følelsen i huden. 
Hvis man ikke ændrer stilling, kan det begynde at svide. Tryk og forskydningskraft 
(glidetendens), som påvirker blodcirkulationen negativt, kan medføre skader i det 
dybereliggende væv. Langvarigt statisk tryk mod muskler i sædeområdet kan forår-
sage stor smerte.

Muskelhæftningerne på siddeknoglernes forreste dele kan give smerter, hvis de 
udsættes for langvarigt tryk, hvilket sker, når man sidder med ekstra stor lænderygs-       
lordose og bækkenet kraftigt fremadkippet.

For højt tryk mod lårene nær knæene påvirker blodcirkulation og nerver, som fø-
rer til og fra benene. Det kan medføre, at benene sover og/eller hæver. Hvis sædets 
forkant (for stor siddedybde) trykker mod underbenene, påvirker det næsten altid 
brugeren til at rykke sig frem på sædet for at mindske trykket.

Sædets vinkel
På en plan, horisontal siddeflade, hvor benene har fuld kontakt med sædet, befin-
der lårdelen nærmest knæene sig længere nede, end den del af lårene som er nær 
hoften. Et anatomisk formet sæde er højere under lårene end under bækkenet. Det 
bevirker, at lårene kan placeres mere horisontalt. Et anatomisk sæde skaber en bag-
udvinkling af siddefladen, højere under lårene og lavere under bækkenet. 

Sædets vinkel og form tilsammen påvirker bækkenets position. Den horisontale 
siddeflade gør det let at rotere bækkenet både fremad og bagud. Lodlinjen fra 
overkroppens tyngdepunkt går gennem, foran eller bagved korsbenets øverste 
flade og gennem, foran eller bagved siddeknoglerne. Et sæde, som vinkles bagud, 
får altid bækkenet til at tippe bagud. Det bidrager til, at overkroppens kollaps øges. 
Derved kræves mere muskelkraft for at bibeholde eller skyde bækkenet fremad til 
en opretsiddende eller fremadtippet stilling. Et bagudvinklet sæde stabiliserer bæk-
kenet bagud, og både bækkenet og overkroppen får sværere ved at bevæge sig 
fremad. Resultatet af et bagudvinklet sæde er, at overkroppens tendens til at synke 
sammen forstærkes. 

Det modsatte sker, når siddefladen og dermed bækkenet vinkles fremad. Det 
stimulerer og gør bækkenets rotation/tipning fremad lettere, så overkroppen let-
tere kan strækkes. Med et let fremadkippet, stabiliseret og balanceret bækken kan 
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overkroppen lettere holdes opret, så det bliver lettere at variere sin position. Kan 
brugeren ikke håndtere et fremadvinklet sæde, så falder overkroppen fremad.

Det fremadvinklede sæde har modsat effekt på bækkenet og rygraden sammen-
lignet med et bagudvinklet sæde. Ved bagudvinkling mindskes bækkenets frihed 
fremad, så overkroppen falder sammen. Ved fremadvinkling øges bækkenets bevæ-
gelsesfrihed fremad og overkroppens strækning lettes.

Forhold vedrørende ryglænet

Sædet bør tilpasses nøje for at skabe en basis, som letter overkroppens aktiviteter. 
Men for at sædet skal kunne fungere som en funktionel base for overkroppens 
funktioner, er det også nødvendigt at tilpasse ryglænet funktionelt, så det samar-
bejder med sædet. Sædets rolle er trykfordeling mod bækken og ben samt stabilise-
ring, så overkroppen kan fungere godt mod ryglænet. 

Det er ganske let at finde en sædestandard, som passer mange mennesker. 
Mange brugere kan trods forskelligheder i kroppen sidde godt på standardiserede 
siddepuder. Ryglænet kræver meget mere individuel tilpasning. Hvert menneske har 
sin egen unikke balance og position i forhold til tyngdepåvirkningen. I den stående 
stilling finder man balancen i overkroppen med støtte fra fødderne, benene og 
bækkenet. I siddende stilling finder man ligeledes balancen i overkroppen gennem 
støtte fra bækkenet, benene og fødderne. I både stående og siddende stilling spiller 
bækkenet en central rolle, men forskellen mellem stående og siddende er, at hof-
terne er kraftigt bøjede i siddende stilling. 

Det er sværere at balancere overkroppen i siddende stilling. Derfor er det nød-
vendigt at tilpasse ryglænet meget præcist, så overkroppen kan få hjælp til at finde 
den optimale position. Den optimale position skal gøre veksling mellem balanceret 
aktivitet og stabil afspænding mulig.

HOVED-NAKKE / SKULDRE
Balance og kontrol

RYGSØJLE / BRYSTKASSE 
Balance og stabilitet

LÆNDERYG / BRYSTKASSE
Følg formen. Stor kontaktflade

BÆKKEN / KORSBEN
Stabilitet. Stor kontaktflade

BÆKKEN / KORSBEN
Plads til placering
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Ryglænets opgave i opretsiddende stilling er at lette kontrollen af overkroppens 
funktioner. Ryglæn til kørestolsbrugere bør pga. tidsfaktoren og eventuelt mang-
lende evne til at skifte siddestilling altid betragtes som en individuel ortose til over-
kroppen.

For kørestolsbrugere med nedsat motorisk funktion er ryglænets tilpasning helt 
afgørende for, hvordan siddeenheden kommer til at påvirke kroppen. Derfor skal 
ryglænets tilpasning analyseres indgående, for at også sædet skal kunne beholde 
sine funktionelle egenskaber. 

Ryglænets form
Ryggen er trykfølsom på forskellige måder. Et ubekvemt ryglæn er en almindelig 
årsag til, at man ændrer siddestilling. Man kompenserer ved at glide ned fra sædet, 
læne sig mod armlæn, læne overkroppen fremad, sætte sig skævt osv. Et velformet 
ryglæn (og et godt sæde) giver god trykfordeling og mulighed for at veksle mellem 
muskulær aktivitet og afspænding.

Et for højt tryk mod ryggens bløddele bliver ubekvemt. Man forsøger at mindske 
trykket ved konstant at ændre sin siddestilling. Hvis ryglænets nedre del trykker 
mod sædets bløddele, påvirker det brugeren til at flytte bækkenet væk fra ryglæ-
net. Den almindeligste fejl er at ignorere disse bløddeles behov for trykfordeling 
mod ryglænet.

Korsben og bækken
Korsbenet er konvekst bagud, en kyfose, og behøver derfor en bagud konveks form 
ind mod ryglænet. Bækkenet samarbejder med rygsøjlen og skaber en fremad kon-
veks form i lænden, en lordose. Set fra siden befinder korsbenets mellemste del sig 
bagved lændelordosens nederste del. Hvis ryglænet ikke giver plads for det bagud-
skydende korsben, vil korsbenets mellemste del udsættes for tryk fra ryglænet. Hvis 
trykket bliver ubekvemt, flytter man bækkenet frem (glider frem) for at lette tryk-
ket.

Korsbenets øverste del og det tilgrænsende bækken er et funktionelt stødom-
råde for bækkenets stabilitet. Man kan godt tåle tryk på den bageste del af bække-
net, men stødfladen bør være så stor, at man undgår høje lokale tryk mod yderligt 
beliggende dele.

Bækkenets placering
En vigtig årsag til mange siddeproblemer er, at der ikke er taget tilstrækkelig hen-
syn til bækkenet i formgivningen af ryglænet. Den almindeligste fejl ved formgiv-
ning af ryglæn er, at den nedre del er for plan, eller krummer fremad! Det bevirker, 
at bækkenet ikke får plads bagud for en mere opret position, bækkenet kan ikke 
placeres ”ind i” ryglænet. Hvis den mulighed ikke eksisterer, vil bækkenet få ten-
dens til at tippe bagud, når rygsøjlen har tendens til at synke sammen (tænk på at 
det er rygsøjlens bøjning som får bækkenet til at tippe bagud).

Hvis bækkenet får en mere opret position, stabiliseres bækkenet. Samtidigt vil 
dette påvirke placeringen af overkroppens tyngdepunkt. Et mere opret bækken 
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giver en opstrækning af rygsøjlen, så dets tyngdepunkt flytter bagud. Det bevirker, 
at tyngdepunktets tendens til at trækkes nedad og fremad (forårsaget af tyngde-
påvirkningen) lettere kan hindres af muskler. For at et ryglæn kan blive funktionelt 
formgivet, er det et absolut krav, at den nedre del formes, så bækkenet får en funk-
tionel position. 

Man skal skabe en god position for bækkenet. Ved bækkenpositionen bestem-
mer man placeringen af korsbenets øverste flade, som er basen for ryghvirvlerne 
ved ryghvirvel L5 (korsbenet er også rygraden, den nederste del). Desuden placeres 
hofteleddene og ben- og overkropsmusklers fæste på bækkenet. Alle disse dele 
påvirker på forskellige måder bækkenet og rygraden. Når bækkenet har fået sin 
endelige position, så er det den position, som bestemmer forudsætningerne for 
hele rygradens mekaniske balancering og bevægelsesmuligheder. Det er bedre at 
give den nederste del af ryglænet for meget form end for lidt. Vil man skabe mere 
kontaktflade mellem ryglænet og bækkenregionen, så skal det altid gøres som en 
fintilpasning.

Bækkenets placering mod ryglænet er basis. Hvis man ikke opnår den rette form 
på denne del af ryglænet, så vil det udvikle siddeproblemer. 

Bækkenets stabilitet
Når bækkenet er placeret, så skal positionen stabiliseres ved, at ryglænet bag bæk-
kenets øverste dele er i kontakt med bækkenet. Det er vigtigt, at trykket mod bæk-
kenet ikke bliver for stort, da det kan bevirke, at man mindsker trykket ved at flytte 
sig – man glider frem på sædet.

Støtte af bækkenets bageste/øverste dele er en vigtigt tilpasning af den sid-
dende stilling. De fleste kropsaktiviteter er afhængige af, at bækkenet er et anker 
for mange ben- og overkropsmuskler. Hvis bækkenet tillades at tippe bagud, får 
musklernes anker en anden position, og muskeleffektiviteten forandres. Derfor 
bør ryglænet give bækkenet den nødvendige stabilitet, så tendensen til at tippe 
bagud minimeres. En effektiv bækkenstøtte kan være forskellen mellem en aktiv 
kropsholdning og konstant sammensunkenhed. Den primære støtte bør tilpasses 
mod bækkenets øverste dele rundt om korsbenet. Når bækkenet er velplaceret og 
stabiliseret, er grunden lagt for et godt samarbejde mellem bækkenet og resten af 
rygraden.

At give støtte til ryggen betyder for de fleste mennesker, at man skal give støtte 
i lænden. Målsætningen med bækkenstøtte er kun at stabilisere bækkenet, ikke at 
skabe en form for rygradens nederste del. Hvis bækkenet og korsbenet (som er ryg-
raden) har en acceptabel og stabiliseret position, kan resten af ryglænet tilpasses, så 
rygradens form kan følges for optimal balancering.

Rygsøjlen
Når ryglænets nederste del, bækkendelen, er vel tilpasset, vil man måske tro, at 
turen er kommet til lænden. Men for at opnå et godt resultat for lænden, bør 
ryglænet først tilpasses til rygsøjlen, derefter til lænden. Årsagen til det er enkel. 
Målsætningen med ryglænets tilpasning til lænden er at gøre det let for lænden 
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at beholde sin form, sin lordose, ved opret siddende stilling. Problemet er, at man 
sjældent eller aldrig ved, hvor stor en persons lænderygform, lordose, kan eller bør 
være. For at vide det, må brugeren finde balance i siddende stilling med en naturlig 
opretning af rygsøjlen. Derfor er næste trin, efter at bækkenet har fået sin position, 
at forme ryglænets øverste del, så forudsætningen skabes for behagelig, individuel 
opretning af rygsøjlen. Det bliver herefter muligt for brugeren at finde en funktio-
nel balance i overkroppen, så tendensen til at synke sammen minimeres. Og først nu 
kan man afgøre, hvilken form ryglænet bør have mod lænderyggen.

Hvis rygsøjlens opretning kan bibeholdes med let eller intet muskelarbejde, med-
fører det, at bækkenet bliver stabilt (bækkenets tendens til at tippe bagud elimine-
res). Så længe rygsøjlen er rettet op, har bækkenet svært ved at tippe bagud. Det 
betyder, at rygsøjlens opretning ikke bare er godt for overkroppen, men at det også 
påvirker bækkenets stabilitet positivt. 

Rygsøjlen og bækkenet har en direkte påvirkning på hinandens positioner. Når 
man tipper bækkenet bagud, så får rygsøjlen tendens til at synke sammen, og når 
bækkenet tippes fremad, så bliver resultatet en opstrækning af rygsøjlen. Hvis man 
i stedet bøjer rygsøjlen, så tvinger det bækkenet til at tippe bagud, og når rygsøjlen 
strækkes op, får det bækkenet til at tippe fremad. Vil man forhindre bækkenet el-
ler rygsøjlen i at bevæge sig, når modparten bevæger sig, må man stabilisere/hindre 
dette med muskelarbejde. Konklusionen er, at ryglænet bør formes til balanceret 
opretning. 

Et ryglæn og eventuel hovedstøtte bør tilpasses efter brugerens individuelle 
form. Hvis ryglænet er for lige og for højt, trykkes brugerens rygsøjle i brystregio-
nen frem, så det bliver sværere at opstrække rygraden. Hvis det er svært at afbalan-
cere overkroppen, kan der opstå rygproblemer, og for armene og hovedet skabes 
funktionelle problemer. Hvis man ikke tolererer at blive trykket fremad, så kompen-
seres der ved, at man flytter frem på sædet. Derved mindskes tendensen til at falde 
fremad og man undgår overanstrengelse. Når rygsøjlen får plads bagud mod ryglæ-
net, bliver det lettere at strække sig op og den opstrakte rygrad hindrer en uønsket 
bagudtipning af bækkenet. Opretningen giver ikke bare bækkenet og rygraden 
stabilitet, men giver også armene og hovedet meget bedre forudsætninger.

Personer med ekstra bøjet, krum rygrad sidder med bækkenet mere eller mindre 
bagudtippet, så trykket mod rygsøjlens bryst- og lænderyg mod ryglænet øges. For 
en sådan bruger er det nødvendigt med ekstra god facon og polstring for at be-
skytte rygraden.

Brystkassen og skulderbladene
Langvarigt tryk mod overkroppens rygside bevirker, at det bløde væv kommer til at 
sove, så man mister følelsen. 

Specielt det yderste knoglevæv er meget smertefølsomt. Hvis et rygrør eller et 
armlæn trykker mod brystkassen (ribbenene), kan det gøre meget ondt! Når det 
sker, forsøger man at mindske trykket ved at flytte kroppen væk fra trykket. Det 
resulterer næsten altid i en dårligere siddestilling. Vær opmærksom på høje rygrør 
uden polstring. Når man glider skævt ned på sædet (almindelig siddestilling i køre-
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stol), øges brystkassens tryk mod det ene rør. Mindre aktive, stillesiddende brugere 
risikerer at udvikle trykskader.
En god formgivning med trykkomfort mindsker behovet for at ændre på kropstillin-
gen pga. ubehageligt tryk. Alle ryglænets områder, som er i kontakt med overkrop-
pen i længere tid bør være yderst komfortable.

Støtte mod brystkassens nederste/yderste del stimulerer og assisterer, hvis støtten 
er korrekt placeret, samtidig skaber rygradens opstrækning også nødvendig stabi-
litet i sidelæns stilling. Undgå for stort tryk mod skulderbladene, hvilket sker med 
høje, plane ryglæn. Brede, høje ryglæn og rygrør, som rammer overarmene, hindrer 
armene i at være funktionelle og påvirker brugeren til at synke sammen. Tryk mod 
overarmene medfører, at armene/skuldrene bevæger sig væk fra trykket, altså frem-
ad, og rygraden bøjes. Man skal altså forebygge tryk mod overarmene.

Kontaktfladen mellem brystkassen og ryglænet skal være stor. En funktionel 
formgivning for brystkassen giver overkroppen stabilitet i siderne, selv når ryglænet 
er relativt lavt. Overgangen mellem lænderyggen og rygsøjlen er særlig følsom. 
Stabilisering mod rygraden i det område forhindrer, at brugerens overkrop falder 
over ryglænet og stimulerer rygradens udstrækning. Hvis ryglænet går lige under 
skulderbladene, kan den øverste del af ryglænet være blødere og mere fleksibel, så 
der er plads, når opstrækning ønskes, hvilket er meget ofte! 

Lænderyggen
At give støtte til lænderyggen som primær støtte til rygraden viser sig at give flere 
problemer end funktionalitet. Den primære målsætning med støtte i lænden er at 
bibeholde lænderyggens kurvatur fremad, lordoseformen. Lænderyggens lordose 
formes ved et samarbejde mellem bækkenet/korsbenet og brystrygraden. Støtte, 
som trykker mod lænden, kan forstyrre det samarbejde. 

Lænderyggens lordose mindskes, hvis bækkenet tipper bagud i forhold til ryg-
søjlen. Når man sidder, er det mere almindeligt, at bækkenet tipper bagud end 
fremad. Hvis bækkenet hindres i at tippe bagud, kan lænderyggen lettere beholde 
sin lordose, når rygsøjlen er rettet op. Et stort tryk mod lænderyggen, hvor formen 
er alt for konveks fremad (for brugeren), vil forstyrre rygradens/overkroppens ba-
lancering. 

For stort et tryk mod lænderyggen fører til, at brugeren enten øger eller mind-
sker lordosen for at mindske trykket. For meget form kan give en ubehagelig over-
strækning, som kompenseres med at brugeren først bøjer sig frem, væk fra ryglæ-
net, og er det ikke nok, flytter han/hun frem på sædet! 

Støt bækkenet og form ryglænet, så det passer til lænden, når rygsøjlen er ret-
tet op. En lænderyg med funktionel bevægelsesfrihed over et stabilt korsben gør 
det lettere at balancere og korrigere overkroppen. Såfremt man udelukkende gi-
ver støtte i lænderyggen, kan det være utilstrækkeligt til at bevare lænderyggens 
kurvatur. Et vel placeret og stabilt bækken sammen med den opstrakte, dynamiske 
rygrad gør det lettere for et lænderyglæn at fungere, så lænderyggens funktionelle 
kurvatur ikke går tabt.
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Ryglænets vinkling
Ryglænsvinklen bestemmer i endnu højere grad end formen overkroppens og bæk-
kenets position i forhold til tyngden. Vinkeljustering i kombination med form pla-
cerer hovedet og skuldrene. Ryglænet har brug for forskellige vinkler på forskellige 
niveauer for at stemme overens med rygradens kurver.

Forandring af ryglænets vinkel giver direkte en forandring af kroppens stilling. 
Det ultimative mål for vinklingen er at finde en god position for overkroppen i rum-
met i forhold til tyngdepåvirkningen. 

For mindre aktive brugere er det meget værdifuldt, når ryglænsvinklen eller hele 
siddeenhedens hældning kan ændres i løbet af dagen. En risiko ved ryglænsvinkling 
er, at der er en øget tendens til at glide frem (skridkræfter). Herved er der risiko for 
friktionsskader mod korsbenet.

Ved ryglænsvinkling bør man altid observere sædets egenskaber og formgivning, 
så risikoen for friktionsskader kan minimeres. Plant sæde, plant ryglæn og bagud-
vinkling af ryglæn øger risikoen, mens anatomisk formet sæde og ryglæn mindsker 
risikoen. Vær opmærksom på, at uanset hvordan sædet og ryglænet ser ud, så øges 
skridkræfterne mod bækkenet, når ryglænet vinkles bagud. Den bedste måde at 
mindske både tryk og skridkræfter mod bækkenet er ved at vinkle sæde og ryglæn 
samtidig – tilt i rummet. 

Ryglænets højde, vinkel og form
Ryglænets højde har direkte relation til ryglænets vinkel og form. Når højden 
ændres, bør vinklen ændres og engang i mellem også formen. For at bibeholde 
rygradens S-form skal ryglænet tilpasses efter rygradens forskellige formbehov på 
forskellige niveau. 

Hvis ryglænets højde ændres, skal et plant/lige ryglæn ændre sin vinkel mere end 
et formet ryglæn for at tilpasse sig efter rygradens position i rummet. Hvis et plant 
ryglæn gøres højere eller lavere uden at tage hensyn til vinklen, kan overkroppens 
position i rummet forandres, så rygradens balance forstyrres.

Hovedstøtte
Formålet med en hovedstøtte er at gøre det lettere for hovedet at opnå en god og 
funktionel position samt at stabilisere hovedet i hvilestilling, eller en veksling mel-
lem disse positioner. 

Støtte for højt oppe på hovedet giver tendens til, at hovedet presses fremad og 
kan enten stimulere brugeren til at trykke hovedet mod hovedstøtten eller at hove-
det falder fremad væk fra hovedstøtten. Hovedets position skal være i harmoni med 
rygraden, hvilket altid indebærer, at hovedstøtten bør være i harmoni med ryglæ-
net. Funktionel hovedposition skabes ved hjælp af samarbejdet mellem bækkenet/
korsbenet og den balancerede og stabiliserede rygrad, enten stabiliseret eller mere 
eller mindre dynamisk.
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Sædet og ryglænet udgør en funktionel enhed
En person med en rygmarvsskade bør have sædet og ryglænet tilpasset anderledes 
end personer med hemiplegi, som igen har andre behov end personer med gigt 
eller cerebral parese. Sædet og ryglænet bør altid være formet, så kontaktfladerne 
stemmer godt overens med benenes, bækkenets og overkroppens konturer. Mål-
sætningen er at skabe god trykfordeling samt funktionel stabilitet og balance, så 
brugeren kan være i aktivitet og have kontrol. 

Fremgangsmåden er at begynde med sædet, som giver sikkerhed for benene og 
bækkenet og siden udforme ryglænet, så overkroppens udstrækning, stabilitet og 
balance gøres lettere. Det der bliver sagt i dette afsnit kan lyde som en gentagelse 
af det tidligere, men her er det sat i en anden sammenhæng – nemlig interaktionen 
mellem sædet og ryglænet. 

Hvis sædet ikke fungerer, så bliver forudsætningerne dårligere for en acceptabel 
siddestilling. Hvis ryglænet ikke fungerer, så bliver forudsætningerne dårligere for 
en acceptabel siddestilling. Det nytter ikke, at andre dele af siddeenheden fungerer 
godt, for før eller siden vil en elendig tilpasning skabe problemer. 

Eftersom siddeenhedens sæde skaber det højeste tryk mod kroppen, så er form 
og materialevalg vigtig for en optimal trykfordeling. Sædets form skaber bedre 
eller dårligere trykfordeling, og stabiliteten i de forskellige retninger er afhængig 
af formen og hvor blødt materialet er. Øget tryk mod lårene stabiliserer bækkenet 
bagud. Hvor meget sædeformen påvirker bækkenets tipning bagud er afhængig af 
sædets vinkel, øget sædevinkel bagud giver kraftigere bækkentipning. Det betyder, 
at sædets påvirkning på bækkenet bestemmer med hvor meget kraft, bækkenet 
tipper mod ryglænet. Hvis ryglænet bagved bækkenet er for blødt, tipper bække-
net meget, overkroppen synker sammen og hovedet falder fremad. Det medfører, 
at ryglænet bør tilpasses, så det fungerer med sædets form og vinkel. 

Sædets egenskaber påvirker bækkenet til at tippe fremad eller bagud og/eller 
glide til siden. Selv om sædet er godt tilpasset, findes der ved muskulær afspænding 
i overkroppen tendens til, at bækkenet bevæger sig i en eller anden retning på 
sædet. Det, som hindrer bækkenet i at tippe for meget bagud, er den del af ryglæ-
net, som er i kontakt med bækkenets øverste, sacrale del. Hvis ryglænet stabiliserer 
bækkenet, fungerer sædet bedre. Det er ryglænet, som giver bækkenet dets positi-
on i retningerne fremad/bagud, men både sæde og ryglæn bestemmer, hvor meget 
bækkenet vil kunne tippe bagud i forhold til tyngden. 

Trods god tilpasning, elimineres bækkenets tendens til at tippe bagud ikke. Det 
er for at mindske denne tendens, at ryglænet skal tilpasses. Hvis overkroppen sta-
biliseres og balanceres, og rygradens opstrækning bevares, så mindskes bækkenets 
tryk mod ryglænet. På den måde bliver det at sidde både mere funktionelt og me-
get behageligere. 

Sædet og ryglænet er altid en integreret helhed. Forandringer af sædets egen-
skaber påvirker – via kroppen – ryglænets egenskaber og vice versa. 



46 TRYKSÅRSFORBYGGELSE I DEN SIDDENDE STILLING

Kapitel 3 

armlænenes egenskaber og påvirkning på kroppen
At kunne stabilisere overkroppen ved hjælp af armene er for mange kørestolsbru-
gere vigtigere, end det er for personer, som ikke bruger kørestol. 

Hvornår bruger man armlæn, hvor meget bruger man dem og hvorfor? Armlæn 
er en hjælp, når man rejser sig op fra siddende, og når man sætter sig ned. Man 
læner sig ofte mod armlænene i siddende stilling: når man læner sig fremad, bruger 
man begge, og når man læner sig til siden, bruger man et. 

Det er ikke let at sidde opret, når musklerne, som strækker rygraden, bliver træt-
te. Det er dér, man har brug for noget at støtte/stabilisere sig mod. Se på menne-
sker, som sidder og spiser eller sidder ved et skrivebord og arbejder. Når man sidder 
og spiser, har man næsten hele tiden en eller begge arme mod bordet, selvom man 
sidder med overkroppen udstrakt og i balance. En god tilpasset siddeenhed, som 
har funktionelle armlæn, gør det lettere at sidde opret i længere tid. Armlæn med 
korrekt højde, længde og materiale kan forebygge sammensynkning og skævhed i 
siddende stilling – det som med tiden fører til alvorlige rygproblemer 

Da overkroppen har tendens til at synke sammen i siddende stilling, er der brug 
for noget til at placere armene på for at kunne slappe af. Bekvemme, godt desig-
nede, trykvenlige armlæn, som befinder sig i korrekt højde og i rigtig afstand fra 
kroppen, er uvurderlige for mange stillesiddende kørestolsbrugere. Armlæn kan 
være afgørende for, om siddestillingen bliver funktionel aktiv eller sammensunket 
inaktiv.

Ved tilpasning af kørestole kan man nogle gange give brugeren en funktionel 
og aktiv siddestilling, som gør det muligt at udelade armlæn. Det kan fx gælde en 
bruger, som har halvsidig lammelse. Formålet er at gøre det sværere at få støtte fra 
armlæn for at stimulere og fremme udviklingen af kontrol – at lære at balancere og 
korrigere overkroppen gennem kortere eller længere tid. Hvis det skal fungere, skal 
siddeenheden være perfekt tilpasset. Siddeenheder, som fungerer dårligt – med el-
ler uden armlæn – fører til at brugere udvikler en sammensunken siddestilling, som 
ofte er asymmetrisk. 

Et alternativ til armlæn er et kørestolsbord. For at bordet skal fungere, bør sid-
deenheden tilpasses, så den ikke modvirker formålet med bordet – at være støtte-
flade, så opretning bliver nemmere. Borde er ofte en god løsning, når brugeren kan 
læne sig frem over bordet. Et bord kan også gøre siddestillingen statisk og inaktiv, 
hvis brugeren er gledet frem på sædet, inden bordet er sat på. For brugere, som 
glider frem på sædet, bliver kørestolsbordet en hindring. Det bliver svært at læne 
sig fremad, når et bord er i vejen, idet bækkenets position på sædet er svær at æn-
dre. Bordet øger i denne situation risikoen for at udvikle trykskader pga. langvarigt 
statisk tryk/skrid mod bløddele og sædeben. 

Bord bruges en gang imellem for at ”forhindre” brugere i at glide frem på sæ-
det. I disse tilfælde skal man i stedet tilpasse siddeenheden, så tendensen til at glide 
frem på sædet mindskes eller ophører. Hvis tendensen til at glide frem på sædet er 
stor, så kan man ikke med et bord eller bælte mindske denne tendens. Tendensen 
er konstant og bestemmes af siddeenhedens tilpasning. Det er derfor meget uhen-
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sigtsmæssigt at forsøge at hindre brugere i at glide frem på sædet ved hjælp af 
bord eller bælter – det kan give skader.

En vel tilpasset siddeenhed gør det nemmere at sidde opret og i god balance. Det 
er her armlæn og bord (og også bælter) fungerer bedst. Mindre aktive, langvarigt 
siddende brugere kan med stor fordel udnytte et bord foran kroppen. Underarme-
nes og hændernes tryk mod bordfladen foran og ved siden af kroppen giver en god 
støtte og stimulerer til opretning af overkroppen og kan forebygge, at brugeren 
synker sammen. Hemiplegikere, som har kørestolsbord bør udstyres med et »halv-
bord«, så bordet ikke forhindrer brugeren i at bevæge overkroppen fremad.

For høje eller for lave armlæn og borde er ikke effektive støtteflader for over-
kroppen. Sædet og ryglænet bør tilpasses, inden armlænenes højde og længde be-
sluttes. Det er meget vigtigt, at armlæn er trykbehagelige for underarmene – ellers 
fungerer de ikke.

Når kørestolen manøvreres med armene, kan armlæn og ikke mindst bord, hin-
dre armenes bevægelser. Ved aktiv kørsel i kørestol udendørs, er armlæn næsten 
altid en hindring for armene og overkroppens bevægelsesfrihed. I miljøer, som ikke 
indebærer stor køreaktivitet (indendørs), bør armlænene tilpasses, så de fungerer 
både for den siddende stilling og manøvrering.

Fødderne og benene påvirker overkroppen
Man bør ikke glemme, at ben og fødder påvirker hele kroppen. Fødderne påvirker 
benene, som påvirker bækkenet, som påvirker rygraden og brystkassen. Trykket fra 
siddeenheden påvirkes af kroppens forskellige dele og position. Alt hænger sam-
men!

Kroppens tryk mod sædet og ryglænet ændres, når en eller begge fødder bevæ-
ger sig fremad eller bagud, eller når benene lægges over kors. Hvordan kroppens 
tryk mod siddeenheden bliver, kommer an på, hvor fødderne og benene bliver pla-
ceret, og hvordan siddeenheden ser ud og er tilpasset. 

Når fødderne befinder sig lige under knæene eller under sædet, er det relativt 
let at strække rygraden aktivt og læne sig fremad. Hvis man strækker benene ud, 
så fødderne placeres et stykke foran sædet, påvirkes bækkenet til at tippe bagud, 
overkroppen trykkes passivt mod ryglænet, og det bliver sværere at læne sig frem-
ad. Hvis bækkenet har en opret position, og ryglænet hindrer bækkenet i at tippe 
bagud, er det lettere at sidde med fødderne foran sædet. 

Sædet trykker mod siddeknoglerne og lårene. Ryglænet trykker mod bækkenets 
øverste dele, lænderyggen og brystkassen. Føddernes placering påvirker kroppens 
tryk mod siddeenheden. Derfor ændres sædets tryk mod siddeknogler og lår, når 
føddernes position forandres. Fodstøtter eller fodbøjler bestemmer, hvor fødderne 
placeres, når man sidder i en kørestol. 

Hvis fødderne placeres højt, mindskes trykket mod lårene, og trykket mod sid-
deknoglerne øges. Når hofteleddene bøjes, og knæene befinder sig højere end hof-
terne, øges belastningen på siddeknoglerne, og stabiliteten mod sædet mindskes, 
idet kontaktfladen bliver mindre. Når sædets tryk mod lårene mindskes, øges ryg-
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søjlens tendens til at synke sammen og bækkenets tendens til at tippe bagud. Det 
øger ryglænets tryk mod bækkenet, mens trykket mod rygsøjlen mindskes, hvis den 
slipper ryglænet.

Hvis fødderne placeres lavt, så øges trykket mod lårene, hvorved trykket mod sid-
deknoglerne mindskes. Lårenes tryk mod sædet øger rygsøjlens tryk mod ryglænet, 
og bækkenet har tendens til at blive løftet op fra sædet. Brugere, som har fødderne 
placeret langt foran sædet, glider ofte fremad på sædet. For at forhindre fremad-
glidning, skal brugerens bækken stabiliseres med et bælte, brugerens fødder skal 
flyttes, og ryglænet tilpasses. 

Det kan være svært at afgøre, hvad der sker med bækkenet og rygraden, når 
fødderne ændrer sine positioner. Som hovedregel kan man sige, at når fødderne 
flyttes fremad, bagud, nedad eller lægges over kors, øges lårenes tryk mod sædet 
og overkroppen trykkes mod ryglænets øverste del. Når fødderne flytter fremad og 
opad, og lårenes tryk mod sædet mindskes, øges overkroppens tendens til at synke 
sammen, så kontakten med ryglænets øverste del mindskes.

Resume
Trykket mod siddeenhedens forskellige dele varierer ligesom interaktionen mellem 
kroppens forskellige dele varierer. Sæde, ryglæn, hovedstøtte, armlæn og fodstøtter 
bør for et godt resultat altid tilpasses, så de fungerer sammen som en enhed.

Grundlæggende egenskaber for en succesrig tilpasning:

• Funktionel position mod sæde og ryglæn  Stabilitet

• Funktionel position for overkroppen  Balance

• Kropsposition som brugeren kan magte  Kontrol

• Veksling mellem aktivitet og afspænding  Dynamik

• Siddeenheden er trykvenlig overfor kroppen  Sikkerhed

• Det er vigtigt ikke at sidde for længe  Tiden

[litteratur]

Engström B. Ergonomi, sittande og rullstolar, Posturalis Books, 2002
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Definition af evnen til at sidde
Af ViVi riBer

For de fleste menneskers vedkommende er det en selvfølge at kunne sidde. At sidde 
anses i vid udstrækning for at være afslapning – altså noget passivt i modsætning til 
noget aktivt. Vi farer jo rundt, står, går, kravler, løber, sidder og ligger, som det pas-
ser os. Sidder vi ned, så skifter vi stilling ustandselig uden at tænke over det. Vi bli-
ver derfor ikke mindet så kraftigt om, hvad det egentlig kræver af kroppen at sidde 
i en stilling og blive siddende.

Forudsætninger for at sidde
For de mennesker, som denne bog tager udgangspunkt i, er situationen en ganske 
anden. De er bundet til deres kørestol og er afhængige af at sidde, sidde godt og 
ofte også sidde længe for at fungere og deltage i livet.

Det at sidde er en funktion, som kræver nogle fysiske forudsætninger, som 
mange kørestolsbrugere ikke har. 

Det at blive ved med at sidde, kræver nogle fysiske forudsætninger, som ingen af 
os har. 

aT inDTagE En SiDDEnDE STilling
Den første forudsætning for at sidde er, at man rent anatomisk er i stand til at ind-
tage en siddende stilling. Altså at man med et nogenlunde opret bækken samtidig 
kan bøje cirka 90° i såvel fodled, knæled som hofteled.

aT FaSTHOlDE En SiDDEnDE STilling
Når stillingen er indtaget, skal den også opretholdes. I den sammenhæng er der to 
hovedaktører, som kroppen skal forholde sig til. Den ene er tyngdekraften og den 
anden er tiden.

Tyngdekraften
Den siddende stilling er almindeligvis ikke en statisk eller passiv stilling, men i al-
lerhøjeste grad præget af dynamik. Tyngden udfordrer konstant kroppen, som er i 
konstant bevægelse omkring lodlinien for at holde balancen. Det stiller visse krav til 
muskelstyrke og koordination og er baseret på nogle rimeligt velfungerende balan-
cereaktioner.

Skal man fortage sig noget, udover det at sidde, bliver kravene til såvel styrke, 
koordination som balance større. Bare det at klø sig på næsen, flytte lidt på briller-
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ne eller trække vejret, forrykker tyngdepunktet i forhold til lodlinien og udfordrer 
dermed balancen. Det kræver altså en muskulær tilpasning. 

Skal man bevæge sig væk fra lodlinien, fx for at række ud efter noget – og tilba-
ge igen – øges kravene yderligere. Jo længere man kommer væk fra lodlinien, des 
større krav stiller det både til at holde ”den nye stilling”, men også at komme væk 
fra den og tilbage til den oprindelige udgangsstilling. 

Denne form for tilpasning foregår reflektorisk i en normalt fungerende krop via 
vores balancereaktioner. Er balancereaktionerne ikke normale, sker denne tilpas-
ning ikke på normal vis. Den sker enten slet ikke, den sker i overdreven grad eller 
forsøget på at reagere udløser en række ufrivillige reaktioner og bevægelser, som i 
situationen blot bringer personen helt ud af balance og ud af den ønskede stilling.

Tiden
Vi bliver alle trætte af at sidde over tid. Personer med motoriske handicap bliver 
tidligere udtrættet, dels fordi der er færre ressourcer, dels fordi siddestillingen ikke 
er så velkoordineret og energibesparende, som hos ikke-handicappede.

klassifikation af siddeevne
I mit arbejde med tilpasning af siddestillinger i kørestole til mennesker med svære 
fysiske handicap er jeg stødt på et nyttigt værktøj, der inddeler siddeevnen i syv 
niveauer. Det er vigtigt at understrege, at denne klassifikation ikke kan stå alene. 
De faktiske forhold skal beskrives nuanceret, så de kan bruges konstruktivt og frem-
adrettet i forløbet. Dette kræver en grundig undersøgelse af brugerens ledbevæge-
lighed, tonusforhold, balanceevne og muskelstyrke. 

Jeg opfatter klassifikationen som en lille, men vigtig del af den konklusion, vi 
uddrager af den fysiske undersøgelse i forbindelse med en siddestillingsanalyse og 
efterfølgende tilpasning af en kørestol, og siddeniveauet er en vigtig pointe at have 
med sig, når der skal defineres en realistisk målsætning for siddestillingen. Er en 
persons siddeevne meget dårlig, ja så ved vi, at vi sætter ham ”på trods”, og for-
ventningerne skal derfor tilpasses derefter. Skuffede brugere er utilfredse brugere, 
og dem kommer vi til at producere mange af, hvis vi ikke holder benene på jorden. 
Endelig fortæller siddeniveauet os noget om, hvilke typer stole, sæder, sædefunk-
tioner, kropsstøtter og andet tilbehør, der kan være relevante at afprøve.

Klassifikation og risiko for udvikling af tryksår
Evnen til at sidde er ikke proportional med risikoen for at udvikle tryksår. 

Tryksår kan opstå hos personer på alle niveauer!

Det er klart, at personer med meget ringe siddeevne, som har brug for kraftig støt-
te, personer som er meget asymmetriske eller personer, som er svære at fastholde 
i en siddende stilling og som følge deraf nemt glider ud af stillingen, er meget ud-
satte. Men det essentielle ved klassifikation af siddeevnen i forhold til tryksår er, at 
man forholder sig realistisk til siddeevnen hele vejen igennem afprøvningsforløbet, 
såvel som i den fremtidige brug af stolen. Her kan klassifikationen være en hjælp til 
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at fokusere på og fastholde et ”grovkornet billede” af realiteterne. Uden at være 
pessimist mener jeg, at afdækning af begrænsninger er lige så vigtig som afdæk-
ning af ressourcer. Sættes folk i en stilling, hvor de dybest set ikke kan sidde, så skri-
der, glider eller vælter de og udsættes for unødig risiko for tryksår. 

Men det essentielle ved klassifikation af siddeevnen i forhold til tryksår er, at man 
forholder sig realistisk til siddeevnen hele vejen igennem afprøvningsforløbet, 
såvel som i den fremtidige brug af stolen.

De syv niveauer for evnen til at sidde

Niveau 1
Personen der ikke kan sidde. Denne person kan ikke placeres i den siddende stilling. 
Der er tale om, at personen – selv med hjælp og støtte - ikke kan ”foldes sammen” 
til at sidde. I praksis vil det være en person, som kan bøje så lidt i hofteleddene, at 
han er tættere på en liggende end en siddende stilling. 

EkSEMPlER På FUnkTiOnSnEDSæTTElSER 

• Udtalte forandringer i leddene eller strukturerne omkring leddene, fx på grund af 
slidgigt, leddegigt eller andre ledsygdomme.

• Ekstremt korte hasemuskler.

• Et meget bagudkippet og fastlåst bækken. 

• Voldsom asymmetri.

• Kraftig extensionsspasticitet eller anden muskulær rigiditet over hofte og 
sædepartiet, som gør det umuligt at forankre bagdelen i sædet. 

• Tvangsstillinger, fx hos personer med psykisk handicap.

OvERvEjElSER FøR SæDETilPaSning

• Der findes ikke et stort antal personer med niveau 1 siddeevne. Selvom det er 
personer, der ikke kan sidde, så ”sætter” vi dem jo ofte alligevel. Dette kræver så 
massiv støtte, at støtten i sig selv er en potentiel kilde til tryk.

• Sæde og ryglæn skal tilpasses brugeren så meget som muligt, og man må rette 
opmærksomheden mod at stabilisere, lave komfort og god trykfordeling.

• Stabilisering af bækkenet er altid meget vigtigt, men hos disse personer også 
meget svært, da der altid er tale om en eller anden grad af fastlåst bagudkipning 
af bækkenet. 

• Stolen bør have indstillingsmuligheder, som gør stillingsskift/hvilestilling muligt, 
men det er samtidig vigtigt at overveje alternative udgangsstillinger (stående, 
liggende etc.), da tiden hvor personen vil kunne ”sidde”, er meget begrænset.
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Niveau 2
Personen der kan placeres i den siddende stilling, men ikke kan bevare den. Denne 
person kan med hjælp og støtte placeres i den siddende stilling, hvilket vil sige, at 
det rent anatomisk kan lade sig gøre at sidde, men i samme øjeblik støtte og hjælp 
forsvinder, så forsvinder siddestillingen også.

EkSEMPlER På FUnkTiOnSnEDSæTTElSER

• Extensionstonus, som er meget kraftig og/eller nemt udløses.

• Meget asymmetrisk tonus, som får personen til at skrue ud af stolen. 

• Mangel på tonus eller muskelkraft, som bevirker, at personen falder sammen i 
overkroppen og som følge deraf vælter eller skrider ud af stolen. 

• Smerter eller ubehag fra fx ryg eller hofter.

OvERvEjElSER FøR SæDETilPaSning
En niveau 2 person kan placeres, men skal have særdeles massiv og præcist tilpasset 
støtte for at bibeholde stillingen. Der skal være massiv støtte af såvel bækken, ben, 
fødder, overkrop og sandsynligvis også hovedet, hvilket stadig er en potentiel kilde 
til tryk.

Der er behov for stillingsskift/hvilestilling i stolen, men dette til trods vil stillingen 
blive meget fastlåst og som følge heraf bliver siddetiden også væsentlig nedsat. Der 
er derfor fortsat et stort behov for alternative placeringer. 

Niveau 3
Personen der kan bevare siddestillingen, men som ikke kan bevæge sig i den. Denne 
person kan sidde selvstændigt, men kun kortvarigt, da han mister balancen i samme 
øjeblik, han skal foretage sig noget.

EkSEMPlER På FUnkTiOnSnEDSæTTElSER

• Tonusforstyrrelser. 

• Nedsat muskelkraft.

• Voldsom asymmetri.

• Forsinkede eller manglende balancereaktioner.

• Ufrivillige bevægelser eller spasmer, der viser sig ved forsøg på eller ved en vis 
grad af aktivitet.

OvERvEjElSER FøR SæDETilPaSning
En person på niveau 3 kan placeres og sidde selvstændigt, men har ikke mulighed 
for nogen form for funktion uden støtte. Han har brug for støtte, som fastholder 
bækkenet. Der er brug for et godt støttende, men ikke for stort ryglæn. Muligvis 
er det at lave sidestøtter indbygget i ryglænet nok, men er der brug for højere 
kropsstøtter, skal de placeres så lavt som muligt for at give armene størst mulig 
bevægelsesfrihed. Om der er brug for støtte på siden af kroppen, foran på krop-
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pen eller begge steder afhænger af den enkeltes behov. Den forholdsvis massive 
støtte er fortsat forbundet med risiko for tryk. Der er fortsat behov for stillingsskift/
hvilestilling og alternative placeringsmuligheder.

Niveau 4
Personen der kan bevare siddestillingen, bevæge sig i den, men ikke bevæge sig ud 
over understøttelsesfladen.

EkSEMPlER På FUnkTiOnSnEDSæTTElSER
Som i niveau 3, men i mindre udtalt grad.

OvERvEjElSER FøR SæDETilPaSning
Også for denne person er fastholdelse af bækkenet nødvendig. Nogle brugere 
fravælger denne støtte, fordi de udnytter at flytte enden, altså en del af understøt-
telsesfladen, rundt på sædet efter behov. Dette øger aktivitetsniveauet nu og her, 
men på bekostning af den mere langsigtede forebyggende del af siddestillingen, 
herunder tryksårsforebyggelse. 

Arten, mængden og placeringen af støtte i øvrigt er svær at beskrive på et gene-
relt plan, da vi nu har med en person at gøre, som kan og sikkert også gør mange 
ting, om end på sin egen måde. Hvis arme og hænder vanemæssigt bruges meget 
som kompensation for den nedsatte balance, er det en god idé at tilbyde brugeren 
alternativer, fx let betjente støtter, som kan monteres af og på efter behov. 

Vær fortsat opmærksom på trykrisiko. Det kan fortsat være relevant med hvile-
stilling i stol og/eller alternative placeringsmuligheder, afhængigt af den enkeltes 
behov.

Niveau 5
Personen der kan bevare siddestillingen, række ud over understøttelsesfladen og 
genvinde balancen. Personen kan ikke selv forflytte sig og altså ikke indtage eller 
genetablere siddestillingen, når/hvis den går tabt. Der vil også her være tale om en 
person, der kan flytte rundt på sig i stolen, og som er meget aktiv.

EkSEMPlER På FUnkTiOnSnEDSæTTElSER

• Slappe lammelser i ben og underkrop, mens overkrop, arme og hoved er mindre 
påvirkede.

• Velfungerende halvsidig lammet. 

• Lettere tonusforstyrrelser. 

OvERvEjElSER FøR SæDETilPaSning
Stort set som i niveau 4.

En siddepude, eventuelt let bagudkippet sæde samt god støtte i lænden og på 
overkanten af bækkenet kan i nogle tilfælde være støtte nok til at holde bækkenet 
opret og hindre fremadskridning. Ellers kan der suppleres med en hoftesele.
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Niveau 6
Personen der selvstændigt kan komme ud af stolen, men som ikke selvstændigt kan 
indtage den korrekte siddestilling.

EkSEMPlER På FUnkTiOnSnEDSæTTElSER
Stort set som i niveau 5, men i mindre udtalt grad.

OvERvEjElSER FøR SæDETilPaSning
Stort set som i niveau 5. Det at brugeren selv kan forflytte sig, men af en eller an-
den grund ikke kan sætte sig korrekt i stolen, er en problemstilling, der skal tages 
højde for i forbindelse med sædeindretningen og den fremtidige brug af stolen.

Niveau 7
Personen, der selvstændigt kan indtage den korrekte siddestilling.

EkSEMPlER På FUnkTiOnSnEDSæTTElSER

• Slap lammelse i underkroppen, velfungerende overkrop og arme. 

• Lette tonusforstyrrelser.

OvERvEjElSER FøR SæDETilPaSning

• Siddepude, sædevinkling samt lændestøtte, som tilsammen giver en god solid 
base og god fastholdelse af bækkenet, vil ofte være tilstrækkelig støtte.

• For den gående bruger er sædehøjden af afgørende betydning for hans mulighed 
for at sætte sig korrekt. 

Resumé
Der tages udgangspunkt i, at det at sidde er en funktion, som kræver visse forud-
sætninger at udføre. 

Klassifikationen inddeler evnen til at sidde i syv niveauer. Hvert niveau beskrives 
kort i forhold til: Hvilke funktionsnedsættelser kan placere personen i niveauet samt 
hvilke generelle overvejelser skal man gøre sig forud for tilpasning af siddestilling, 
herunder overvejelser om risiko for tryk.

Klassifikationen er tænkt som et redskab til først at skabe og senere at fastholde 
et overblik over en persons samlede siddepotentiale. 

[litteratur]

Mulchany CM, Pountney TE, Nelham RL, Green EM, Billington GD. Adaptive Seating for 
motorhandicapped – Problems, a solution, assessment and prescription, Physiotherapy, vol 
74(10), 1988
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Siddestillingsanalyse i praksis
Af mette CArstensen & Bent Bro

For at give et indtryk af, hvordan siddestillingsanalyser kan gribes an i praksis, in-
deholder dette kapitel to cases, der beskriver to meget forskellige opgaver og re-
sultater. Opgaverne er i begge tilfælde løst på Viborg Amts Hjælpemiddelcentral af 
forfatterne.

case1 – lis 
Den kommunale ergoterapeut henvender sig til Viborg Amts Hjælpemiddelcentral 
om rådgivning vedrørende siddestilling i el-kørestol. Henvendelsen drejer sig om en 
64-årig kvinde, Lis, der har dissemineret sclerose. Hun sidder permanent i en Roltec 
el-kørestol. Hun har ingen tonus i kroppens muskler og dermed ingen bevægelig-
hed og balance i kroppen. Der er tryksår lige over korsbenet, og Lis klager over 
smerter i ryggen langs rygsøjlen. 

Lis bor alene i egen lejlighed. Hun har god social kontakt og har mange besøgen-
de om eftermiddagen. Der er bevilget hjemmehjælp til alle daglige aktiviteter.

Kørestolen er tilpasset, så hun kan styre den med hagen. Kørestolen er forsynet 
med en Arne Jensen-sædeenhed.

Den kommunale ergoterapeut har forsøgt at tilpasse ryglænet ved at lægge en 
tynd temperaturfølsom skumpude med udskæring omkring tryksåret op ad ryglæ-
net. Det har hjulpet lidt, men den ekstra pude i ryggen skaber nye problemer, da 
den formindsker sædedybden.

1. møde, siddestillingsanalyse
Ved siddestillingsanalysen deltager Lis, hendes kontakthjemmehjælper, den kom-
munale ergoterapeut samt en tekniker og to ergoterapeuter fra Hjælpemiddelcen-
tralen.

PROBlEMSTillingER vED nUvæREnDE SiDDESTilling

• Smerter langs rygsøjlen.

• Tryksår lige over korsbenet.

• Kan holde hovedet i midtlinie, men kan ikke selv løfte hovedet op, hvis det falder 
forover.

• Den manglende tonus forhindrer Lis i at sidde med samlede ben.

• Lis sidder i kørestolen fra kl. 9 til kl. 22.

• Der er el-kip på sædeenheden, men funktionen kan udelukkende betjenes af 
hjælper og bruges derfor ikke.
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DESUDEn

• Kropstøtterne på det eksisterende ryglæn er dybe og fungerer godt.

• El-kørestolen er teknisk i orden.

kRav Til SiDDESTillingEn

• Smerten i ryggen skal forsvinde, og tryksåret skal hele op.

• Lis ønsker at sidde med samlede ben (mere feminint).

• Der skal kunne foretages stillingsskift ved hjælp af brugerstyret hagestyring.

løSningSFORSlag

• Skumpolstringen i ryglænet udskiftes til temperaturfølsom skum af 2 
forskellige hårdhedsgrader med den blødeste langs rygsøjlen. Betrækkes efter 
afprøvningerne med strækbart betræk. Sidestøtterne forbliver uændrede.

• Spredekilen i puden fjernes, ellers foretages ingen ændringer i det originale Arne 
Jensen sæde

• Der monteres aftagelige lårstøtter langs pudens kant. De skal styre lårene, så 
udadrotation af femur undgås. Der skal i stedet skabes god understøttelse af 
bækken og lår. Desuden imødekommes Lis’ ønske om at sidde feminint. Denne 
ændring har ingen indvirkning på hendes balance. Lårstøtterne fremstilles 
efter måltagning på Hjælpemiddelcentralen af firmaet Bomi. De monteres på 
sæderammens C-profil.

• Betjeningen af el-funktionerne til sædekip og fældbar ryg skal flyttes, så Lis selv 
kan skifte stilling vha. hagestyring. På denne Roltec model (af ældre dato) kan det 
ikke lade sig gøre at flytte funktionen fra hjælper- til brugerstyring. Det anbefales 
derfor, at hjælperen flere gange dagligt skal ændre på Lis’ siddestilling. 

DESUDEn anBEFalES

• Lis bør have et middagshvil i sin seng midt på dagen. Det ønsker hun dog ikke, da 
hun gerne vil være fri for hjemmehjælpere om eftermiddagen, hvor hun ofte har 
gæster. Alternativet kan være, at hun sidder i sin hvilestol nogle timer om dagen 
på et tidspunkt, hvor hjemmehjælperen er i huset. Den kommunale terapeut 
undersøger muligheden for forflytning mellem kørestol og hvilestol.

• Den kommunale ergoterapeut skal orientere hjælperne om vigtigheden af at 
blot en lille ændring af sædeenhedens vinkling vil ændre trykket på sæde og især 
rygsøjle. Stillingsskifte bør indføres i den daglige rutine.

• Lis har en tryksårsforebyggende skummadras med et vendelagen i sin seng. Det 
bør overvejes, om en dynamisk madras skal afprøves for at få bedre aflastning af 
tryksåret.
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Afprøvning, tilretning og opfølgning
Tilstede ved 2. møde på Hjælpemiddelcentralen er alle implicerede parter. Der fore-
tages afprøvning og tilretning. 

Firmaet Bomi har tilrettet ryglæn og pude efter måltagningen. Lårstøtten indstil-
les, og kørestolen afprøves herefter i hjemmet i 14 dage.

Ved det 3. møde på Hjælpemiddelcentralen, hvor der foretages opfølgning og 
tilretning præsenteres følgende problemstillinger:

• Tryksåret på ryggen er ikke bedret. 

• Der er flere smerter i ryggen.

• Lårstøtten er svær at tage af i forbindelse med, at hjælperne skal arbejde med sejl. 

• Hvile i seng, lænestol eller stillingsskift i el-kørestolen er ikke afprøvet.

Vores vurdering er, at skummet i ryglænet er for blødt. Lis presser så hårdt mod ryg-
lænet, at hun har siddet igennem det bløde skum. Det viser sig, at der er en tværsti-
ver i rygrammen præcis svarende til tryksårets placering. Derfor skal der isættes en 
plade bærende skum bag det temperaturfølsomme skumlag.

Hjælpemiddelcentralen og Bomi foretager ændringerne på ryglæn og lårstøtte. 
Desuden bevilger den kommunale terapeut en dynamisk madras. Den kommunale 
terapeut aftaler et møde i hjemmet, hvor forflytninger mellem lænestol og el-kø-
restol skal afprøves . Med de ændringer afprøves kørestolen igen 14 dage i hjem-
met. Tilbagemeldingen er, at sædeenheden fungerer, og tryksåret er i bedring. Den 
kommunale ergoterapeut sender kørestolen til polstring af sædeenheden hos Bomi. 
Sagen afsluttes fra Hjælpemiddelcentralens side, og den kommunale terapeut fore-
tager den nødvendige opfølgning. Sagsforløbet har varet 1½ måned.

Lårstøtten monteres i et originalt sænkningsbeslag til armlæn. Dette kan let udløses og fælder 
lårstøtten ud til siden. 
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Sagen genoptages
3 måneder senere kontaktes Hjælpemiddelcentralen igen af den kommunale ergo-
terapeut, da der er opstået tryksår på bagdelen.

Der afholdes møde på Hjælpemiddelcentralen. På mødet deltager de samme 
personer som ved de tidligere afprøvninger. Lis fortæller, at tryksåret på ryggen er 
helet op, og at hun ikke har ondt i ryggen. Den elektriske kipfunktion og den fæld-
bare ryg bruges flere gange dagligt af hjælperen. Lis sover på en dynamisk madras. 
Men der er opstået tryksår under venstre balle lige foran sædeknuden, og der er 
et rødt mærke på højre balle. Desuden har hun ondt i bagdelen, når hun sidder, og 
hun føler, at puden er meget hård.

Analyse af problemstillingen
Der er ikke sket ændringer i Lis’ kost, påklædning eller brug af bleer. Lis’ ben er 
blevet samlet vha. lårstøtten. Der foretages stillingsskifte flere gange dagligt, men 
rygvinklen ændres kun ganske lidt.

Lis sidder meget tungt og ubevægeligt på puden. Tryksåret kan skyldes shear 
mellem siddeknogle og huden i forbindelse med den form for stillingsskifte, der 
knytter sig til op- og nedfældning af ryglænet. Tryksåret kan også skyldes pudens 
manglende anatomiske facon, og at skummet giver for stort modtryk.

Resultatet af kørestolens tilpasning 
set forfra uden hagestyring.

Bemærk sæde/ryg er let tilbagekippet 
af hensyn til Lis’ manglende balance i 
den siddende stilling.
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Anbefalinger
Vi anbefaler, at der afprøves en siddepude, som kan tilpasses Lis’ facon og dermed 
skabe god trykfordeling. Den kommunale ergoterapeuts krav til en pude er, at den 
skal være enkel at tilpasse og kræve mindst mulig vedligeholdelse. Vi vælger Vic Air 
og Jay puden. 

Desuden bør man ikke bruge den fældbare ryg, når der skal foretages stillings-
skifte, men udelukkende kipfunktionen.

Vi taler igen om, at et middagshvil i sengen vil være en god aflastning, og Lis ac-
cepterer at forsøge dette et par gange om ugen.

Den kommunale ergoterapeut bestiller puderne til afprøvning i hjemmet og 
foretager selv tilpasning af disse og opfølgning på sagen. Hjælpemiddelcentralen 
involveres kun igen, hvis der ikke sker nogen bedring.

Afslutning 
For at følge op på sagen tager vi telefonisk kontakt til den kommunale ergotera-
peut, som fortæller, at der er valgt en siddepude: Vic Air Adjuster, 10 cm høj. Puden 
er så bred, som det var muligt at placere i kørestolen for at give optimal trykaflast-
ning på størst mulig areal. Terapeuten fjernede et antal af de luftfyldte celler fra de 
to bageste kamre for at tilpasse puden den anatomiske facon. Desuden bruger man 
nu kun kipfunktionen i sæde/ryg i forbindelse med stillingsskifte. Tryksåret heler 
fint op.

Sagen er hermed afsluttet efter yderligere en måned.

case 2 – Søren 
Sørens kontaktperson henvender sig på Viborg Amts Hjælpemiddelcentral på vegne 
af Sørens mor, som er utilfreds med hans siddestilling i den manuelle kørestol. Hans 
fødder er ikke placeret ordentligt på fodstøtterne, og ryglænet giver ikke nok støt-
te af overkroppen.

Søren er 31 år og har cerebral parese. Han bor på døgninstitution, men er i dag-
timerne tilknyttet et dagcenter. Han er permanent kørestolsbruger, sidder i en aktiv 
kørestol, som han driver frem med hænderne. Han skal have hjælp til alt omkring 
ADL, men kan dog spise selv.

Den manuelle kørestol er monteret med en Jay 2 pude og et Jay 2 dybt ryglæn. 
Søren har været på ortopædkirurgisk ambulatorium med henblik på at få en vurde-
ring af, om han kan profitere af et korset. Den lægelige udtalelse herfra er, at Søren 
ikke skal have korset, men at kørestolens ryglæn skal tilpasses hans ryg.

1. møde, siddestillingsanalyse
Ved siddestillingsanalysen deltager Søren, hans far, hans hjælper, den kommunale 
terapeut samt terapeut og tekniker fra Hjælpemiddelcentralen.

Søren bevæger overkroppen meget frem og tilbage, når han bruger sine arme. 
Han har siddende balance, bækkenskævhed og en tydelig S-formet scoliose, hvor de 
nederste ribben rører hoftekammen. Der er ingen smerter eller tendens til tryksår.
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FORælDRE Og HjælPERES kRav Til køRESTOlEn

• Faderen giver udtryk for, at det er vigtigt, at Søren selv kan køre sin kørestol med 
armene, så kørestolen skal være let at køre.

• Ryglænet skal støtte Sørens skævhed i ryggen, men han skal bevare 
bevægelsesfriheden.

• Der skal være højdeindstillelige skubbehåndtag på grund af hjælpernes forskellige 
højder. 

• Kørestolen skal kunne klappes sammen i forbindelse med transport i forældrenes 
bil.

• Der skal være aftagelige benstøtter med opklappelige fodstøtter, da Søren støtter 
på sine ben ved forflytning til/fra kørestol (han har hjælp til forflytning).

løSningSFORSlag
Det eksisterende ryglæn tilrettes ikke, da det ikke er muligt at tilpasse ryglænet 
yderligere. I stedet er der følgende muligheder:

• På kørestolen monteres kropsstøtter, som støtter på 3 punkter. Det er svært at lave 
en støtte, der er stabil nok, så han samtidig kan få sig placeret ordentligt, hver 
gang han ændrer stilling.

• Formstøbt ryglæn kan give den mest præcise støtte, og den kan tilpasses, så Søren 
let kan komme tilbage i stolen og få støtte. 

Den bedste løsning vurderes at være en aktiv kørestol med et formstøbt ryglæn og 
en siddepude, som kan medvirke til opretning af bækkenet. Det skal være en aktiv 
kørestol, fordi den kan indstilles med optimal balance og dermed skabe gode køre-
egenskaber. Der er følgende tekniske krav til den aktive kørestol:

Sørens siddestilling før tilpasning.
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• Der skal være plads mellem rygrørerne, så det formstøbte ryglæn kan være der. 

• Kørestolen skal kunne afbalanceres tilstrækkeligt for at give en let kørsel.

• Der skal være aftagelige fodstøtter

• Sædehøjden skal max være 55 cm. inkl. pude, så Søren med mindst mulig hjælp 
kan placere sig helt tilbage i sædet.

Hjælpemiddelcentralens tekniker kontakter firmaet Anatomic Sitt, som kan form-
støbe ryglænet, for at diskutere løsningsforslag ud fra de krav, der stilles til den 
aktive kørestol.

2. møde, afstøbning
Ved mødet deltager Søren, hans hjælper, den kommunale terapeut samt Hjælpe-
middelcentralens terapeut og tekniker. Desuden deltager Anatomic Sitt for at lave 
gipsafstøbning.

Ryglænet formes, så der er meget støtte i højre side, men dog åben, så Søren 
let kan bevæge sig frem og tilbage imod ryggen. Desuden formes ryglænet med 
kraftig støtte omkring bækkenet for at stabilisere dette. Ryglænet slutter i skulder-
højde, så der er mulighed for at montere skulderseler, hvis Søren og familien senere 
vil acceptere, at han forsøges rettet op og dermed udnytter ryglænets støtte mere 
optimalt.
Der afprøves en Y-sele, da det er nødvendigt at holde bækkenet tilbage i sædet. Va-
rilite proform siddepude afprøves samtidig, idet puden gør det muligt dels at kor-
rigere bækkenskævheden dels at forhindre fremadskridning. Puden er let at justere 
og kræver ikke megen vedligeholdelse. Der vælges en Swede Elite kørestol (aktiv, 
fastramme kørestol, lang model) for at få en stærk stol med mange indstillingsmu-
ligheder. Med denne løsning kan kravet om sammenklappelighed ikke opfyldes. Det 
løses i stedet ved, at Søren beholder den nuværende kørestol og bruger den, når 
han skal køre i forældrenes bil.

Aftagelige benstøtter fås ikke til denne model. Ved den konkrete afprøvning viste 
det sig, at forflytningen godt kan foregå uden, at benstøtterne tages helt af, idet 
man kan nøjes med at klappe fodstøtterne op. 
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aFlEvERing aF køRESTOl

Firmaet Anatomic Sitts konsulent og den 
kommunale terapeut afleverer kørestolen i 
hjemmet, efter at det formstøbte ryglæn er 
monteret på kørestolen. Der instrueres i brug 
af kørestolen og den relevante forflytningstek-
nik. Kørestolen afprøves herefter i hjemmet i 8 
dage.

3. møde, opfølgning og tilretning
Efter afprøvning i hjemmet laves de sidste 
tilretninger på Hjælpemiddelcentralen. Her 
deltager Søren, hans hjælper, den kommunale 
terapeut, repræsentant fra Anatomic Sitt samt 
terapeut og tekniker fra Hjælpemiddelcentra-
len.

Hjælperen fortæller, at kørestolen med til-
retninger fungerer fint – Søren har accepteret 
forandringen. De vil dog gerne have, at Søren 
sidder mere opret, hvis han stadig har bevæ-
gelsesfrihed til at drive kørestolen frem med 
armene. Der monteres derfor skulderseler, idet 
ryglænet var forberedt til disse.

Søren sidder i kørestolen, når han transpor-
teres i bus til og fra dagcentret, derfor er det et 
ønske fra institutionens personale, at der mon-
teres en nakkestøtte. Denne nakkestøtte kræ-
ver ingen særlig tilpasning. Specialtilpasningen 
i den aktive kørestol går ind under bekendtgø-
relsen om medicinsk udstyr, “udstyr efter mål”. 
Det er Anatomic Sitt, som påtager sig ansvaret 
for hele løsningen.

Firmaet Anatomic Sitt har monteret 
det formstøbte ryglæn på den valgte 
kørestol.

Kørestolen efter montering af 
nakkestøtte, polstring af ryglæn 
og ilægning af den anatomiske 
siddepude. 
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Afslutning
Søren har helt accepteret den nye kørestol og 
de ændringer, der er foretaget undervejs. Såvel 
familien som hjælperne synes, at Søren sidder 
godt. Han får god støtte af det formstøbte ryg-
læn, hvor han holdes rimelig på plads af skul-
derselerne samtidig med, at han har bevægel-
sesfrihed til at køre sin kørestol med armene.

Hele forløbet har varet ca. 6 måneder.

Sørens nye siddestilling – set fra 
siden. Det er tydeligt, at han har fået 
en mere opret siddestilling.

Sørens nye siddestilling – set forfra. 
Det formstøbte ryglæn holder ham i 
en mere opret siddestilling. 
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Testning af siddepuder 
Af lilly Jensen

Den europæiske gruppe for tryksårsforebyggelse, EPUAP (European Pressure Ulcers 
Advisory Panel) konstaterede i 1999 på et symposium om tryksårsbehandling og 
-forebyggelse, at der ”på nuværende tidspunkt ingen konsensus er om, hvordan 
underlag skal testes eller evalueres laboratoriemæssigt eller klinisk. Den nuværende 
situation kan beskrives som kaotisk med mangelfuld pålidelig information til at 
vælge patientunderlag ud fra” (1).

EPUAP har derpå taget initiativ til at starte en standardisering af tryksårsforebyg-
gende siddepuder (2). Samtidig har Hjælpemiddelinstituttet i 2000 udarbejdet en 
prototype til prøvning af tryksårsforebyggende madrasser for at kunne foretage en 
ensartet prøvning af tryksårsforebyggende produkter (3). Det vil give mulighed for 
at sammenligne produkterne og på længere sigt at kunne høste kliniske erfaringer 
med de testede produkter.

De mest epokegørende undersøgelser vedrørende tryksårsforebyggende produk-
ter blev udført i 1992 af det hollandske institut GMD (Gemeenschappelijke Medi-
sche Dienst). GMD testede 51 kørestolspuder for at vurdere deres kvalitet ud fra en 
række krav, der var stillet af fagpersoner og brugere, fx trykfordelingsevne, overfla-
deblødhed, stabilitet, stødabsorberende evne, fugtigheds- og varmeregulering, for-
flytningsegnethed, rengøringsegnethed samt holdbarhed af materiale og betræk. 
Især undersøgelserne af pudernes trykfordelingsevne gav nogle vigtige resultater, 
der har præget produktområdet lige siden (4).

gMDs testningsmetode 
De 51 forskellige puder blev belastet med 600 N (1 N = trykkraft på 100 gram) af en 
model-bagdel, der var konstrueret efter en person på 75 kg med en siddetyngde 
på 62 kg. Desuden blev en kraft på 61,5 N påført lårene 10 cm fra tyngdepunktet. 
Denne tyngdefordeling blev fundet ved trykmåling af den siddende stilling på den 
person, som bagdelen blev konstrueret efter. 

Modelbagdelen indeholdt bækkenet og dele af lårbensknoglerne i et fast mate-
riale. Balder og lår blev konstrueret af silikone betrukket med et fastere hudlag af 
silikone og forstærket med tyndt stof. I denne kunstige menneskebagdel var place-
ret 21 trykfølsomme sensorer: 9 på knoglerne, 9 under knoglerne lige under huden 
samt en „flydende“ og to symmetrisk placerede sensorer.
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Ved selve testningen belastedes puderne først nogle gange, og derefter blev målin-
gerne gennemført under belastning på 2 minutter. Måleværdierne blev taget efter 
1 minuts tryk.

Udregning af trykfordelingskvalitet (TFK)
Den hollandske forsker valgte at udtrykke trykfordelingsevnen som trykfordelings-
kvalitet, og den blev udtrykt ved et tal mellem 0-100, hvor de høje tal angav de 
bedste værdier. Trykfordelingskvaliteten indeholdt i sin beregning to væsentlige 
forhold:

• Det er vigtigt, at områderne omkring siddeknoglerne aflastes, hvilket vil sige, at 
andre områder af bagdelen tager større eller mindre dele af trykket. Jo mere tryk 
de ydre dele tager, des bedre er fordelingen af trykket. Ved udregningen af TFK 
indgår således en faktor, som angiver, hvor stor en andel af trykket den ydre del 
af siddefladen tager.

• Den anden vigtige faktor, der indgår i beregningen af trykfordelingskvaliteten, 
er tryklighedsfaktoren. Hvis trykforskellen er stor mellem trykpunkterne, så vil 
der alligevel være kraftigt tryk på nogle enkelte områder af bagdelen, selv om 
trykfordelingen er god. Det er derfor vigtigt, at trykkene er så ens som muligt, og 
dette forhold er også indregnet i trykfordelingskvaliteten.

Et panel af professionelle behandlere og hjælpere fastsatte mål for trykfordelings-
kvaliteten i forhold til tre forskellige risikogrupper på følgende måde:

Lav risiko: Kan selv flytte sig i stolen. Følesanserne fungerer. Har ikke tendens til 
at udvikle siddesår. TFK bør være større end 60.

Middel risiko: Kan selv flytte sig i stolen. Følesanserne fungerer måske ikke. Har 
tendens til at udvikle siddesår. TFK bør være større end 65.

Høj risiko: Kan ikke selv flytte sig i stolen. Følesanserne fungerer måske ikke. Her 
tendens til at udvikle siddesår. TFK bør være større end 75.

Undersøgelsens resultater
Resultaterne ved testning af de 51 puder var ret deprimerende med hensyn til 
trykfordelingskvaliteten. Af de 51 puder, hvoraf 5 var forsøgspuder fremstillet af 
prøvningsinstituttet selv, var der kun 21, der kunne leve op til Lav risiko-gruppens 
krav (TFK 60), 17 til Middel risiko-gruppen (TFK 65) og kun 7 puder kunne nå kravet 
med hensyn til Høj risiko-gruppens krav (TFK 70), og heraf var de 4 forsøgspuder. 
Forsøgspuderne blev fremstillet af forskerne ud fra deres observationer under prøv-
ningen. 

Forskerne fandt frem til, at underlaget under puderne havde en væsentlig betyd-
ning. Jo mere materialet i en pude deformeres/presses sammen og tvinger bagde-
lens bløddele til at ændre form, des større bliver trykket. Endelig fandt de frem til, 
at betrækket påvirkede trykfordelingskvaliteten meget.

Med hensyn til skumpuder, så var trykfordelingskvaliteten større, jo tykkere pu-
den var. Vandpuders, luftpuders og flydende gelepuders trykfordeling var afhængig 
af, hvor stor en flade trykket kunne fordeles på, hvor eftergiveligt betrækket var, 
og hvor meget rum luften/væsken havde til at tilpasse sig kroppens form.
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UnDERlagETS BETyDning
Forskerne undersøgte puderne på forskellige slags underlag: 

• En fast flad plade og flere slags underlag, der gav efter for kroppens tryk.

• Det viste sig, at et underlag, der i så stort et omfang som muligt kan tilpasse sig 
bagdelens form, giver den bedste trykfordelingskvalitet.

• En skumgummipude på 8 cm på en plan fast overflade fik en TFK på 49, hvorimod 
den samme pude på et underlag af flettede gjorde, der kunne give sig ca. 4 cm 
nedefter, fik en TFK på 78, hvilket er over kravet for Høj risiko-gruppen. 

Når vi sætter os på en plan overflade, vil den forsøge at ændre form efter vores 
bagdel. Herved opstår der en modreaktion i puden, en trækkraft, som vi ser det 
ved elastik, når det udvides. Denne reaktion mod udvidelse/ændring i materialet vil 
påvirke bagdelen og ændre dens form, hvilket vil forøge trykket lige under sidde-
knoglerne.

Forsøgene viste bl.a., at TFK målt på den ikke-eftergivelige skabelon til forsøgs-
bagdelen kom helt op på 69, og at en pude af forholdsvis fast skumgummi formet 
efter bagdelen lagt på et eftergiveligt underlag, som ovenfor beskrevet, fik en TFK 
på 79.

Ud fra dette og analyse af trykkene i de enkelte sensorer ved målinger på mange 
puder kunne forskerne konstatere, at siddepuderne bør tilpasse sig vore bagdeles 
form, da bløddelene i sig selv, hvis de ikke deformeres, har en effektiv trykforde-
lingsevne. Med andre ord skal puderne konstrueres, så trækkraften i puden mind-
skes mest muligt, når den tilpasser sig kroppens form.

BETRækkETS BETyDning

• Ved at måle puderne med og uden betræk kunne forskerne konstatere, at jo 
mindre elastisk betrækket var, des mindre blev TFK.

• En skumpude, som var 8 cm tyk og placeret på et underlag, der kunne tilpasse sig 
bagdelens runding, havde både uden betræk og betrukket med tyndt strækstof 
en TFK på 78. Med tykt strækstof og vinyl faldt trykfordelingskvaliteten ned til 
henholdsvis 69 og 67, og betrukket med plastikbeklædt vævet stof kom puden 
helt ned på 61 i trykfordelingskvalitet. Dette skyldes den trækkraft, som opstår, 
når betrækket ikke kan følge bagdelens form, hvilket forøger trykket under 
siddeknoglerne.

SkUMPUDER
Måling af skumpuder i forskellig tykkelse på et fast fladt 
underlag viste tydeligt, at jo tykkere puden blev, des bedre 
blev trykfordelingskvaliteten (TFK):

Desuden er det vigtigt, at skummet har en sådan hårdhed/
blødhed, at det kan tilpasse sig kroppens form lige under 
siddeknoglerne, og at det i de ydre områder kan give 
støtte i siderne. Trækkraften i skummet kan endvidere for-
mindskes væsentligt ved at dele overfladen op i små dele, 

 Tykkelse  TFk

 6 cm  34

 8 cm  49

 10 cm  64

 12 cm  75
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hvilket kan gøres ved at skære puden op i små kvadrater. Desuden skal underlaget 
som ovenfor nævnt være eftergiveligt og kunne tilpasse sig kroppens form.

lUFT-, vanD- Og FlyDEnDE gElEPUDER
Trykfordelingskvaliteten for luft-, vand- og flydende gelepuder er afhængig af det 
hydrostatiske tryk, der er i puden. Jo større det er, des mindre vil TFK-værdien være. 
Det betyder, at der i disse puder skal være rigelig luft og væske, så puden ikke sid-
des igennem, men også at luften og væsken skal have god plads til at tilpasse sig 
kroppens form.

Disse puder, som efter daværende praksis, anses for nogle af de bedste til af fore-
bygge tryksår gav dog ikke specielt høje TFK ved undersøgelserne. Det kan skyldes 
for fast betræk og eventuelt for lille rumfang. De blev alle prøvet på et eftergiveligt 
underlag, da det gav det bedste resultat.

Gennemsnittet af gelepuderne kom ikke over 60 i TFK, luft-/vandpudernes gen-
nemsnit lå mellem 60 og 69 med undtagelse af luftpuder med mange små celler 
(Roho), som lå på et gennemsnit på 76. Disse puder var dog meget vanskelige at 
måle på grund af deres „livlighed“.

Jay-puderne har et godt underlag og aflaster lige under siddeknoglerne. Jay Me-
dical-puden fik fx en TFK på 71.

GMDs konklusioner 
Forskeren, der stod for undersøgelsen af siddepuders kvalitet, konstruerede selv 
nogle puder efter de ovenstående principper:

• Underlag, der kan tilpasse sig bagdelens runding.

• Tyndt elastisk betræk, som også er glat på indersiden, så selve puden let kan 
ændre sig.

• Blødt materiale – evt. delt op i små enheder – under siddeknoglerne, der kan 
tilpasse sig bagdelens form, uden at væsentlige trækkræfter opstår.

• Fastere, støttende materiale, evt. delt op i små enheder i yderområderne, der kan 
tilpasse sig bagdelens runding, uden at væsentlige trækkræfter opstår.

Disse puder bestod helt af skumgummi eller hår fra geder og heste. Puderne samt 3 
almindelige puder af skumgummi eller naturhår fik de højeste trykfordelingskvali-
teter 78-80.

Forskerne konkluderede, at det er muligt at få en god trykfordelingskvalitet med 
forskellige materialer og opbygningsmetoder. Det væsentligste er, at puden kan til-
passe sig bagdelen med udvikling af så få deformeringskræfter som muligt i puden, 
og her spiller underlaget også en vigtig rolle.

Disse undersøgelser har således vist, at gode trykfordelingsresultater kan opnås 
med almindelige pudematerialer, hvis puderne blot er konstrueret rigtigt. 

Forskerne fremhævede dog også, at en god siddepude skal opfylde andre karak-
teristika end en god trykfordeling. Stabilitet, varme- og fugtafledning, rengørings-
egnethed og holdbarhed er blot nogle af de vigtigste faktorer, som også bør indgå i 
vurderingen af siddepuders kvalitet, og som pudeproducenter bør tage højde for.
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ikke-standardiserede testresultater 
Der er siden GMDs test udført mange andre tests og undersøgelser af tryksårsfore-
byggende produkter. Forhandlere bruger ofte enkeltstående tests som markedsfø-
ring af deres produkter.

Det webbaserede forskerbibliotek Cochrane har lavet en samlet analyse af kon-
trollerede forsøg vedrørende ”senge, madrasser og puder til tryksårsforebyggelse 
og behandling af tryksår”. Resultatet angives på følgende måde: 

Der er god evidens for, at højt specialiserede skummadrasser er bedre end 
hospitalernes standardmadrasser til at forebygge tryksår, ligeledes er det 
hensigtsmæssigt at bruge trykaflastning i operationssammenhænge (5).

Til behandling ser det ud til at ”low air loss” madrasser og puder (luft forsvinder 
gennem betræk, og der pumpes vedvarende ny varm luft ind) og ”air-fluidised” 
madrasser og puder (silikonedækkede perler i luftgennemtrængeligt betræk, 
gennem hvilken varm luft pumpes) har en effekt. Men generelt er det umuligt at 
bestemme det mest effektive underlag til forebyggelse og behandling (5). 

Konklusionen skal ses i sammenhæng med, at langt fra alle underlag er videnska-
beligt undersøgt, så ovenstående resultater fremkommer kun via de sparsomme 
forskningsmæssigt forsvarligt gennemførte undersøgelser, der findes på specifikke 
områder. 

Derfor er Cochranes generelle konklusion også, at det mest effektive underlag 
ikke kan identificeres, at kvaliteten af hovedparten af de mange forsøg er så dårlig, 
og at materialet/grundlaget er så smalt, at det ikke giver en tilstrækkelig afgørende 
dokumentation for deres resultater. De kan ikke bruges som eneste grundlag for 
valg af tryksårsforebyggende produkter.

Brug af interfacetryk som dokumentation
Som led i tryksårsforebyggelse bruges der i hjemmeplejen og på hospitalerne man-
ge siddepuder og madrasser, som har til formål at formindske trykket på de steder, 
hvor der oftest udvikles tryksår. 

Et lavt interfacetryk (trykket mellem krop og underlag, målt med siddemåtter) 
bruges både af producenter og behandlere som et væsentligt kriterium for formind-
skelse af trykket mod kroppen og til vurdering underfladens egnethed til tryksårs-
forebyggelse, men der er ingen videnskabelig dokumentation for en sammenhæng 
mellem interfacetryk og forekomsten af tryksår (6). Med en grundlæggende viden 
om kompleksiteten i udviklingen af tryksår (7), kan det være meget betænkeligt, 
at der inden for udviklingen at tryksårsforebyggende underlag lægges så stor vægt 
på at have et lavt interfacetryk, når det end ikke er dokumenteret at have betyd-
ning. Desuden er interessen for de kræfter, der forskyder eller vrider kroppens væv, 
blevet forstærket, og disse ”forskydnings- og vridkræfter” skønnes at have en stor 
indflydelse for tryksårs opståen (8).
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Fremtiden
Cochranes tidligere nævnte gennemgang af dokumenterede undersøgelser inden 
for tryksårsforebyggende underlag (5) giver en ide om, hvilken slags undersøgelser 
der bliver udført inden for det tryksårsforebyggende hjælpemiddelområde. Der 
gennemføres især sammenlignende undersøgelser produkter imellem med det 
formål at se, om det ene produkt er bedre til at forebygge eller helbrede end det 
andet. I den forbindelse bliver produkternes egenskaber ikke beskrevet eller målt 
på en sådan måde, at det kan bruges til at bevise, at netop den ene eller den anden 
produktegenskab er med til at forbygge tryksår.

Det ser faktisk ud som om, mange af de kontrollerede kliniske undersøgelser, der 
udføres, kun har til formål at bevise, at testproduktet er bedre end en standardma-
dras eller et andet produkt, hvis egenskaber ikke er angivet. Disse undersøgelser 
kan vanskeligt bruges i praksis. Hvordan kan man vælge fx en bil, når man kun ved, 
at den er bedre til at køre end den og den bil, som du i øvrigt ikke har nogen brug-
bare data på?

Konklusionen på alt dette må være en efterlysning af klinisk kontrollerede 
forsøg, der afprøver underlagenes forskellige egenskaber, så det er muligt at sam-
menligne egenskaber i stedet for hele produkter med en række uidentificerede 
egenskaber.

Det er meget vigtigt med klinisk forskning inden for tryksårsforebyggende hjæl-
pemidler, men det er yderst vigtigt, at forskningen stiller de rette forskningsspørgs-
mål, fx hvilke egenskaber ved såkaldte tryksårsforebyggende underlag kan mindske 
forekomsten af tryksår?

Resumé
Der findes endnu ingen standardiseret testning af tryksårsforebyggende siddepuder 
og madrasser. En hollandsk testning af 51 puder med en model af den menneske-
lige bagdel har dog angivet følgende egenskaber som væsentlige ved tryksårsfore-
byggende puder og madrasser:

• Underlag, der kan tilpasse sig bagdelens runding.

• Tyndt elastisk betræk, som også er glat på indersiden, så selve puden let kan 
ændre sig.

• Blødt materiale, evt. delt op i små enheder, under siddeknoglerne, der kan tilpasse 
sig bagdelens form.

• Fastere, støttende materiale, evt. delt op i små enheder, i yderområderne, der kan 
tilpasse sig bagdelens kurver.

Undersøgelserne viste således, at gode trykfordelingsresultater kan opnås med 
almindelige pudematerialer, hvis puderne blot er konstrueret rigtigt. Det skal dog 
også bemærkes, at en god siddepude også skal tage højde for faktorer som stabili-
tet, varme- og fugtafledning, rengøringsegnethed og holdbarhed. 

Det webbaserede forskerbibliotek Cochrane (5) har udarbejdet en samlet analyse 
af kontrollerede forsøg vedrørende ”senge, madrasser og puder til tryksårsforebyg-
gelse og behandling af tryksår”. Analysen viste, at højt specialiserede skummadras-
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ser er bedre end hospitalernes standardmadrasser til at forebygge tryksår, ligeledes 
er det hensigtsmæssigt at bruge trykaflastning i operationssammenhænge. Til be-
handling ser det ud til at ”low air loss” madrasser og puder og ”air-fluidised” ma-
drasser og puder har en effekt. Men generelt er det umuligt, at bestemme det mest 
effektive underlag til forebyggelse og behandling. Cochranes generelle konklusion 
er desuden, at kvaliteten af hovedparten af de mange forsøg er så dårlig, og at 
materialet/grundlaget er så lille, at de ikke giver en tilstrækkelig afgørende doku-
mentation for deres resultater. De kan ikke bruges som eneste grundlag for valg af 
tryksårsforebyggende produkter.

Da der ikke er dokumenteret en sammenhæng mellem interfacemålinger af tryk 
og forekomsten af tryksår, er disse målinger heller ikke tilstrækkelige til at vurdere 
et underlags egenskaber med hensyn til tryksårsforebyggelse. Det er derfor meget 
vigtigt med klinisk forskning inden for tryksårsforebyggende hjælpemidler, og 
forskningen bør stille spørgsmål som fx: Hvilke egenskaber ved såkaldte tryksårs-
forebyggende underlag kan mindske forekomsten af tryksår?
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Tryksårsforebyggende siddepuder
Af Helle Dreier

Markedets udvalg af siddepuder er umådelig stort. De findes i mange forskellige 
størrelser, udformninger og materialer. Egenskaberne er meget forskellige og ofte 
meget vanskelige at gennemskue for dem, som skal vælge. 

Der findes puder, der udelukkende egner sig til komfort, og puder der egner sig 
til forebyggelse af trykskader. Der findes puder, der egner sig til både forebyggelse 
og behandling af opståede trykskader og desværre findes også puder, som slet ikke 
er egnede at sidde på!

Nogle puder egner sig specielt godt til at stabilisere en siddestilling, mens andre 
er gode til korrektion eller kompensation for asymmetri omkring bækkenet. Ende-
lig findes der puder med egenskaber, der gør dem egnede til mennesker, hvor det 
er vanskeligt eller umuligt at undgå en fremadskridende bevægelse på sædet, fordi 
deres bækken fx er fikseret i en bagudkippet stilling. Der findes med andre ord sid-
depuder til alle formål. Kunsten er at finde ud af, hvilken pude der egner sig til den 
bestemte, individuelle bagdel.

Grundlæggende skal en siddepude skabe en stabil platform for forskellige akti-
viteter fx manuel fremdrift af kørestolen. Den skal redistribuere trykket enten ved 
over tid at flytte trykket eller fordele det og derved medvirke til, at bagdelen så vidt 
muligt bevarer sin facon (1).

Hensigten med dette afsnit er at forsøge at tydeliggøre forskellige siddepuders 
egenskaber og sætte disse i relation til brugerens individuelle behov m.h.t. sid-
destilling, stabilitet, trykfordeling og aktivitetsudøvelse. Det er målet, at læseren 
skal få bedre forudsætninger for at træffe individuelle siddepudevalg, og samtidig 
blive bedre til at forstå, hvis en siddepude alligevel ikke virkede, som forventet. 
Forhåbentlig vil det give læseren bedre forudsætninger og større træfsikkerhed og 
dermed også større sikkerhed for, at man over tid medvirker til at forebygge tryksår 
hensigtsmæssigt. 

Kørestolsbrugeres bagdele er mål for markedets mange siddepuder, men bagdele 
er som bekendt meget forskellige både med hensyn til størrelse, facon og ”bære-
evne”. Muskelvæv bærer fx bedre end fedtvæv, fordi muskelvævet er mere elastisk. 

Det er imidlertid ikke alene brugerens bagdel, der afgør, om en siddepude bliver 
en succes eller en fiasko. Brugerens siddeevne og mulighed for at opnå balance og 
stabilitet i siddestillingen er også meget væsentlig for pudens effekt. Kørestolens 
udformning og justeringsmuligheder og dermed brugerens mulighed for at fore-
tage hyppige stillingsskift har ligeledes stor betydning for resultatet. Alle faktorer 
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skal kunne spille sammen på en måde, der giver brugeren funktionalitet, stabilitet 
og dynamik (2).

Flere har i årenes løb forsøgt at finde en sikker metode til at udvælge den rette 
siddepude til den rette bagdel, men ingen har endnu fundet den ultimative sidde-
pude, og formentlig vil det heller aldrig ske. 

Mange forskningsprojekter har i tidens løb måttet konkludere, at valget af den 
rette siddepude er individuelt (3, 4, 5) og er bestemt af mange individuelle faktorer, 
som ingen endnu har det fulde overblik over. Derfor må vi gå andre veje og vælge 
metoder, der tager udgangspunkt i det individuelle. Der findes ingen lette løsninger 
på den komplekse problematik: Tryksårsforebyggelse i den siddende stilling.

Man kommer dog langt med en analyse af den konkrete brugers individuelle 
behov, siddeevne, aktivitetsudøvelse og tryksårsrisiko, og at sammenholde denne 
viden med de forskellige produkters egenskaber. Brugerens subjektive mening og 
den sunde fornuft er i øvrigt også udmærkede og nødvendige sparringspartnere.

Det er altså nødvendigt at vide noget om den bestemte, individuelle bagdel og 
koble denne viden til mulige pudeemner. Det handler simpelthen om at få indsigt 
i de forskellige puders egenskaber og at bruge denne viden til at vælge blandt de 
puder, som er relevante. 

Det siddende menneske
Det siddende menneske skal overføre ca. 60% af kroppens vægt via et område sva-
rende til ca. 5% af kroppen – nemlig via tuber ischiadicum (6). Det er derfor logisk 
at forøge understøttelsesfladen og flytte vægten fra bækkenets mest prominerende 
knogler. På den måde kan man forsøge at beskytte bagdelens væv optimalt imod 
tyngdekraftens lodrette tyngdepåvirkning.

Det kan måske være lidt vanskeligere at erkende virkningen af de vandrette 
skridkræfter, der påvirker bagdelen, når brugeren mangler stabilitet og balance.

De vandrette skridkræfter defineres her som friktion, hvis de findes i laget mel-
lem hud og pude, og som shear, hvis de findes i det menneskelige væv (7).

De vandrette skridkræfter er en faktor, som skal tages meget alvorligt, idet de 
har stor betydning i den siddende stilling. Op imod 80% af alle siddesår skyldes for-
modentlig, at brugeren langsomt glider frem på sædet, fordi han ikke sidder stabilt 
og afbalanceret i kørestol og siddepude. Derved ruller tuber ischiadicum hen over 
bagdelens væv, skaber shear og hæmmer blodgennemstrømningen med vævsdød til 

følge. Det kan hurtigt medføre en katastrofe, 
især hvis friktionen mellem bruger og pudebe-
træk er høj.

Stabilitet og balance i den siddende stilling 
drejer sig om at etablere hensigtsmæssige be-
tingelser for det nødvendige samarbejde mel-
lem krop og tyngdekraft, så overkroppen får de 
bedste forudsætninger for at holde sig oprejst 
med brug af mindst mulig muskelaktivitet. Der-Ischial stabilisering (grøn) og sacral 

stabilisering (blå).
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ved kan man forsøge at minimere de vandrette skridkræfters uheldige indflydelse 
på kroppen. Målet er at undgå, at bækkenet kipper bagud ved så vidt muligt at for-
søge at stabilisere bækkenet i neutralstilling både ischialt og sacralt vha. anatomisk 
form på siddepude og bækkenstøtte.

Brug af nedfældbart ryglæn på kørestolen fremmer risikoen for udvikling af she-
arkræfter væsentligt (8). Derfor kan det ikke anbefales til brugere i risiko for tryk. 
En ”tilt i rummet” funktion vil være en mere hensigtsmæssig løsning. 

Deformation af siddepuden er en nødvendighed
Hvis man sætter sig på en sten, vil bagdelen ændre form og deformeres. Man vil 
blive øm efter et stykke tid. Det er helt naturligt og ikke noget problem, hvis man 
er i stand til at bevæge sig og måske rejse sig eller flytte på sig. Hvis man derimod 
ikke kan bevæge sig – eller værre endnu – hvis man hverken kan bevæge sig eller 
føle, at man bliver øm, vil der hurtigt opstå et problem i form af tegn på tryk. Selv 
om en bagdel altid vil ændre form, når man sidder, så er det som udgangspunkt 
puden og ikke bagdelen, der skal deformeres. 

En siddepude skal altså både fungere som trykfordeler på bagdelen og stabilisa-
tor for bækkenet, og den skal samtidig have stor deformeringsevne og udvikle et 
minimalt modtryk. Det er en forudsætning, at der altid findes 1½ - 2 cm. aflastende 
materiale under brugerens dybest stikkende skeletdele.

”Tilt i rummet” funktionen i stillingerne: hvile, neutral og aktivitet.
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Form
Puderne findes i umådelig mange tykkelser, udformninger og opbygninger og har 
som følge deraf forskellig funktion og effekt.

anaTOMiSk FORMEDE PUDER 
Disse findes i mange udgaver med større eller 
mindre kontur (fx Jay, Stimulite og Dynamite) 
og med fast eller individuelt formbar kontur (fx 
Roho, Kineris, Vicair og Varilite).

Hensigten med en anatomisk form er, at den 
skal afspejle skelettets anatomi omkring bæk-
ken, hofteled og lårben, hvor tuber ischii er de 
dybest stikkende knogler på bækkenet (2). Set 
fra siden vil den anatomiske form indebære, at 
den bageste del af siddepuden skal være udfor-
met som en forsænkning bagtil. 
Samtidig med at denne form vil kunne med-

virke til at stabilisere bækkenet for at undgå en fremadglidning på sædet, kan den 
også modvirke et øget tryk på tuber ischi fra det underliggende materiale, fordi 
trykket fordeles jævnt over et større areal. En anatomisk konturformet siddepude 
vil alene ved sin form kunne fremme, at deformationen sker i puden og ikke i bag-
delen (2).

Set forfra vil den anatomiske form bestå i mere eller mindre styrende fylde på 
henholdsvis abduktion og adduktion af femur. Det vil i de fleste tilfælde være hen-
sigtsmæssigt at sikre, at lårene ligger nogenlunde parallelt, fordi det vil medvirke til 
at stabilisere bækkenet og fordele trykket over den størst mulige sædeflade. 

PlanE PUDER
Disse fremmer en tendens til fremadglidning 
på sædet, fordi bækkenet ikke kan stabiliseres 
på sådan en pude og naturligt vil søge at kippe 
bagud (2). Dermed er der risiko for, at der op-
står friktion mellem pude og bagdel og deraf 
følger risiko for shear i vævet. Af anatomiske 
grunde opstår der altså et særligt stort mod-
tryk fra det sammenpressede materiale over 
de prominerende knogler, når bagdelen synker 
ned i puden for at få fuld kontakt med puden 
under hele sædefladen. Her er det bagdelen, 
der deformeres, og det er ikke hensigtsmæs-
sigt for brugere, der er i risiko for at få tryk.

Bækkenet udsættes for større 
modtryk på de prominerende knogler, 
når siddepuden er plan.

Den anatomiske form på siddepuden.
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EnkElTcEllEDE PRODUkTER
Enkeltcellede produkter til omslutning af flygtige væsker (vand og luft, fx Caresit 
og Sofcare). Disse lader sig ikke deformere til en anatomisk form, dels fordi materia-
let er ufleksibelt, dels fordi indholdet i den lukkede beholder forbliver konstant og 
ikke lader sig fortrænge svarende til bagdelens form. Det medfører deformation af 
bagdelen og et højt modtryk, hvilket gør dem uegnede til forebyggelse af tryksår. 

anDRE PUDER
Puder med udskæringer til ømme haleben og ringpuder af skum eller luftfyldt 
gummi findes også. De egner sig ikke til brugere med sår eller til brugere, der er i 
risiko for at få tryksår. Det kan ikke anbefales at tænke på at aflaste ved at forsøge 
at klippe ud og fjerne materiale og dermed understøttelse under de steder, hvor der 
er risiko for sår – eller hvor der allerede er sår. Man skal tænke omvendt – og sørge 
for, at understøttelsesfladen bliver så stor som muligt. Hvis man ”klipper” hul i en 
pude eller benytter en ringpude, risikerer man at fremme en uheldig proces i vævet 
i form af øget tryk over hullets omgivende kant (7). Det er ikke hensigtsmæssigt på 
nogen måde og må bestemt frarådes i forbindelse med trykaflastning.

Materialer
Udover de materialer, der nævnes i det følgende, findes der mange forskellige kom-
binationer af materialerne.

PlaST Og gUMMi
Plast og gummi findes i produkter, der omslutter flygtige væsker, vand, gel eller luft 
i en enkelt- eller flercellet ”beholder”. Udvikling af fugt og varme ved brug af disse 
produkter kan være et problem. Konstant fugt- og varmepåvirkning af huden er to 
af de parametre, som man er sikker på har en negativ indflydelse på udviklingen af 
tryksår (7,9).

ENKELTCELLEDE PRODUKTER
Disse produkttyper, fx Sofcare, Caresit og vandpuder) er ufleksible og deformerer 
bagdelen i stedet for puden. Derfor er disse produkter ikke egnede til trykaflast-
ning.

FLERCELLEDE PRODUKTER
Disse produkttyper, fx Roho og Kineris, lader sig deformere og giver en stor trykfor-
delende understøttelsesflade, og de spiller sammen med det elastiske betræk, der 
lader fugt og varme passere. 

PRODUKTER MED BICELLESTRUKTUR 
Disse produkter, fx Stimulite er opbygget i en lagvis struktur, der virker som en bæ-
rende enhed. Disse produkter lader fugt og varme passere, og kan af den grund 
måske modvirke, at fugtpåvirkning får negativ indflydelse på huden.
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TRIANGULæRE LUFTTæTTE CELLEPRODUKTER
Disse produkter, fx Vicair, består af luftfyldte triangulære celler indlagt i forskel-
lige kamre. Samlet virker cellerne som en bærende enhed, der i kraft af de enkelte 
kamres celleindhold har trykfordelende egenskaber i form af god mulighed for 
anatomisk tilpasning og dermed stor evne til at deformationen foregår i puden. 
De luftfyldte triangulære celler er omgivet af et materiale, der lader fugt og varme 
passere og kan af den grund måske modvirke, at fugtpåvirkning får negativ indfly-
delse på huden.

SkUM
Skumpuder med eller uden temperaturfølsomme egenskaber (koldskumspuder, 
temperaturfølsomme skumpuder og som basis for andre materialer som fx gel, flu-
id, vand eller luft) findes i forskellig hårdhed, bæreevne, vægtfylde og holdbarhed. 

Skum uden temperaturfølsomme egenskaber vil ustandseligt søge tilbage til sin 
oprindelige form. Derfor vil materialet give kroppen et konstant modtryk, som ikke 
er attraktivt, når formålet er trykaflastning.

Temperaturfølsomt skum udmærker sig til gengæld ved, at kroppens temperatur 
påvirker skummet på en måde, der blødgør materialet, og derfor kun giver et mini-
malt modtryk i forhold til andre typer skum. Samtidig vil temperaturfølsomt skum 
støtte tættere op til kroppen og give en større understøttelsesflade end almindelige 
skumprodukter, fordi overgangen mellem belastet og ubelastet skum vil være skar-
pere, idet kropsvarmen kun sammentrykker den belastede skumdel. 

Skumprodukter har meget forskellig tykkelse og bæreevne, og derfor er det altid 
nødvendigt at mærke efter, når man afprøver en pude til en ny bruger. Dog kan 
man generelt sige, at jo tykkere skumpuden er – jo bedre trykaflastning (10), men 
det er altid nødvendigt at sikre sig, at der fortsat er ca. 1½-2 cm aflastende materi-
ale under de dybest stikkende skeletdele. Der er dog en naturlig grænse for pudens 
tykkelse, fordi en for høj pude kan få uheldige konsekvenser for siddestilling og 
afstand til fodstøtter, armlæn og lændestøtte.

Man skal være opmærksom på, at skumpuder har en begrænset levetid. De bør 
udskiftes med jævne mellemrum – fx årligt, og det vil ofte være relevant at forsyne 
brugeren med en reservepude med tilhørende betræk.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kuldegrader i omgivelserne påvirker de 
temperaturfølsomme skumprodukters egenskaber i uheldig retning. Når materialet 
påvirkes af kulde, vil det reagere trægt på kroppens opvarmning og derfor vil mod-
trykket øges.

gElE
Omfatter her produkter, der søger at vende tilbage til deres oprindelige form – en-
ten hurtigt (hård kvalitet) eller langsomt (blødere, vandig kvalitet). 

Materialet er først og fremmest meget tungt, og det vil ofte være en ulempe i 
en kørestol, hvor brugeren selv skal fremdrive stolen, men det mest uheldige ved 
materialet er, at det kun lader sig deformere ganske lidt og giver et temmelig stort 



77HJÆLPEMIDDELINSTITUTTET | 2003 

Kapitel 7 

modtryk, fordi det søger tilbage til sin oprindelige form. Det gør materialet uegnet 
til trykaflastning.

FlUiD
Omfatter produkter, der bevarer formen efter den seneste bagdel og altså bevarer 
sin form, selv om man flytter sig fra puden (fx Jay og Cloud). Materialet har ingen 
oprindelig form og søger derfor heller ikke tilbage. Derfor giver denne type fluid 
ikke et særlig stort modtryk, og derfor egner det sig til trykaflastning.

aflastningsprincipper
Ideen med en siddepude er enten at fordele det tryk, som tyngdekraften påvirker 
bagdelen med i både det lodrette og vandrette plan eller at trykaflaste ved over tid 
at flytte rundt på trykket. Både tryk og tid er altså relevante faktorer i relation til 
tryksårsforebyggelse. 

Trykket er i princippet konstant, uanset om man benytter sig af fordeling af tryk 
eller trykfordeling over tid, og derfor taler man generelt mere korrekt om redistri-
bution af trykket. Det kan altså gøres på forskellige måder.

DEn STaTiSkE TRykFORDEling
Det drejer sig om at fordele et givet tryk over så stor en overflade som muligt for-
delt på sæde, ryg, armlæn, bord og fodplader eller gulv (2). Her er det altså trykket 
i sig selv, der er fokus på.

DEn DynaMiSkE TRykFORDEling
Det drejer sig om at flytte et givet tryk over tid, så trykket flytter sig fra det ene 
sted til det andet i en på forhånd fastlagt cyklus ved hjælp af en pumpe, der enten 
er tilsluttet nettet eller et batteri (12). Her er det altså tiden, der er fokus på.

Produkter til statisk trykfordeling

lUFTPUDER
Puder bestående af en luftcelle (fx Sofcare, 
Caresit) giver et højt modtryk og deformerer 
bagdelen i stedet for puden. Det kan ikke an-
befales til brugere med manglende stabilitet 
i siddestillingen, til brugere med asymmetrier 
eller til brugere i trykrisiko. Den er umulig at 
fylde og tilpasse optimalt med luft, så der til 
enhver tid er 1½ - 2 cm aflastning under tuber 
ischiadicum. Hvis brugeren har svært ved at 
holde balancen eller er en lille smule asymme-
trisk i sin siddestilling, vil der være stor risiko 
for, at brugeren stikker puden igennem i den 
ene side eller over tid udvikler en skævhed. 
Derfor er plast- og gummibeholdere, der er 

Bagdelen deformeres på enkelt-  
cellede produkter til luft eller vand.
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skabt til at omslutte flygtige materialer med et 
enkelt kammer, ikke egnede til hverken tryks-
årsforebyggelse eller -behandling.

Puder bestående af flere celler (fx Roho, Kine-
ris) lader sig anatomisk forme og deformere 
ved hjælp af udtag af luft, og har en stor tryk-
fordelende overflade. 

Derfor giver flercellede luftpuder ikke så 
højt modtryk og kan anbefales til brugere i 
trykrisiko til både forebyggelse og behand-
ling, såfremt der findes 1½ - 2 cm aflastende 
materiale under de dybest stikkende steder på 

bagdelen. Som en uhensigtsmæssighed medfører celleopbygningen for nogle en 
oplevelse af mindre stabilitet i siddestillingen, men i visse tilfælde kan dette udnyt-
tes positivt som en slags beskyttelse mod de vandrette, fremadrettede skridkræfter. 
Puden kan så at sige følge lidt med i den fremadskridende bevægelse, som en usta-
bil bruger med et bagudkippet bækken kan opleve (se illustration på næste side).

Selvfølgelig bør man i disse tilfælde først og fremmest tænke på at stabilisere 
siddestillingen ved ischial og sacral stabilisering og ved evt. at benytte sig af køre-
stolens muligheder for at ”tilte i rummet”, men der findes situationer, hvor man må 
gå på kompromis. 

Puder bestående af forskellige versioner af flerkammerpuder, der lader sig ana-
tomisk forme (Vicair), ved individuelt at udtage luftfyldte, triangulære celler fra 
pudens forskellige kamre, lader sig deformere og giver derfor ikke et højt modtryk, 
når de er tilpasset korrekt. Kan anbefales til brugere i trykrisiko til både forebyg-
gelse og behandling, såfremt der findes 1½ - 2 cm. aflastende materiale under de 
dybest stikkende steder på bagdelen. Nogle modeller egner sig desuden til korrek-
tion af skævheder og til stabilisering.

Puder i kombination med fx skumramme/bund til stabilisering på luftpude (Varilite) 
lader sig deformere og giver derfor ikke et højt modtryk. Kan anbefales til brugere 
i trykrisiko til forebyggelse og behandling, hvis der findes 1½ - 2 cm. aflastende 
materiale under de dybest stikkende steder på bagdelen. Nogle modeller egner sig 
desuden til korrektion af skævheder og til stabilisering.

SkUMPUDER 
Puder bestående af traditionelle skumtyper eller temperaturfølsomt skum med 
plan form: Traditionelle skumtyper giver et større modtryk under sammentrykning 
end de temperaturfølsomme skumtyper, men ingen af typerne modvirker fremad-
glidning. Kan sædvanligvis ikke anbefales til brugere i trykrisiko, men til komfort.

Skumpuder opskåret i celler kan i et vist omfang mindske modtrykket, fordi den 
trykfordelende overflade øges. Pudetypen virker ikke stabiliserende, men kan evt. 
udnyttes til at imødegå de uheldige virkninger af fremadglidning hos brugere, hvor 

Flercellede puder tillader stor 
deformation og bevarer bagdelens 
form.
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det er vanskeligt at stabilisere et bagudkippet 
bækken. Kan anbefales til brugere i risiko for 
tryk, såfremt skummets bæreevne er tilstrække-
lig høj til, at man ikke stikker igennem med de 
dybest stikkende skeletdele. Puder bestående 
af traditionelle skumtyper eller temperaturføl-
somt skum med anatomisk kontur lader i mere 
eller mindre udtalt grad bagdelen beholde 
sin facon. Jo bedre anatomisk form, jo mindre 
deformation af bagdelen – og jo bedre egner 
puden sig til brugere i risiko for tryk. 

anatomisk konturformede puder som base for andre trykfordelende medier som 
luft, gel og fluid lader sig i større eller mindre grad deformere. Under forudsætning 
af, at deformationen i det trykfordelende medie er tilstrækkelig, vil den anatomiske 
kontur kunne medvirke til stabilisering af brugeren, og kan som følge deraf sæd-
vanligvis anbefales til brugere i risiko for tryk.

Plane gelepuder, der søger tilbage til oprindelig form (fx Action) giver stort mod-
tryk og egner sig ikke til brugere i risiko for tryk. Det er ikke muligt at opnå stabili-
tet på produkttypen.

anatomisk konturformede celleopdelte gelepuder i kombination med skum (fx Re-
lax) giver et stort modtryk, og cellerne er så små og ufleksible, at de næppe egner 
sig til brugere i risiko for tryk.

Fluidpuder, der ikke søger tilbage til en oprindelig form (fx Jay, Cloud) findes sæd-
vanligvis i kombination med en skumbase. Pudetypen giver mulighed for deformati-
on af puden med et lavt modtryk, hvilket gør den egnet til brugere i risiko for tryk. 
Pudetypen giver et grundlag for stabilitet samt mulighed for korrektion af skævhed 
og asymmetri.

anDRE PUDER
Plane strukturpuder (Stimulite) opbygget i en given bicelle-struktur i højden i et 
plastmateriale giver pga. sin form ikke mulighed for stabilisering, og modtrykket 
er højt, fordi produktet søger at vende tilbage til sin oprindelige form. Pudetypen 
egner sig af disse grunde ikke til brugere, der har behov for trykaflastning.

anatomisk konturformede puder (Stimulite) opbygget i en given bicelle-struktur 
i højden i et plastmateriale giver i kraft af den beskedne anatomiske kontur mu-
lighed for en vis stabilisering, men modtrykket er højt, fordi puden søger at vende 
tilbage til sin oprindelige form. Pudetypen egner sig sædvanligvis ikke til brugere 
med behov for trykaflastning – med mindre høj fugt og varme har væsentlig betyd-
ning for den konkrete bruger.

En celleopdelt pude kan bevæge sig i 
samme fremadskridende retning som 
den ikke-stabilt siddende bruger.
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Plane vandpuder i kombination med luft-celle-ramme (fx Aquair)

Plane vandpuder i kombination med skum-indlæg (fx Ræven, Jærven)

Plane vandpuder i kombination med stabiliserende skumramme (fx Surcon)

– ingen af disse pudetyper egner sig sædvanligvis til brugere med behov for tryk-
aflastning, fordi de ikke lader sig deformere tilstrækkeligt til at sikre 1½ - 2 cm af-
lastende materiale under bagdelens prominerende knogler. Puderne er pga. deres 
manglende anatomiske form vanskelige at opnå stabilitet på – derfor er de også 
risikable at bruge ved den mindste form for asymmetri.

Produkter til dynamisk trykfordeling
Puder med luft som trykfordelende medie – i skrivende stund findes udelukkende 
luftprodukter på markedet. 

En motor sørger for cirkulation af luft mellem flere kamre i en given cyklus. 
Puderne bygger på ideen om, at trykket skal flytte sig og dermed, at kroppen kun 
kortvarigt udsættes for trykpåvirkning det samme sted. Ingen af disse puder er 
anatomisk formede, og der opnås derfor ikke umiddelbart stabilitet på denne type 
pude. Man skal være opmærksom på fugtgener. 

Disse puder egner sig til brugere i risiko for tryk og til brugere, som har fået 
tryksår, men man skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at udnytte 
kørestolens ”tilt i rummet”-funktion for at give tilstrækkelig stabilitet på denne 
type pude.

Overordnet målsætning for individuelt valg af siddepude
En siddepude skal medvirke til, at bagdelen bevarer sin facon – og altså ikke defor-
meres mere end absolut nødvendigt:

• Ved at pudens deformeringsevne er stor og udvikler et minimalt modtryk.

• Ved at puden er anatomisk formet.

• I en kombination mellem god deformeringsevne og anatomisk udformning.

En siddepude skal yde beskyttelse i forhold til:

• Den lodrette tyngdepåvirkning ved at redistribuere trykket til så stor en 
understøttelsesflade som muligt og bort fra de prominerende knogler.

• De vandrette skridkræfter ved at skabe stabilitet omkring bækken og columna 
med både ischial og sacral support, hvor der er tale om et bevægeligt bækken.

• De utallige kombinationer af tyngdens indvirkning på den 3-dimensionale krop.

Valg af siddepude kræver altid stillingtagen til, hvorvidt der er behov for en stabili-
serende sacral støtte – fx i form af bækkenstøtte.
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individuel målsætning for valg af siddepude
I forbindelse med valg af siddepude til en konkret bruger er det vigtigt at kende til 
brugerens individuelle behov, ressourcer og vanskeligheder i forhold til siddestil-
lingen. Start med at risikoscore (13), og vurder herefter brugerens siddeevne ved at 
undersøge og interviewe ham/hende. Det vil give et forhåndsbillede af, hvilke sid-
depuder der overhovedet er relevante at interessere sig for i det konkrete tilfælde 
og vil give en rimelig mulighed for at foretage en afprøvning i et afgrænset område 
af ”pudejunglen”. Der henvises til kapitel 9, hvor et eksempel på et scoringsværktøj 
til valg af siddepude præsenteres med brug af Braden Scale for Prediction of Pres-
sure Sores.

Risikoscoring
Det er meget betydningsfuldt at kunne identificere den individuelle bruger som 
værende i eller udenfor risiko for at få tryksår, og det er fornuftigt at benytte sig af 
en risikoscorings-skala (7). En risikovurdering, der skal relatere sig til den siddende 
stilling bør som et minimum omfatte belysning af følgende faktorer:

• Sensorisk perception

• Fugtpåvirkning

• Grad af fysisk aktivitet

• Evne til og mulighed for at skifte stilling

• Påvirkning af gnidning og forskydningskræfter

• Ernæring og væsketilførsel 

Der findes mange færdigudviklede risikoscorings-skalaer, men endnu har ingen fun-
det det ultimative scoringsværktøj. Der henvises til kapitel 2, hvor risikovurdering 
belyses.

Vurder på baggrund af en risikoscoring, om den konkrete, individuelle bruger er 
i risiko for at få tryksår og tag stilling til, hvilken risikogruppe han tilhører.

Skulle det gå så galt, at brugeren allerede har et eller flere tryksår, så er det me-
get vigtigt at forsøge at afsløre, hvorfra de stammer. Ikke alle sår på tuber ischiadi-
cum stammer fra siddestillingen i kørestolen. De kan meget vel stamme fra langva-
rig siddende stilling i en seng, eller fra en ekstraordinær hændelse på et uhensigts-
mæssigt sæde for flere dage siden. Omvendt er det heller ikke altid, at sår på os 
sacrum stammer fra sengen. Det kan være en vanskelig detektivopgave, men det er 
en nødvendig forudsætning for at prøve at løse problemet effektivt. Husk at se så-
rets placering selv. Det er aldrig tilstrækkeligt at forlade sig på andres beskrivelse!

Der findes brugere med intakt sensibilitet, som ikke er i stand til at flytte sig 
ud af en given siddestilling. Disse brugere har, foruden deres bevægehandicap og 
eventuelle risiko for at få tryksår, også et komfortproblem, som er meget individu-
elt. Det er vigtigt at lytte til deres oplevelser ved afprøvning af forskellige siddepu-
der og forsøge at finde alternativer, hvis det er muligt. Udnyt i øvrigt hyppigt køre-
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stolens eventuelle muligheder for at regulere siddestillingen ved ”tilt i rummet” for 
derved at flytte trykket. 

Siddeevne
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilken kapacitet brugeren rent faktisk har til at 
sidde (14). Det drejer sig både om at tage stilling til kroppens fysiske formåen og 
tidsfaktoren. Hvor længe kan og skal brugeren reelt sidde, og kan han skifte stilling 
selv eller evt. ved hjælp af el-betjente sædefunktioner som ”tilt i rummet”. Man 
skal være opmærksom på, at justering af benstilling og især justering af rygfæld-
ning kan få uheldige konsekvenser for opståen af shear, friktion og øget tryk, og 
derfor bør disse funktioner kun benyttes sjældent og med stor omtanke. Vurder den 
konkrete, individuelle brugers reelle siddeevne og brug denne viden til at stille rea-
listiske krav til henholdsvis bruger, kørestol og siddepude.

Undersøg brugeren set fra siden
Vurder om brugerens bækken er bevægeligt eller fikseret i forhold til columna.

BEvægEligT BækkEn
Hvis bækkenet er bevægeligt, er det sædvanligvis muligt at skabe bækkenstabilitet 
ved at give både ischial og sacral støtte. Vælg en pude, der understøtter dette ved 
hjælp af en anatomisk kontur eller en pude bestående af et materiale, der lader sig 
deformere med et minimalt modtryk. Suppler med en stabil støtte over os sacrum 
og nederste del af columna.

Vurder, om brugerens siddeevne i øvrigt stiller særlige krav til pudens egenskaber 
fx i forhold til spasticitet.

FikSERET BækkEn
Hvis bækkenet er fikseret (sædvanligvis i bag-
udkippet tilstand), kan det være vanskeligt 
at undgå fremadglidning. Hvis stabiliteten 
er tvivlsom, vælges evt. en pude med opdelt 
overflade (flercellepude) for at beskytte mod 
de vandrette, fremadrettede skridkræfter. Det 
er tilrådeligt at supplere brugerens mulighed 
for beskyttelse mod de vandrette skridkræfter 
ved at tilbyde en kørestol med ”tilt i rummet”-
funktion, så tyngdekraften påvirker kroppens 
forside. 

Vurder om brugerens siddeevne i øvrigt stil-
ler særlige krav til pudens egenskaber fx i for-
hold til spasticitet. 

Brug gerne fotoregistrering af undersøgel-
sens resultater.

Tyngdekraften påvirker kroppens 
forside og medvirker til at gøre 
siddestillingen mindre belastende.
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Undersøg brugeren set forfra
Vurder om brugerens siddeevne stiller særlige krav til pudens egenskaber i forhold 
til stabilitet, korrektion af asymmetrier, understøttelse af eller kompensation for 
fejlstillinger eller amputation. Der kan være behov for stabiliserende understøttelse 
af bækken og columna med henblik på at bevare overkroppen og hovedet i balance 
eller korrigere for asymmetri. Læg hænderne under tuber ischii for at mærke og 
vurdere kroppens balance og tyngde.

Undersøg brugeren set ovenfra
Vurder om brugerens siddeevne stiller særlige krav til pudens egenskaber i forhold 
til stabilitet, korrektion af asymmetrier, understøttelse af fejlstillinger eller kompen-
sation for amputation.

Vælg produkt
Tag stilling til, om brugerens tilstand, kørestol og omgivelser stiller særlige krav til 
pudens egenskaber.

• Afklar om der er tale om behov for siddepude til komfort, forebyggelse eller 
behandling af tryksår.

• Er der særlige krav til pudens deformeringsevne og størrelse af modtryk? 

• Er der særlige hensyn at tage i forhold til pudens underlag – dvs. kørestolssædet? 

• Er der behov for at puden og betrækket har særlige fugt- og varmeregulerende 
egenskaber? 

• Er der særlige krav til betrækkets friktionsnedsættende egenskaber med henblik 
på at forebygge opståen af shear i vævet? 

• Er der særlige krav til materialevalg i relation til overfølsomhed?

• Er der særlige hensyn at tage til brugerens eventuelle kognitive forstyrrelser?

• Er der særlige hensyn at tage til brugerens og/eller hjælperes indsigt i trykaflast -
 ningsprincipper med henblik på instruktion i brug, vedligeholdelse og rengøring?

• Er brugeren selv i stand til at praktisere ansvarlighed i forhold til trykaflastning?

• Er der særlige positioneringsbehov, der fx stiller krav til specielle 
forflytningsprocedurer?

• Er der særlige forflytningsprocedurer, der stiller krav til pudens konsistens og 
vægt?

• Er der særlige positioneringsbehov, der fx gradvist over tid skal tilpasses og 
ændres? 

• Er der særlige hensyn at tage fx i forhold til meget skiftende personale?

• Tag stilling til, hvor længe brugeren sædvanligvis skal sidde på puden.

Afprøvning
Afprøvning af et eller flere produkter bør foregå under kontrollerede former sådan 
at forstå, at hudens farve og tilstand bør kendes og kontrolleres af de hjælpere, 
som kender brugeren godt både før og ca. 2 timer efter påbegyndelse af afprøvnin-
gen. Oplevelse af ubehag, ømhed, smerte, sovende fornemmelse eller stillingsskrift 
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og uro, der tyder på ubehag bør omgående give anledning til en reaktion fx i form 
af en ny afprøvning med alternative puder eller positioneringstiltag.

Man skal være opmærksom på, at et tryksår kan opstå i løbet af ca. 2 timer. Tryk-
sår – og især siddesår er lumske på den måde, at de ofte starter dybt inde i vævet 
ved knoglefremspring, som følge af shear. Derfor er de måske ikke synlige på huden 
før længe efter, at skaden reelt er sket.

For at prøve at sikre sig, at en pude medvirker tilstrækkeligt til at stabilisere 
kroppen – og altså undgå at lade de vandrette skridkræfter få uheldige konsekven-
ser, kan man under den indledende afprøvning, lade brugeren sidde på et tyndt, 
glidestykke i fx 10 minutter under beskyttede former. Hvis der sker en spontan 
fremadglidning, er der gode grunde til at finde en anden type siddepude med stør-
re stabiliserende effekt – eller måske til at supplere med at stabilisere sacralt.

Det er forhåbentlig indlysende, at forsøg på at hindre fremadglidning med 
”anti-glide-puder” eller stærkt friktionsfremmende betræk er kontraindikeret. Ved 
at hindre en fremadglidning på denne mekaniske måde i laget mellem bagdel og 
pude, vil vævet i bagdelen kunne lide ubodelig skade. I den slags tilfælde er det 
nødvendigt at analysere sig til glidningens årsag og prøve at imødegå den ved at 
skabe stabilitet enten via siddepuden eller ved at benytte kørestolens muligheder 
for at ”tilte i rummet”.

For at prøve at sikre sig, at en pude medvirker tilstrækkeligt til at trykfordele 
– og altså imødegå tyngdekraften i det lodrette plan, bør man med sine hænder 
under brugerens tuber ischiadicum og evt. haleben sikre sig, at der fortsat findes 
tilstrækkeligt materiale under de prominerende knogler, og at trykket er fordelt 
over så stor en siddeflade som muligt.

Både brugers og hjælperes iagttagelser, udsagn og erfaringer omkring afprøv-
ning af en konkret pude er også meget væsentlige informationer at indsamle i for-
bindelse med valg af den rette siddepude. 

Trykmåling i interface’et mellem bruger og pude kan være et redskab til i tvivls-
tilfælde at afgøre, hvilken pude der i det enkelte tilfælde giver den største trykfor-
delende effekt. Det kan være et pædagogisk redskab for både brugere og perso-

Mærk efter under brugerens prominerende knogler, om trykket er fordelt, og om der er 
aflastende materiale under dem.
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nale, og kan fortælle noget om det individuelle match mellem bruger og pude. 
En interfacemåling kan ikke bruges til generel dokumentation for effekten af de 
enkelte produkter, bl.a. fordi det ikke på den måde lader sig gøre at måle fænome-
net shear, der menes at være skyld i de fleste siddesår. 

Evaluering
Det er en absolut nødvendig praksis at foretage en evaluering og evt. en revurde-
ring efter fx en uges afprøvning af en siddepude, og det vil være hensigtsmæssigt 
at dokumentere resultatet (se kapitel 9). Derved får man over tid mulighed for at 
udnytte erfaringerne med de enkelte siddepuder, og der skabes et grundlag for at 
indføre en økonomisk og etisk forsvarlig tryksårspolitik.

Resumé
Afprøvning af trykaflastende siddepuder kræver analyse af brugerens individuelle 
aktivitets- og aflastningsbehov samt et nøje kendskab til markedets siddepuder 
mht. materialer, form og aflastningsprincipper. Det rette match af brugerens indivi-
duelle behov og valg af en konkret siddepude afgøres gennem systematisk afprøv-
ning af udvalgte, relevante siddepuder, og målet er opnåelse af optimal trykaflast-
ning og størst mulig grad af aktivitetsudøvelse.
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Forflytninger
Af sonJA moseHolm

Gennem de seneste år har der været fokus på undervisning i forflytningsteknik for 
hjælperpersonalet (1) for at undgå arbejdsskader. Den mest anvendte forflytnings-
metode er udviklet af den norske fysioterapeut Per Halvor Lunde (1). For at undgå 
løft tager teknikken udgangspunkt i det naturlige bevægemønster, bl.a. ved at 
udnytte borgerens ressourcer og anvende teknikker med udgangspunkt i de fysiske 
love.

Der har været fokus på at medinddrage borgeren (2) mest muligt i forflytnings-
situationen og knapt så meget fokus på, om forflytningen medvirker til udvikling af 
trykskader.

Alle, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelser, ved, at tryksår kan 
opstå i løbet af ganske få timer, men det er måske ikke så mange af os, der tænker 
på, om måden, hvorpå vi forflytter eller placerer en borger i den siddende stilling, 
har betydning for udvikling eller vedligeholdelse af et tryksår.

Forudsætningen for at kunne foretage forflytninger, der tænker forebyggelse af 
tryksår ind, er, at vi har kendskab til forflytningsteknik i både teori og praksis, og 
at vi har den nødvendige tid til at foretage hensigtsmæssige forflytninger. Desuden 
skal vi have viden og indsigt i forskellige tryksårsforebyggende tiltag og viden om 
betydningen af, at borgeren får mulighed for at indtage den mest stabile siddestil-
ling – og hvordan. Vi skal kende til betydningen af stillingsskift og have grundig 
instruktion i mulighederne for at udnytte hjælpemidlernes fleksibilitet til tryksårs-
forebyggende tiltag. Endelig skal vi have mulighed for at kende til den konkrete 
kørestols anvendelsesmuligheder og at vide noget om den konkrete siddepudes 
brug og vedligeholdelse. Alle disse aspekter stiller krav til ledelsen om, at der er 
tilstrækkelig tid og økonomiske ressourcer til at opnå denne indsigt.

Dette kapitel ser nærmere på, hvilke hensyn vi skal tage, når vi forflytter en bor-
ger, der allerede har eller er i risiko for at få tryksår. For at kunne det, er vi nødt 
til at få klarhed over, hvilken status borgeren har med hensyn til mobilitet og tryk-
sårsrisiko, og vi skal være opmærksomme på, at borgerens forflytningsniveau kan 
svinge fra time til time.
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BORgEREnS STaTUS MED HEnSyn Til MOBiliTET

1. Den mobile borger, der sidder mange timer i kørestol, men selvstændigt kan for- 
 flytte sig fra siddende stilling mellem 2 elementer – med eller uden forflytnings-
 hjælpemidler.

2. Den mindre mobile borger, der kan forflytte sig, men med personhjælp og  
forflyt ningshjælpemidler.

3. Den immobile borger, der kun kan forflyttes mellem 2 elementer ved hjælp af 
lift.

BORgEREnS STaTUS MED HEnSyn Til TRykSåRSRiSikO
Vurder, om borgeren er i risiko for at pådrage sig tryk eventuelt ved anvendelse af 
en risikoscorings-skala (se fx kapitel 2 og kapitel 9).

HOvEDPRinciPPER vED FORFlyTningER
Forflytning fra siddende til siddende stilling er en tung forflytning, fordi den sæd-
vanligvis foregår i det horisontale plan, og derfor ikke hjælpes på vej af tyngdekraf-
ten. For at kunne forflytte med mindst mulig friktions- og gnidningsmodstand og 
udnytte borgerens ressourcer optimalt er vi nødt til at have kendskab til de 3 vigtig-
ste faktorer i forflytningsprocessen:

• Kendskab til det naturlige bevægemønster.

• Kendskab til, hvordan gnidningsmodstanden elimineres ved at kunne identificere 
trykpunkterne under borgeren i forbindelse med en forflytning.

• Kendskab til de fysiske love (1).

DEn kOnkRETE FORFlyTning

• Gennemtænk forflytningen, inden den udføres.

• Vurder borgerens fysiske tilstand, da denne kan svinge inden for få timer.

• Hav hjælpemidler klar og ved hånden.

• Benyt glidestykker til reduktion af friktion mellem borgerens hud og underlag 
herved undgås, at huden udsættes for skub- eller trækkræfter, som kan udvikle 
eller vedligeholde et tryksår.

• Fortæl hele tiden borgeren, hvad der skal ske, så denne får mulighed for at 
deltage aktivt i forflytningen. 

• Giv dig tid – ældre borgere har behov for længere tid til at omsætte en instruks 
til handling, og det er kun få sekunder (3), der skiller en god forflytning fra en 
dårlig. En dårlig forflytning, hvor der trækkes uden glidestykker eller forflyttes 
via løft, resulterer oftere i skader hos borgeren i kraft af fremprovokering af et 
tryksår eller skader på hjælperens bevægeapparat.

Den mobile borger
For den selvhjulpne borger kan der være et modsætningsforhold mellem at kunne 
forflytte sig selv og tage hensyn til, om der er risiko for at skabe eller vedligeholde 
et tryksår. Det vil ofte have højere prioritet for borgeren at kunne forflytte sig alene 
frem for at tage hensyn til, om der er risiko for at skabe eller vedligeholde et tryk-
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sår. Det er en menneskelig overlevelsesmekanisme at kunne klare sig selv, og det vil 
være naturligt at gøre alt for at give borgeren mulighed for at bevare sine færdig-
heder. Man skal dog som hjælper gøre sig klart, at borgerens manglende, nedsatte 
eller unormale sensibilitet på de trykudsatte områder kan være baggrund for den 
lave motivation. Manglende sensibilitet giver ingen oplevelse af smerte og ømhed, 
og derfor får borgeren heller ikke ”besked” om, at det er tid at flytte på sig. 

Det kan i sådanne tilfælde være nyttigt at anskueliggøre risikoen for tryk i for-
skellige stillinger og på forskellige produkter, og det kan tjene til at motivere til 
alternativer. En trykmåling kan vise, hvor på bagdelen der er tryk, og hvordan tryk-
ket fordeles fx ved stillingsskift, andre forflytningsprocedurer og valg af alternative 
hjælpemidler.
Der er 2 kategorier af mobile borgere:

• Borgeren, der klarer en horisontal forflytning uden hjælpemidler.

• Borgeren, der skal anvende hjælpemidler for at klare en horisontal forflytning.

Borgeren der anvender den horisontale forflytning uden hjælpemidler, skal trænes i 
skinkegang (2), da han her undgår at skubbe/trække huden under sig. 

Forflytning op fra stol
Vægten lægges på den ene balle, hvorefter den vægtfrie balle flyttes fremad. Der-
efter lægges vægten over på den anden balle, og således føres kroppen fremad i 
skift (skinkegang). Dette gøres, indtil bagdelen er placeret så langt fremme i stolen 
som muligt. Borgeren anvender nu det naturlige bevægemønster for at rejse sig 
halvt op. Det vil sige: Benene sættes ind under stolen, overkroppen bøjes ud over 
knæene (næsen ned til knæene), hvorefter borgeren rejser sig op i halvtstående 
stilling. Borgeren kan nu foretage en drejning og sætte sig i en anden stol eller på 
toilettet.

Forflytning ned i stol 
Borgeren flytter benene helt tilbage til stolekanten, skyder bagdelen tilbage og 
bukker næsen ned mod knæene og sætter sig. Herefter foretages skinkegang, indtil 
stolens ryglæn nås med bagdelen. Derefter retter borgeren sig helt op for at opnå 
støtte i lænden. Vær opmærksom på, at bagdelen skal have rigelig plads og løs 
eventuel kørestolens rygstropper op på den nederste del af kørestolsryggen og lad 
borgeren opnå tilstrækkelig fast støtte i lænden til, at det er muligt for borgeren at 
bevare lændesvajet i den siddende stilling.

Føler borgeren, at han ikke sidder korrekt, er det vigtigt, at han instrueres i at 
løfte sig op i begge arme ved hjælp af armlænene, inden han justerer sin siddestil-
ling. Ofte ser vi, at borgeren kun løfter sig op ved at lægge vægten over på den ene 
albue/armlæn og derefter trækker/skubber bagdelen tilbage. Dette medfører en 
stor risiko for trækgener i huden og det giver ofte en skæv siddestilling med risiko 
for et større tryk på den ene balle og dermed mulighed for tryksår.

Borgeren der skal anvende hjælpemidler for at klare en horisontal forflytning 
skal trænes i:
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• At anvende små glidestykker, der placeres under trykpunkterne – siddeknoglerne 
– for at eliminere risikoen for gnidningsmodstand mellem underlag og hud.

• At anvende glidebræt.

• At udnytte tyngdekraften ved at foretage forflytningen fra et højere sted til et 
lavere.

• At løfte sig over forhindringer, hvor han ikke kan trække sig med anvendelse af 
glidestykker eller glidebræt.

• At prioritere en opdeling af forflytningsprocessen i etaper frem for, at 
forflytningen sker hurtigt. Det er vigtigt at få borgeren til at forstå vigtigheden 
af, at forflytningen hellere skal ske i flere tempi frem for i en fart for at undgå 
trækgener i huden.

Forflytningen foretages nu ved, at borgeren lægger glidestykker eller glidebræt ind 
under trykpunkterne, hvorefter han trækker sig frem eller henover glidebrættet. 
Der findes glidebræt med indbygget glidestykke, disse er at foretrække til borgere, 
der er i risiko for at få tryksår.

Forflytning ud og ind af seng
Borgeren skal instrueres i, at det er lettere at forflytte sig fra et højt punkt til et 
lavt, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt at justere sengehøjden over gulv i 
forhold til kørestolshøjden.

Borgeren skal, hvis det er nødvendigt, trænes i at anvende glidestykker eller gli-
debræt.

Borgeren skal instrueres i at anvende sengens muligheder ved at løfte hovedgær-
det inden forflytning til seng, så det bliver lettere at vurdere, hvor bagdelen skal 
placeres. Derved opnås, at forflytningen bliver mere præcis, og man undgår, at bor-
geren efterfølgende skal forflytte sig op eller ned i sengen.

Borgeren skal instrueres i, at han efter forflytningen ind i seng, som er lettest, 
hvis bendelen er vandret, skal indstille sengen til ”siddestilling”, hvis han efter-
følgende skal sidde i sengen. Det forudsætter en 4-delt lejeflade på sengen og 
indebærer, at bendelen hæves, så skrid, shear og friktion minimeres i den siddende 
stilling. Det er dog værd at huske på, at en seng primært er til at ligge i – og kun 
kortvarigt er beregnet til at sidde i! 

Hvis borgeren anvender hovedgærdeelevationen, når han skal ud af sengen, er 
det vigtigt at anvende den funktion, hvor bendelen samtidig eleverer lårdelen, og 
ryglænet kører tilbage, så der dannes et ”hul” til bagdelen. Derved hæmmes den 
fremadglidning af bagdelen på madrassen, som kan medføre et væsentligt træk i 
huden med risiko for tryksår til følge.

Den mindre mobile borger
Der er mange skrøner i forbindelse med forflytninger. En af skrønerne er, at det 
tager længere tid at forflytte ved inddragelse af borgerens egne fysiske muligheder 
(ressourcer), ved anvendelse af skub-, træk- og rullebevægelser frem for løft af bor-
geren og ved anvendelse af hjælpemidler. En undersøgelse foretaget af Arbejdsmil-
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jøinstituttet i 2000-2001 (3) viser, at en forflytning, hvor der tages hensyn til med-
inddragelse af borgerens ressourcer og hensyntagen til hjælperens arbejdsmiljø, i 
gennemsnit varer 24 sekunder imod den ”gamle” forflytningsmetodes 18 sekunder, 
altså kun 6 sekunder længere.

Der er to kategorier af borgere i denne gruppe:

• Borgeren, der kan forflyttes ved hjælp af en hjælper.

• Borgeren der kan forflyttes ved hjælp af to hjælpere.

Forflytning ved hjælp af én hjælper
Forflytning op fra/ned i stol foregår fortsat efter skinkegang, men hjælperen er den 
aktive med hensyn til placering af glidestykker eller glidebræt under trykpunkterne. 
Borgeren kan her selvstændigt forflytte vægten fra side til side. Skal hjælperen 
medvirke til at placere glidestykket under borgeren, skal denne folde glidestykket 
og placere sin egen hånd mellem de 2 lag, så gnidningsmodstanden mellem hjælpe-
rens hånd og borgerens hud elimineres.

Når glidestykkerne er placeret under trykpunkterne, støtter hjælperen borgeren 
med balancen ved at holde om skuldrene og guide borgeren fra side til side. Herved 
guides fremføringen af ballen.

Når borgeren er kommet tilstrækkeligt langt frem i stolen, guider hjælperen 
borgeren til at få næsen ud over knæene, støtter omkring borgerens bækken med 
begge hænder og ”låser” eventuelt borgerens knæ med egne knæ. Borgeren hjæl-
pes op i en horisontal forflytning, som dog forudsætter, at borgeren selv kan dreje 
rundt på benene. Hjælperen har forinden placeret borgeren hensigtsmæssigt i for-
hold til den anden stol/toilet, hvortil forflytningen skal ske, så en mellemlanding på 
armlæn eller lignende med risiko for skader på huden undgås.

Borgerens lægge skal røre ved stolekanten, inden denne begynder at sætte sig. 
Borgeren guides til at sætte sig, skyde bagdelen tilbage, næsen ned til knæene, 
medens hjælperen placerer/guider bækkenet med begge hænder lige ned i sædet. 

Herefter foretages der skinkegang ved hjælp af glidestykker, indtil borgeren når 
ryglænet med bagdelen. Giv så vidt muligt bækkenstøtte, så lændesvajet kan beva-
res (se kapitel 3). Det vil give større stabilitet i siddestillingen og vil kunne medvirke 
til at undgå skrid på sædet og risiko for opståen af shear i vævet.

Det er vigtigt, at hjælperen er opmærksom på at anvende borgerens egne res-
sourcer, og ikke foretager løft – men nøjes med at guide.

Efter forflytningen og anvendelsen af glidestykker er det vigtigt at disse fjernes, 
da de ofte er fremstillet af materialer, der ikke transporterer sved og fugt. Derved 
kan de medvirke til at skabe et fugtigt miljø på huden, hvilket rummer en fare for 
hudskader. Der findes glidestykker, der er nemme at placere og straks at fjerne efter 
brug.
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Forflytning ved hjælp af to hjælpere

FORFlyTning OP FRa/nED i STOl
Denne borger er tungere, men kan stadig hjælpe lidt til, og det kan ofte udnyttes 
positivt. Dette er dog den vanskeligste forflytning for hjælperpersonalet. Forflyt-
ningen kræver et godt samarbejde mellem hjælperne og borgeren. En af Per Halvor 
Lundes (1) teorier er, at en borger og hjælperne lettere kan samarbejde, hvis der 
ikke anvendes kommandoen ”1 – 2 – 3 – nu”, men i stedet anvendes kommandoer, 
der forklarer, hvad der skal ske, fx ”Op at stå”.

Forflytningsprincippet frem til stolens forkant er det samme som beskrevet ved 
borgeren, der forflyttes med en hjælper, men her skal hjælperne udføre og guide 
de bevægelser, som borgeren ikke selv er i stand til, nemlig at flytte vægten fra den 
ene side til den anden.

Det gøres ved, at den ene hjælper står bagved borgeren, holder fast omkring 
skuldrene for at guide bevægelsen fra side til side. Den anden hjælper står foran 
borgeren, tager fat omkring borgerens balle, først den ene, derefter den anden og 
guider bevægelsen fremad i samarbejde med den hjælper, der står placeret bagved. 
Det er vigtigt, at der er placeret glidestykker under ballerne forinden, så der ikke 
foregår træk i huden. Det er ligeledes vigtigt, at hjælperen ikke løfter eller trækker 
i ballen, da dette belaster hjælperens små led i fingrene.

Anvendes glidebræt, placeres det af den hjælper, der står foran borgeren. Den 
anden hjælper kan støtte omkring borgerens skuldre for at give borgeren tryghed 
og evt. guide bevægelsen, der skal til for, at glidebrættet kan placeres.

FORFlyTningER UD Og inD aF SEng 
Her er det vigtigt, at hjælperne har kendskab til sengens muligheder for justering af 
ryglæn og hovedgærde. Se beskrivelsen af sengens mulighed ved elevation af ho-
vedgærde under beskrivelsen for den mobile borger.

Det er ligeledes væsentligt at finde punktet for den mest hensigtsmæssige pla-
cering af bagdelen, inden borgeren sætter sig på sengekanten ved forflytning ind i 
seng. Når borgeren skal længere ind i sengen, kan der anbringes glidestykker under 
trykpunkterne for at undgå trækgener i huden.

Når borgeren skal ud af sengen, er det vigtigt, at hjælperne er klar over vigtig-
heden af, at borgeren er højt nok oppe mod sengens hovedgærde, inden dette 
eleveres. Det er vigtigt, at udgangspunktet for en forflytning ud af sengen bliver 
så optimalt som muligt. Hvis borgeren er gledet ned mod fodenden i sengen, skal 
denne forflyttes højere op ved hjælp af glidestykker, inden forflytningen ud af sen-
gen påbegyndes med elevation af hovedgærdet. 

Når borgeren er kommet op i den siddende stilling, er det vigtigt at anvende 
glidestykker under trykpunkterne i forbindelse med den videre forflytning for at 
undgå trækgener i huden. Her er det vigtigt også at være opmærksom på, at glide-
stykket (-erne) er placeret, så borgeren ikke glider på gulvet.
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Den immobile borger
Denne type borger kan kun forflyttes med brug af lift. Forflytning med lift er ofte 
forbundet med mange skrøner. En af disse er, at hjælperne ofte tror, at liftstyk-
ket skal trækkes helt ned under ballerne, for at borgeren ikke skal falde ud under 
liftningen! Det er simpelthen ikke sandt, hvis man har fundet det rette sejl til den 
konkrete borger.

Et sejl skal under ingen omstædigheder ind under ballerne. Det er den sikre vej 
til at medvirke til at fremkalde sår, fordi pålægningen af sejlet tvinger til træk og 
skub i ballernes væv i uhensigtsmæssig kombination med modstand fra underlaget.

Ved valg af det rette sejl er det ikke nok at snakke om, hvorvidt der er behov 
for hovedstøtte eller ej. Et liftstykke skal under forflytningen og ikke mindst ved 
placeringen i stolen give mulighed for at tilnærme sig den siddende stilling, som 
borgeren skal indtage efter forflytningen, så det ikke efterfølgende er nødvendigt 
at trække eller hive hist og pist.

Sejlet skal have indstillingsmuligheder i stropperne, så den mest oprette siddestil-
ling kan opnås, idet dette sikrer den letteste og samtidig mest korrekte placering i 
stolen.

Når det mest optimale sejl er fundet efter afprøvning, er det vigtigt, at hjælperne 
er instrueret i, hvordan en borger placeres lettest og mest korrekt i fx kørestolen 
med henblik på at opnå den største grad af stabilitet i siddestillingen. Det er også 
her væsentligt for at opnå en stabil siddestilling, at bagdelen kommer så godt til-
bage i stolen, at det er muligt at opnå støtte i lænden og dermed bevare lændesva-
jet, hvis det findes. Derved opnås bedst sikkerhed for, at borgeren ikke skrider frem 
på sædet. Det kan være hensigtsmæssigt at få borgeren til at læne sig ekstra frem 
under liftningen i sejlet for at få bagdelen godt langt tilbage og stimulere til læn-
desvaj. Det er ikke muligt at opnå denne stimulation, ved at hjælperne skubber på 
knæene!

Et liftstykke skal så vidt muligt fjernes fra borgeren efter hver forflytning. Synin-
ger, kanter og folder på liftstykket er potentielle ”tryksårsproducenter”. Det er også 
en skrøne, at det er så svært og belastende at pålægge et sejl, at det for enhver pris 
skal begrænses for hjælpernes skyld. Vær 2 personer om pålægning af liftstykket 
hver gang og få borgeren, hvis det er muligt, til at læne sig lidt frem før og efter 
forflytningsprocessen. 

Praksis viser desværre, at når en lift kommer akut ud til en borger – hvis det fx 
er fredag, og borgeren gennem de sidste dage er blevet dårligere, og forflytninger 
derfor ikke længere kan foregå sikkert, eller hvis borgeren udskrives med få timers 
varsel fra hospital – så er problemet, at der sjældent foretages en evaluering af, om 
liften og sejlet fungerer hensigtsmæssigt i forhold til den konkrete borger og den-
nes forflytningsproblematik.

Det er uhyre væsentligt, at den ansvarlige fagperson – om ikke akut, så straks 
derefter – foretager en grundig analyse af behovet og eventuelt reviderer det akut-
te produktvalg.
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Forflytning til kørestol med brug af lift
Hjælperne skal instrueres i så vidt muligt at tilte hele kørestolen, så bækkenet pla-
ceres helt tilbage i sædet. Det er langt bedre at udnytte en tiltfunktion i en kørestol 
end at benytte sig af en eventuel mulighed for, at ryglænet kan fældes ned. Det 
kan være forbundet med risiko for opståen af shear og friktion på bagdelen at be-
nytte sig af ryglænet alene.

Såfremt borgeren ikke oplever, at han er placeret korrekt i kørestolen, er det 
vigtigt, at hjælperne instrueres i at foretage et nyt lift frem for at trække borgeren 
på plads ved fx at tage fat i bukserne. 

Det ses ofte, at borgere ikke placeres stabilt i kørestolen, og at de derfor skrider 
fremad i sædet. For hjælperen kan det se ud til, at et skridsikkert materiale kan løse 
problemet, fordi borgeren holder op med at skride. Vær dog opmærksom på, at 
den fremadskridende bevægelse fortsat foregår, men at den nu blot foregår inden 
i borgerens bagdel med meget alvorlig risiko for, at der opstår shear i vævet med 
tryksår til følge startende dybt inde i bagdelen over siddeknoglerne. Det er derfor 
bandlyst at anvende anti-skrid under en tryksårstruet person, som man kan se glider 
fremad i løbet af en dag. Søg i stedet hjælp til at finde årsagen og find en alternativ 
løsning i form af fx alternativ siddepude, lændestøtte eller kørestol med mulighed 
for tiltfunktion. 

Forflytning til hvilestol med brug af lift
Teknikken er den samme som ved den ovenfor beskrevne forflytning. Vanskelighe-
derne i forbindelse med forflytning til hvilestol består i, at stolens ryg ofte er højere 
end kørestolsryggen, og at det ikke altid er muligt at justere hvilestolen i en tilt-
indstilling. Det gør det vanskeligere for hjælperne at komme til at placere borgeren 
stabilt.

Igen er det vigtigt, at hjælperne er instruerede i, at de aldrig må trække en bor-
ger tilbage uden at anvende glidestykker og skinkegang.

Forflytning til toilet med brug af lift
Forflytning til toilet er vanskelig, idet der ingen reguleringsmuligheder er mellem 
sæde og ryg. Hvis borgeren kan deltage aktivt med armene, kan han hjælpe til med 
at placere sig korrekt ved at anvende toiletstøtter eller armlæn på toiletbrættet. 
Når han liftes ned, griber borgeren fast i støtterne/armlænene, og hjælperen kan 
skubbe på knæene, så bagdelen kommer helt tilbage i sædet.

Hvis borgeren ikke kan medvirke, kan anvendelse af en bækkenstol være et al-
ternativ, idet denne kan tiltes, så borgerens bagdel kan placeres helt tilbage. Bæk-
kenstolen kan derefter rettes op i forbindelse med toiletbesøget.

Mange hjælpere ønsker at kunne anvende et toiletsejl, idet det er lettere at tage 
bukser af og på ved toiletbesøg. Dette kan være en meget dårlig idé, da det kan 
give trækgener på huden i forbindelse med, at benklæderne trækkes ned og op. 
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Samtidig er der risiko for, at benklæderne eller en ble kommer til at sidde som en 
sammenkrøllet pølle med risiko for tryk. Den bedste løsning er at tage en ”mellem-
landing” i sengen, hvor bukserne trækkes af eller på. Mange fravælger dog denne 
procedure, idet det giver en ekstra forflytning og opleves mere tidskrævende.

Forflytning ud og ind af seng med brug af lift
Det er vigtigt at have kendskab til sengens muligheder. Hjælperne skal derfor være 
instrueret i sengens muligheder for justering af højde og lejeflade. Ved at elevere 
hovedgærdet findes lettest punktet for bagdelens placering på madrassen, inden 
borgeren liftes til sengen.

Når en borger skal op at sidde i sengen, er det vigtigt at anvende den funktion, 
hvor fodenden eleverer i lårdelen, og ryglænet kører tilbage, så der dannes et ”hul” 
til bagdelen. Derved hæmmes den fremadglidning af bagdelen på madrassen, som 
kan medføre et væsentligt træk i huden med risiko for tryksår til følge. Det er dog 
vigtigt at være bevidst om, at en seng først og fremmest er beregnet til at ligge i! 
At sidde i en seng bør ikke foregå over længere perioder. Det er umuligt at stabili-
sere en person hensigtsmæssigt i den siddende stilling i en seng.

Når borgeren skal ud af sengen, er det også her vigtigt, at hjælperne sikrer sig, 
at borgeren er tilstrækkelig højt oppe i sengens hovedende, inden hovedgærdet 
eventuelt eleveres for at indlede liftningen. Hvis borgeren er gledet ned mod sen-
gens fodende, skal han flyttes højere op ved hjælp af glidestykker, før hovedgærdet 
eleveres, og forflytningen tager sin begyndelse.

Stillingsskift i løbet af dagen
Er borgeren inaktiv og uden mulighed for selv at foretage stillingsskift, er det vig-
tigt, at personalet gør dette for borgeren mange gange i løbet af dagen. Risikoen 
for tryk er enorm hos den inaktive borger. For at kunne foretage stillingsskift kræ-
ves, at den stol, borgeren sidder i, har justeringsmuligheder – bedst i form af en 
tiltfunktion. Findes der fældbar ryg på stolen bør denne kun benyttes til at justere 
forholdet mellem sæde og ryg, når borgeren ikke sidder i stolen. En opretning af 
den fældbare ryg vil meget ofte medføre, at borgerens sæde skubbes fremad, og 
der opstår risiko for friktion og shear. Hvis en borger skal rettes op fra tilbagelig-
gende, skal man være opmærksom på, at tøjet ikke folder, så det giver tryk.

Hjælpemidler

Madrasser
Hvis borgeren ligger mere end de ”normale” 8 timer, bør vi som professionelle 
altid tænke tryksårsforebyggelse ind ved at vælge en anden type madras end en 
standardmadras. Vi bør ligeledes tænke på stillingsskift, hvis borgerne ikke selv er i 
stand til det. 

Stillingsskift bør ske mindst hver anden time enten ved et venderegi og anvendelse 
af glidestykker eller ved at lejre borgeren forskelligt ved hjælp af puder, så tryk-
punkterne hele tiden flyttes i forhold til belastningen af kroppen.



95HJÆLPEMIDDELINSTITUTTET | 2003 

Kapitel 8 

Skal sengen – på trods af anbefaling af det modsatte – benyttes til, at borgeren 
sidder mere end 1½ time, skal den kunne indstilles med lårstøtte og ”hul” til bagde-
len. Det forudsætter en seng med 4-delt lejeflade, og madrassen skal med sikkerhed 
aflaste under de dybest stikkende knogler med mindst 1½ cm aflastende materiale. 
Vær opmærksom på, at nogle dynamiske madrasser ikke altid aflaster tilstrækkeligt 
i siddende stilling, ligesom statiske madrasser fyldt med luft eller vand til en lig-
gende person ikke aflaster i den siddende stilling. Det er nødvendigt at konstatere 
dette ved selvsyn og mærke under brugeren i hele den dynamiske madras’ cyklus. 
Madrasser, der slår folder i betrækket under sædet i den siddende stilling, er ikke 
egnede. 

Madrassen skal med sikkerhed aflaste under de dybest stikkende knogler med 
mindst 1½ cm aflastende materiale. Vær opmærksom på, at nogle dynamiske 
madrasser ikke altid aflaster tilstrækkeligt i siddende stilling, ligesom statiske 
madrasser fyldt med luft eller vand til en liggende person ikke aflaster i den 
siddende stilling.

Bleer og underlag
Bleer og inkontinensunderlag er i dag så udviklede, at en borger næsten kan sidde 
hele dagen med den samme ble. Det kan absolut ikke anbefales, fordi det fugtige 
miljø, som findes under en ble, kan skade huden. For at forebygge tryksår er det 
vigtigt, at bleer skiftes, når de er blevet våde!

Undgå at bruge ekstra betræk og underlag som mellemlag mellem siddepude 
og bruger. Hvert ekstra lag begrænser siddepudens effekt. Hvis det menes at være 
nødvendigt alligevel, så undersøg, om det er muligt at skaffe et elastisk betræk og 
benyt så vidt muligt kun de originale betræk, der passer til den konkrete siddepude. 
Bestil ekstra originalbetræk og benyt aldrig hovedpudebetræk for at beskytte pu-
den. Det er vigtigere at beskytte bagdelen-og et ikke-strækbart betræk gør mere 
skade end gavn. Det er vigtigt, at inkontinensunderlag ikke har tendens til at ligge 
sammenkrøllet under brugeren. Vi ser ofte, at en borger har lagt et kunstigt lam-
meskind oven på sin siddepude, og vi ser også, at der ligger nøgler, punge, lom-
metørklæder med videre under bagdelen. Det er alt sammen ting, der er med til at 
fremme tryk med sår til følge. Fjern det kunstige og udlevér en kørestolstaske til det 
løse!

Siddepuder
Det er vigtigt, at hjælperne er instruerede i, hvordan en tryksårsforebyggende pude 
skal vedligeholdes i dagligdagen. Skal den rystes? Hvordan skal den vende? Hvad 
skal vende fremad og bagud, og hvad er op og ned? Hvis der er tale om en luftpu-
de, skal der udarbejdes konkrete procedurer for: hvem, hvordan og hvor ofte puden 
skal checkes for luft, så man altid er sikker på, at den aflaster godt nok.
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Glidehjælpemidler 
Der findes glidestykker i mange udgaver og fabrikater. Der findes små stykker, der 
stoppes ind under borgeren og efter endt brug straks fjernes igen, og der findes 
heldækkende glidemadrasser og el-vendelagen, der er fast placeret under bor-
geren. Det kræver individuel vurdering at finde det bedst egnede hjælpemiddel i 
hvert enkelt tilfælde. Generelt kan man sige, at det af tryksårsforebyggende grunde 
vil være bedst at benytte de små, flytbare stykker, men der kan være grunde til at 
anvende andre former for glidestykker. I relation til den siddende stilling, vil det 
dog først og fremmest være relevant at beskæftige sig med de flytbare glidestykker 
og glidebræt.

Stiklagner/håndklæder
Anvendes der stiklagner eller håndklæder i forbindelse med en forflytning, bør man 
være opmærksom på, at disse ikke bør trækkes ind under borgeren, men placeres 
ved at forflytte vægten fra trykpunkterne på grund af risikoen for trækgener i hu-
den.

Resumé
I forbindelse med forflytninger er der en potentiel risiko for at medvirke til udvik-
ling af eller vedligeholde tryksår, og det er derfor oplagt at tænke tryksårsforebyg-
gende tiltag ind i forflytningsprocedurerne. Afsnittet gennemgår forskellige forflyt-
ningssituationer under hensyn til både arbejdsmiljø, brugerdeltagelse og forebyg-
gelse af hud- og vævsskader.  
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Metode til kvalitetssikring
Af Helle Dreier

Som formidler af siddepuder står man i praksis i et dilemma, fordi man dagligt må 
træffe valg, som måske viser sig ikke at være gode nok, når brugeren har fået tryk-
skader af at sidde et stykke tid på en pude. Der findes ingen pålidelig dokumenta-
tion for siddepuders effekt, bl.a. fordi brugernes individuelle ressourcer, siddeevne, 
stabilitet og aktivitetsbehov er afgørende elementer i samspillet med den enkelte 
siddepudes effekt. Alene af den grund er siddepuders effekt umådelig vanskelig at 
dokumentere. 

Endnu en usikkerhedsfaktor er, at vi stadig ikke kender den fulde sandhed om, 
hvorfor tryksår opstår, og derfor har vi heller ikke let ved at finde en risikoscoring, 
der med meget stor sikkerhed forudsiger, hvem der er i risiko for at få trykskader (1, 
2). Det er simpelthen svært at vælge den rette siddepude til den rette bruger. 

At forebygge tryksår medfører, at vi må leve med en vis form for usikkerhed. Vi 
kan jo ikke vide, om den pude, vi lægger under Fru Jensens bagdel, i tilstrækkelig 
grad virker forebyggende, for hvis Fru Jensen ikke får tryk, så er hun måske netop 
en af dem, som alligevel aldrig ville have fået det. Vi kan kun få sikkerhed for virk-
ningen af en pude, hvis det går så galt, at Fru Jensen faktisk får en trykskade. Så 
ved vi, at den ikke virkede efter hensigten, og det var netop den situation vi gerne 
ville undgå.

Dette kapitel beskriver en metode og et arbejdsredskab, der på henholdsvis 
overordnet og individuelt plan kan give større sikkerhed med hensyn til valg af sid-
depude til forebyggelse af tryksår. Udgangspunktet er Redskab til risikoscoring og 
valg af siddepude (se BILAG 2, side 106-107) (3). Der findes henvisninger til forskel-
lige pudetyper A, B & C og D & E, som fremgår af en pudeoversigt over produkter 
på det danske marked (4).

Udvikling af tryksårspolitik
Den overordnede hensigt med metoden er systematisk at identificere både bruger 
og produkt og koble denne viden for at evaluere på resultaterne efter fx et halvt 
eller et helt år. Det er en måde at huske og fastholde de kliniske erfaringer over en 
længerevarende periode. Det sætter formidleren i stand til på et overordnet plan at 
vurdere, hvorvidt produktvalgene matcher brugernes behov i tilstrækkeligt omfang, 
eller om resultaterne kan give anledning til revurdering.

Redskabet er tænkt som et kvalitetssikringsredskab for større organisationer, 
kommuner og hospitaler, hvor man traditionelt i videst muligt omfang forsøger at 
lægge sig fast på et standardudvalg af produkter til specifikke målgrupper. Redska-
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bet giver mulighed for at evaluere på dette standardudvalg og kan på den måde 
medvirke til at sikre kvaliteten over en længere tidshorisont.

Da redskabet samtidig rummer mulighed for at fravige standardpudevalget på 
baggrund af en faglig, klinisk vurdering, og desuden en mulighed for at beskrive 
og dokumentere det alternative pudevalg, vil risikoen ved at generalisere en meget 
individuel problematik i nogen grad være minimeret.

arbejdsredskab til individuelle valg af siddepude
Den overordnede hensigt med at vælge siddepude er at forebygge trykskader i el-
ler på brugerens bagdel, og at gøre det med det billigste og bedst egnede produkt. 
Når og hvis trykskaden er opstået, er vi jo allerede for sent ude. 

Arbejdsredskabet Redskab til risikoscoring og valg af siddepude giver formid-
leren stikord til indsamling af data om brugeren i form af højde, vægt, alder, risi-
koscore og evt. beskrivelse af trykskader. Samtidig sætter redskabet fokus på de 
faktorer, som i det enkelte tilfælde er relevante at interessere sig for i forbindelse 
med et individuelt, konkret siddepudevalg. Skemaet rummer mulighed for at score 
brugeren 2 gange – dvs. både før og efter afprøvning af en siddepude, og hvis det 
er nødvendigt, kan supplerende scoringer udføres på flere skemaer.  Arbejdsredska-
bet kan bruges i forbindelse med ethvert valg af siddepude – fx ved tilpasning af ny 
kørestol, som det sker dagligt på Hjælpemiddelcentraler, i kommuner og på pleje-
hjem. Det dokumenterer koblingen mellem bruger og produkt og fortæller samti-
dig noget om resultatet af den individuelle siddepudeafprøvning. 

Den faglige vurdering og den sunde fornuft
Skemaer kan være en hjælp til at huske alle aspekter i en sag, men det kan også 
blive en sovepude. I et forsøg på at undgå den faldgrube omfatter skemaet en ru-
brik, der giver anledning til faglige, kliniske overvejelser samt brug af sund fornuft. 

En sammenlagt score udløser i x-kommune et standardpudevalg – fx i kategorien 
B (4), men en supplerende faglig vurdering på den konkrete bruger kan måske ud-
løse et andet pudevalg. Dette alternativ beskrives i samme rubrik og indgår dermed 
som dokumentation i forbindelse med evalueringen på længere sigt.

Risikoscoring
Der findes som nævnt mange forskellige risikoscore-skalaer (5), som tilsyneladende 
ikke er særlig anvendelige til at forudsige, hvem der er i risiko for at få trykskader. 
Det tjener formentlig endnu ikke noget videnskabeligt formål at benytte risikosco-
ring som sikker dokumentation, men det skærper opmærksomheden på problema-
tikken og giver et ”vink med en vognstang” om, i hvilken retning vi skal bevæge os. 

I dette tilfælde er valgt Braden Scale for Prediction of Pressure Sores, først og 
fremmest fordi den belyser sensorisk perception, gnidning og forskydning, som er 
umådelig essentielle parametre i forbindelse med den siddende stilling og valg af 
siddepuder. Mange andre eksisterende risiko-skalaer kan udmærket benyttes eller 
en ny kan opfindes. Der findes desværre endnu ingen ultimativ, standardiseret skala 
i Danmark, Norden eller Europa. Se i øvrigt mere om denne problematik i kapitel 2. 
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Fokus på tværfagligt samarbejde
Tryksårsforebyggelse drejer sig i høj grad om tværfagligt samarbejde. Det handler 
om at forene de forskellige faglige indfaldsvinkler, som henholdsvis plejepersonale 
og terapeuter har til emnet. Opgaven kan kun lykkes, hvis alle grupper arbejder 
mod det samme mål, og det stiller krav til vidensdeling og metodeudvikling.

Valg af siddepude, som typisk kræver en terapeutfaglig indsigt, forudsætter en 
beskrivelse af brugerens status og eventuelle sår, hvilket typisk kræver en plejefag-
lig indsigt. Dermed er der lagt op til tværfagligt samarbejde. 

Der findes ikke særlig meget litteratur om emnet, og det er småt med dokumen-
tationen. Derfor er det nødvendigt at skærpe opmærksomheden på andre måder 
i praksis, og det kan fx ske ved, at man etablerer et tværfagligt team med særlig 
fokus på tryksår.

Viden om tryksår og forebyggelse af tryksår har erfaringsmæssigt en tendens til 
at skulle genopfriskes med jævne mellemrum for ikke at drukne i alle mulige andre 
vigtige opgaver. Derfor kan det være af stor betydning for tryksårsforekomsten i en 
organisation, at man indfører tilbagevendende undervisningsforløb for medarbej-
dere i organisationen som en del af en tryksårspolitik.

Redskab til risikoscoring og valg af siddepude forudsætter et samspil mellem 
faggrupperne, fordi indførelsen af et sådant redskab i en organisation kræver for-
ståelse og accept på tværs. Ved evt. tilpasning af redskabet er det også en forudsæt-
ning, at alle parter afprøver og tilkendegiver deres erfaringer med det, inden det 
tages endeligt i brug. På den måde får alle grupper ejerskab til redskabet, og det er 
en forudsætning for, at det kan bruges optimalt og over længere tid.

Resumé
Redskab til risikoscoring og valg af siddepude er et kvalitetssikringsredskab til brug 
ved metodeudvikling med tanke på at indføre en tryksårspolitik i en organisation, 
og det er samtidig et tværfagligt arbejdsredskab. Det dokumenterer koblingen mel-
lem den individuelle bruger og de konkrete produktvalg og tager højde for særlige, 
individuelle, kliniske faktorer, som kan have indflydelse på det konkrete produkt-
valg. 
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Risikoprofilering af patienten

Registrering 1. Reg = inddag 2. Reg = 4 – 6 dag 3. Reg = 12 –14 dag

Dato for registrering

indlæggelsesdato ____________ Udskrivelsesdato __________

inddato B7 ____________ indlæggelsestidspunkt ___________

Indlæggelses måde (Sæt kryds)

Akut Planlagt

Diagnoser (Inklusiv kode)

Indlæggelses
diagnose

Udskrivelsesdiagnose 1. Bidiagnose 2. Bidiagnose

Operation (Inklusiv kode) (Hvis operation, gå efter udfyldelse af denne tabel til side 5)

Ikke rele-
vant

Akut
Elektiv

Operationsdato Operationstype Tid på lejet
i minutter

 

Blodtryk 
Systolisk/diastolisk 

Ved
Indlæggelsen

I afsnit
Før operation

Midt i
Indlæggelsen

Ved
Udskrivelsen

/ / / /

Blodtryk målt
1 = Invasivt 
2 = Ikke invasivt

Via skadestue
modtagelse

Direkte 
i afsnit

Overflyttet

BILAG 1
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Hudvurdering
Label:              

Hudens beskaffenhed
Score
Dato

Initialer
Læderet hud

Score
Dato

Initialer

Angiv dato Angiv dato

Angiv initialer Angiv initialer

1. Bliver hudfold 
på overarm 
stående ved 
sammenpresning?

0 = Nej
2 = Ja
6 = Ikke undersøgt

5. Sår eller anden form for 
læderet hud?

0 =  Ingen
1 =  En enkelt lille defekt
2 =  Én større defekt, flere små 

eller moderat læderet 
hud

3 =  Èn stor defekt, mange 
små eller udbredt læderet 
hud.

6 = Ikke undersøgt

2. Hudens overflade 
fremstår:

0 =  Normal
1 = Let tør
2 = Moderat tør 
3 = Meget tør
6 = Ikke undersøgt

6. Har patienten trykskade?

0 = Grad 0
1 = Grad 1
2 = Grad 2
3 = Grad 3
4 = Grad 4
6 = Ikke undersøgt

37. Har patienten trykskade i 
form af nervelæsion

0 = Nej
2 = Ja
8 = Ved ikke

3. Har patienten 
nedsat sensibilitet i 
huden?

0 = Nej
1 = Let
2 = Moderat 
3 = Svær 
8 = Ved ikke

7. Er patientens hud, de sidste 
24 timer, i berøring med 
hudnært fugtigt miljø over 
en time?

0 = Nej
1 = En gang i døgnet
2 = Mere end en gang i døgnet
8 = Ved ikke

4. Er patienten, inden 
for det sidste år, 
behandlet med 
korticosteroider 
mere end 3 
måneder?

0 = Nej
1 = Ja, lokalt
2 = Ja, systemisk
3 = Ja, både lokalt og 

systemisk
8 = Ved ikke

8. Hvis 
patientens 
hud er i 
berøring 
med  
hudnært 
fugtigt miljø, 
sæt kryds i  
hosstående 
kolonner.

Sæt gerne flere 
krydser.

Sved:

Urin:

Fæces:

Blod:

Ikke  
under søgt
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aktivitetsvurdering
Label:              

9. Nedenstående er en fælles modifikator, der anvendes til at angive 
 graden af vanskeligheder ved udførelsen af aktivitet generelt.

0 INGEN eller ubetydelige aktivitetsbegrænsninger 0 – 4%  
1 LETTE eller nogle aktivitetsbegrænsninger 5 – 14%  
2 MODERATE aktivitetsbegrænsninger 15 – 49%
3 SVÆRE aktivitetsbegrænsninger 50 – 94%
4  Aktivitet kan IKKE UDFØRES 95 – 100%
8 Ved ikke

 Hvis score = 0 gå til side 3,
 Tryk, shear og friktion vurdering

Mobilitet
Score
Dato

Initialer
Bevægelse

Score
Dato

Initialer

Angiv dato Angiv dato

Angiv initialer Angiv initialer

10. Er patienten fuldt 
mobiliseret?

0 = Ja
1 = Ja, delvist
2 = Nej kun i seng eller stol
8 = Ved ikke

13. kan patienten 
opretholde       
kropsstilling ved egen 
hjælp?

0 = Ja uden assistance
1 = Ja med assistance
2 = Nej
8 = Ved ikke

11. kan patienten klare at 
gå på toilettet?

0 = Ja uden assistance
1 = Ja med assistance
2 = Nej
8 = Ved ikke

14. kan patienten ændre 
kropsstilling?

0 = Ja uden assistance
1 = Ja med assistance
2 = Nej
8 = Ved ikke

12. Har patienten vilje til 
mobilitet?

0 = Ja
1 = Ja, delvist
2 = Nej
7 = Ikke relevant
8 = Ved ikke

15. kan patienten foretage 
forflytninger?

0 = Ja uden assistance
1 = Ja med assistance
2 = Nej
8 = Ved ikke

16. Har patienten vilje 
til hensigtsmæssig 
bevægelse?

0 = Ja
1 = Ja, delvist
2 = Nej
7 = Ikke relevant
8 = Ved ikke

Kilde: Anne-Birgitte Vogelsang. Inspireret af ICIDH-2: International Klassifikation af Funktionsevne og Funktionsevnenedsættelse, 
Beta-2 version; Kort version, WHO, Geneve, 1999. Udgivet med WHO´s tilladelse af: Sundhedsstyrelsen, København, 2000. 

Score
Dato

Initialer
dato

initialer
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Tryk, shear og friktion vurdering
Label:

17. Er patienen oppegåene og selvhjulpen?  0 = Ja   
 1 = Nej

Hvis score = 0 gå til ernæring   dato
     initialer

Tryk Score
Dato

Initialer

Shear og friktion Score
Dato

Initialer

Angiv dato Angiv dato

Angiv initialer Angiv initialer

18. Er patienten placeret 
i samme stilling 
mere end 1½ time?

0 = Nej
1 = Ja, en gang på et 

døgn
2 = Ja, to gange på et 

døgn
3 = Ja, mere end to 

gange på et døgn
8 = Ved ikke

22. Er patienten ved 
stillingsændring 
placeret på 
friktionsnedsættende 
hjælpemiddel?

0 = Ja
1 = Ja, gennemsnit hver 2. 

gang
2 = Nej
7 = Ikke relevant
8 = Ved ikke

19. Er patienten ved 
bevidsthed?

0 = Ja 
1 = Ja, delvist
2 = Nej
8 = Ved ikke

23. Er patienten ved 
forflytning placeret på 
friktionsnedsættende 
hjælpemiddel?

0 = Ja
1 = Ja, gennemsnit hver 2. 

gang
2 = Nej
7 = Ikke relevant
8 = Ved ikke

20.ligger patienten 
på trykkade-
forebyggende 
madras?

0 = Ja, vekseltrykmadras
1 = Ja, skumprodukt
2 = Nej ingen af delene
7 = Ikke relevant
8 = Ved ikke

24. Er patienten mundtligt 
instrueret i trykskade-
forebyggende 
handlinger?

0 = Ja
2 = Nej
7 = Ikke relevant
8 = Ved ikke

21. Sænkes fodenden på 
sengen ved løft af 
hovedgærde?

0 = Ja
1 = Ja, som regel
2 = Nej 
8 = Ved ikke

Har patienten ødemer?

0 = Nej
1 = Ja i let grad
2 = Ja i svær grad

Score
Dato

Initialer
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Ernæringsvurdering
Label: 

25. 26.
Vægt:________________Kg Højde:               _________________cm

Fysisk tilstand
Score
Dato

Initialer
Ernæring

Score
Dato

Initialer

Angiv dato Angiv dato

Angiv initialer Angiv initialer

27. Er crista illiaca 
synlig i sideleje?

0 = Nej
2 = Ja
6 = Ikke undersøgt

30. Hvor mange 
hovedmåltider serveres 
for patienten?

 
0 = Tre hovedmåltider
1 = To hovedmåltider
2 = Et hovedmåltid
3 = Ingen (Gå til sp. 32)
6 = Ikke undersøgt
8 = Ved ikke

28. Har patienten 
opkast( mere end 
ca. 30 ml) i døgnet?

0 = Nej
1 = Ja, en gang 
2 = Ja, mere end en 

gang
8 = Ved ikke

31. levner patienten på 
tallerkenen?

0 = Nej
1 = Ja, mindre en halvdelen
2 = Ja, mere end halvdelen
7 = Ikke relevant
8 = Ved ikke

29. Har patienten 
fået 30ml væske 
pr. døgn pr. 
kg kropsvægt. 
gennemsnit af de 
sidste 3 døgn

0 =Ja
1 =Nej, ca. 15ml – 29 ml
2 =Nej, mindre end 

15 ml
8 =Ved ikke

32. Hvilken kostform får 
patienten?

0 = Sygehus kost
1 = Diæt
2 = Sygehuskost og 

sondeernæring
3 = Sondeernæring
4 = IV-ernæring
5 = Kun IV-væsker
8 = Ved ikke

Kilde: AnneBirgitte Vogelsang. Inspireret af Guigoz Y, Garry PJ. Mini Nutritional assessment: a 
pratical assessment tool for grading the nutritional state of elderly patients.Facts and Research 
in gerontology 1994; Suppl. 2: 15-59.,og Anbefalinger for den danske institutionskost. 
Fødevaredirektoratet 2000; 3. udgave, marts. 
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Ordforklaringer

Ordforklaringer
a
Abduktion: Bevægelse udad – væk fra kroppens center

Adduktion: Bevægelse indad – mod kroppens center 

ADL: Daglige færdigheder

Alternerende: Vekslende – luftvekslende i forbindelse med madras

Anatomisk form/kontur: Følgende bagdelens form

Arteriosclerose: Forkalkning 

Autonom: Selvbestemmende 

c
Cavitet: Hulhed

Cerebral Parese: Lammelse som følge af skade i hjernen 

Collagen: Bindevæv

Columna: Rygsøjlen

D
Debridering: Sårrevision

Decubitus: Tryksår

Dermatologi: Læren om hudens sygdomme

Deskriptiv: Beskrivende 

Diabetes: Sukkersyge

Dissemineret Sclerose: Fremadskridende lidelse i centralnervesystemet, hvor nerve-
vævet nedbrydes diffust.

E
Eksogen: Udefra kommende/som skyldes ydre årsager.
Endotel: Fin hinde i blodkarnettet
Epidemiologi: Læren om forekomst af et sygdomsfænomen
Ergonomi: Videnskab om redskabers tilpasning til kroppen 
Erytem: Rødme i hud
Evidens: Vished
Extensions spasticitet: Ukontrollabel muskelspænding, der har indflydelse på krop-

pens bagsidemuskler

F
Fascie: Muskelskede
Femur: Lårbensknoglen
Flowmetri: Måling af gennemstrømning 
Friktionskræfter: Forskydningskræfter/skrid imellem flader – fx mellem hudover-

flade og underlag
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H
Hemiplegiker: Halvsidigt lammet person 
Hydreringsgrad: Organismens væskebalance
Hydrostatik: Læren om tryk i væsker, der er i hvile 
Hypertension: Højt blodtryk 
Hypotension: Nedsat blodtryk

i
Ischial support: Stabiliserende støtte foran på bækkenets siddeknogler
Incidens: Forekomst/sygelighed
Insufficient: Utilstrækkelig 
Interface: Mellem flader – fx mellem hudoverflade og underlag 
Intrinsic faktor: Indefra kommende faktor

k
Kapillærer: Blodårernes fineste forgreninger 
Kartonus: Karspænding
Kontraindikation: Grunde, der gør en bestemt lægelig behandling utilrådelig
Kyfose: Bagudrettet svaj i rygsøjlen

l
Lordose: Fremadrettet svaj i rygsøjlen

M
Malleol: Knyst 

Muskelrelakserende: Muskelafslappende

n
Nekrose: Dødt væv

Nomenklatur: En videnskabs el. et fags fagudtryk

O
Operationaliseret: Bearbejdet til praktisk anvendelse 

Os coccygis: Halebenet

Os sacrum: Korsbenet

P
Patofysiologien: Læren om organismens natur og funktion under sygdom

Patologisk: Sygelig

Perifer: Væk fra centrum af kroppen 

Pneuma: Vedr. ånd eller sjæl

Population: Afgrænset gruppe af individer
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Ordforklaringer

Profylakse: Forebyggelse af sygdom

Prominerende: Fremtrædende – her knogler

Prædiktor: Faktor til forudsigelse 

Prævalens: Den del af en befolkning, der på et givet tidspunkt har en bestemt li-
delse

R
Rigiditet: Stivhed

S
Sacral support: Stabiliserende bækkenstøtte på overgangen mellem bækken og 

rygsøjle

Sacral regionen: Området omkring os sacrum (korsbenet)

Scoliose: S-formet rygsøjle i det frontale plan – altså set forfra

Screening: Orienterende undersøgelse

Shearkræfter: Forskydningskræfter/skrid  i væv

Signifikant: Ikke-tilfældig

Systolisk: Hjertets sammentrækning

T
Terminologi: Afgrænsede fagudtryk indenfor et bestemt område 

Tonus: Spænding i muskel

Tuber ischiadicum: Siddeknogler

v
Valid: Pålidelig gyldighed

Vasodilatation: Karudvidelse

Viskositet: Sejhed

Vulnerabel: Sårbar

y
Y-sele: Siddekorrigerende, polstret hoftesele til stabilisering af siddestilling
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Websteder
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Effekten af målingerne af trykmålingsudstyr. Herunder sammenligning af forskelligt 
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Videncenter for Sårheling findes på Bispebjerg Hospitals websted. På webstedet 
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Kapitel 9 

www.decubitus.org
The National Decubitus Foundation. En bevægelse til kamp mod tryksår, ud fra devi-
sen om at ”man ved jo godt hvordan man undgår at få tryksår”.

www.doctorswhoswho.com
Her kan man spørge og få ret uddybende svar om tryksår.

www.ds.dk
På Dansk Standards websted findes orientering om standardisering.

www.DSFS.org
Dansk Selskab for Sårheling

www.epuap.org
European Pressure Ulcer Advisory Panel, EPUAP, blev startet i 1996 med det formål 
gennem uddannelse og forskning at forebygge tryksår. Mange europæiske lande er 
repræsenteret, og man kan finde mange spændende artikler.

www.foedevaredirektoratet.dk
På Fødevaredirektoratets websted kan man downloade Anbefalinger for den dan-
ske institutionskost under ”Publikationer”/”Fødevarer”.

www.healthandage.com/html/res/primer/skin.htm
Et gerontologisk websted, der bl.a. beskriver hudens aldring, Norton Scala, og 
døgnrytmeskema.

www.hjaelpemiddelcentralen.dk
På Vestsjællands Amts Hjælpemiddelcentral websted findes under menuen ”Videns-
bank” et dokument med titlen ”Oversigt over siddepuder på det danske marked”. 
Under ”Vidensbank” findes desuden ” Scoringsskema for siddepude” (se desuden s. 
106-107).

www.hmi.dk
På Hjælpemiddelinstituttets websted kan man under menupunktet ”e-konference” 
finde ”Dansk gruppe til forebyggelse af tryksår”, hvor man kan downloade Rapport: 
Tryksårsforebyggende hjælpemidler.

Desuden finder man Hjælpemiddelbasen, der indeholder produktinformation om 
hjælpemidler, der forhandles i Danmark. Ved hjælp af klassificering, nummerering 
og ensartet registrering gøres markedet mere overskueligt. 

Desuden kan man finde oplysninger om tidsskriftet hjælpemidlet (tidligere Viadukt) 
samt instituttets udgivelser i øvrigt.

Endelig kan man downloade folderen: Guidelines til forebyggelse af tryksår under 
”Publikationer”. Folderen er en oversættelse af materiale fra European Pressure 
Ulcer Advisory Panel.

www.judywaterlow.fsnet.co.uk
Engelsk websted omhandlende scoringssystemet Waterlow.
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www.medicaledu.com
Et websted, hvor alle kan spørge om sår og alle kan svare!

www.medwebplus.com
Her kan man søge på alle emner inden for den medicinske verden. Mange europæi-
ske lande er repræsenteret, inklusive Danmark.

www.oandp.org/jpo/library/1995_02_05.asp

Journal of Prosthetics and Orthotics. Her er beskrevet og illustreret forhold, der gør 
sig gældende ved udformning af sædeortoser i forhold til tryksår.

www.saar.dk

På webstedet  findes oplysninger om Bladet Sår, fx indeks. 

www.Sitsite.net

På dette websted kan man indhente og bidrage med information og erfaringer, 
finde litteratur og deltage i meningsudvekslinger om tilpasning af siddestillinger. 
Man kan også kontakte relevante institutioner og organisationer for at få et endnu 
bredere indblik i fagområdet. Sitsite.net giver desuden information om kurser, kon-
ferencer og udstillinger.

www.worldwidewounds.com/common/topics.html

Webstedet beskriver alle former for sår, herunder tryksår.

www.woundcare.org

The Wound Care Institute, beskriver flere aspekter om tryksår.

www.york.ac.uk/inst/crd/ehc21.pdf

University of Leeds og University of York har udfærdiget The Prevention and Treat-
ment of Pressure Sores. 




