Baggrund for ABSA – en beskrivelse af praksis
Den følgende artikel har sin oprindelse som et baggrundsmateriale til et Ph.D. projekt, som desværre aldrig
blev financieret, og derfor aldrig gennemført. Oplægget daterer sig tilbage til 2009, og efterfølgende har
mere forskning kun styrket pointerne i den praksis, som ligger til grund for oplægget og beskrivelsen af den
AktivitetsBaserede SiddestillingsAnalyse (ABSA).
At dømme efter, hvad man i rehabiliteringskredse nationalt og internationalt fortsat anbefaler
kørestolsbrugere at gøre, når de skal agere i forhold til risikoen for at pådrage sig tryk- og vævsskader, kan
jeg desværre konstatere, at den nyeste forsknings resultater stadig ikke er indarbejdet i det
sundhedsprofessionelle paradigme, sådan som det praktiseres og formidles.
På den baggrund har jeg valgt at lade materialet indgå som en artikel i tilknytning til denne revision af
ABSA-materialet. Det er mit håb, at det kan inspirere til en erkendelse af, at den nyeste og helt
banebrydende forskning på tryksårsområdet, simpelthen kalder på en gennemgribende forandring af den
sundhedsprofessionelle praksis omkring formidling og implementering af hjælpemiddelbrugerens
individuelle muligheder for at opnå succes med at forebygge tryksår i et livslangt perspektiv.
Helle Dreier, december 2016

Oplæg til et paradigmeskifte vedr. tryk- og vævsskader
Baggrund
Mennesker med betydelig fysisk funktionsevnenedsættelse, som sidder i kørestol, er udsat for en alvorlig
og livslang risiko for at pådrage sig fysiske skader af at sidde (1; 2). Der kan være tale om skader på
bevægeapparatet, og især om skader på hud og underliggende væv (3; 4; 5). Disse kan være livstruende (6;
7). Skader af denne type benævnes sædvanligvis tryksår. Det er stadig almindeligt at beskrive tryksår som
”liggesår” uagtet at disse måske er opstået på baggrund af en uhensigtsmæssig siddestilling, hvilket typisk
vil fremgå af sårenes placering på kroppen. Det særlige for tryksår forårsaget af den siddende stilling er, at
de ofte opstår som følge af tryk og forskydningskræfter (shear), og at de udvikler sig i al ubemærkethed
under intakt hud – typisk i det muskelvæv, der befinder sig nærmest bækkenets siddeknogler (tuber
ischii)(TI) (8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17) (18; 19; 20; 21; 22; 23; 24).
Området har især internationalt stigende bevågenhed som følge af de meget betydelige ressourcer, som
området lægger beslag på. Sundhedsøkonomisk præsenteres i USA en prævalens på mellem 9 – 21 % i den
akutte plejesektor og 9 – 27 % i langtidsplejesektoren (2).
Det anslås her, at prisen for behandling af tryksår i USA 2007 nærmer sig 1 billion dollars og i UK 300
millioner pund og at en gennemsnitlig hospitalisering og behandling af en patient med tryksår består i
150.000 dollars. Denne pris omfatter ikke udgifter til kirurgisk intervention.
Der er ikke meget materiale, der kan belyse problematikken i Danmark og slet intet relevant opdateret
materiale. Et dansk studie fra 1984 vurderer at forekomsten af tryksår medfører en udgift på ca. 100.000 kr.
(25). I Månedsskrift for praktisk lægegerning 2004 omtales 2 prævalensundersøgelser foretaget på
Bornholm i henholdsvis 2001 og 2002 i et samfund med 44.000 borgere (26). Forfatteren ekstrapolerer
undersøgelsernes resultater til det totale danske befolkningstal og anslår dermed tryksårsforekomsten i
Danmark til henholdsvis 15.000 og 10.000. Forfatteren fortsætter i øvrigt sin artikel med følgende udsagn:
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”Da der realistisk set nok er borgere med tryksår, som ikke kommer til behandlersystemets kendskab, kan
disse tal vise sig at være højere”.
Det er vanskeligt at opnå et fuldstændigt og troværdigt overblik over forekomster af tryksår og udgifter til
disse, fordi der eksisterer betydelige vanskeligheder omkring kvalitet og sammenlignelighed i forskellige
studier (27) (28) (29). Disse består bl.a. i væsentlige forskelle i metodologi og i forskellige
klassifikationssystemer (30). Der er stor forskellighed i datakilder og data samt manglende systematik og
konsensus omkring identifikation af tryksår opstået i henholdsvis siddende eller liggende stilling. Der
mangler evidens i forhold til forskellige risiko-scorings-skalaers validitet (31). Endelig eksisterer der endnu
ikke en entydig definition og klassifikation af dybe vævsskader under intakt hud, selv om det i realiteten
blev beskrevet allerede i 1873 (30) (32).
Et retrospektivt studie fra 2003 over rygmarvsskadede brugere af Houston Veterans Affairs Medical Center
fortæller imidlertid en historie, der kan give en realistisk fornemmelse af temaet og problematikkens
omfang. Studiet er beskrevet af Garber og Rintala (28), og tager afsæt i en population på 553
rygmarvsskadede personer. Den dokumenterer, at 39 % havde fået behandling for tryksår i løbet af de 3 år,
som undersøgelsen belyste. Varigheden af behandlingen strakte sig fra 1 uge til alle 3 år. Det viste sig, at de
fleste var ramt af de alvorligste (de dybeste) vævsskader (kaldet Stage IV) og var i gennemsnit ramt af
næsten 4 sår hver. Sår og vævsskader svarende til bækkenet (på os sacrum, os coccygis, tuber ischii og
throchanter) udgjorde 2/3 af de alvorligste skader. Det konstateres desuden i undersøgelsen, at de fleste
sår ikke heler. Der opgives tal på, at 23 personer helede, mens 54 ikke helede. 11 blev kirurgisk behandlet.
Desværre rummer studiet ikke data, der kan fortælle, hvordan det siden gik for disse personer. At undgå et
enkelt tryksår anslås i en undersøgelse (33)at kunne udgøre en besparelse på 151.700 dollars for
behandling af komplikationer og forværring af situationen.
I en svensk undersøgelse fra 2003 opgives der at være mellem 6.000 – 10.000 rygmarvsskadede i Sverige
(34). Beregninger her viser at mindst 170 rygmarvsskadede i Sverige årligt rammes af tryksår, og det
indebærer omkostninger i Sverige på 30 millioner kroner årligt. Mere end 60 % af omkostningerne udgøres
af udgifter til personale knyttet til sårpleje.
Vi ved, at recidiv er et grundlæggende stort problem (28). Desværre er vi også her ramt af den ringe
sammenlignelighed i forskellige studier, der forsøger at klarlægge dette. I et studie af Niazi og kolleger (35)
konkluderes det, at 35 % oplevede recidiv uanset kirurgisk eller konservativ behandling. I et studie af
Schryvers (36)rapporteres der om en recidivforekomst på 54 %.

Det traditionelle paradigme
Der er både nationalt og internationalt tradition for, at disse tryksår håndteres på baggrund af et
paradigme, der principielt tager afsæt i en forestilling om nødvendigheden af 100 % trykaflastning af vævet
(1; 37; 38; 39).

Forebyggelse i traditionelt perspektiv
Det traditionelle syn på forebyggelse medfører anbefaling af procedurer, som har til hensigt at trykaflaste
bagdelen, ved at kørestolsbrugeren løfter sig 100 % fra underlaget i den siddende stilling fx med 1 times
mellemrum. Denne metode til trykaflastning – kaldet push-ups baserer sig ikke på metodisk, videnskabelig
evidens (2), kalder på genovervejelse (40), er uhensigtsmæssig (41; 42) og kan i øvrigt kun praktiseres af
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den gruppe af rygmarvsskadede, der selv kan løfte sig helt fra underlaget. Rygmarvsskadede med skader,
der omfatter overekstremiteterne, er sædvanligvis afskåret fra denne praksis.
En anden form for trykaflastning, som anbefales inden for dette paradigme består i at lægge sig ned for
derved at bringe sig ud af den siddende stilling og aflaste de udsatte punkter (37; 43). For nogle betyder
det, at hverdagen opsplittes i små tidsintervaller på fx 2 timer, hvilket i øvrigt også er en tidsfaktor, der
hviler på tvivlsom evidens (44). Denne praksis betragtes som anvendelig til såvel forebyggelse som
behandling. Samme paradigme anbefaler desuden visuel inspektion af bagdelen dagligt. Dette dels for at
indøve – hvad man sædvanligvis betragter som gode forebyggelsesvaner i forhold til at holde sig ajour med
bagdelens tilstand, dels for at blive i stand til at erkende skader på huden så tidligt som muligt, hvilket
ubestrideligt kan have stor betydning for prognosen (45).

Konservativ behandling
Konservativ behandling af allerede opståede trykskader består traditionelt i 100 % aflastning ved anbefaling
af et immobiliserende sengeleje. At praktisere immobilisering i overensstemmelse med dette paradigme,
kan i praksis føre til mange måneders sengeleje. I min egen kliniske praksis er det ikke ualmindeligt at møde
brugere, der har ligget i sengen i både halve og hele år – 24 timer i døgnet. At ligge ned vil typisk føre til, at
alle kropslige processer foregår i ”nedsat” tempo samt at muskelmassen atrofierer betydeligt i løbet af
temmelig kort tid (46; 47; 48). Denne aktivitetsnedgang kan naturligvis også påvirke sårhelingsprocessen,
der i klinikken ofte ses at gå mere eller mindre i stå (28). Immobilisering af mennesker er derfor
grundlæggende en uhensigtsmæssig interventionsform, der kalder på nytænkning. At der for
kørestolsbrugere oven i købet er knyttet særlige problematikker til den fysiske funktionsevnenedsættelse
forværrer blot den enkeltes situation. Der kan fx være tale om nedsatte respirations- og
fordøjelsesprocesser samt tab af muskelmasse, som udgør den største risikofaktor for opståen af dybe
vævsskader i forbindelse med siddestillingen.
Det traditionelle tankesæt omkring den siddende stilling hos mennesker med nedsat siddeevne og
sensibilitet indebærer som nævnt en forståelse af, at den siddende stilling udgør en betydelig risiko, som
man kan forsøge at afbøde ved at instruere brugeren i at holde daglig justits med hudens tilstand på
sædefladen og ved at trykaflaste denne.
Samtidig eksisterer der traditionelt den myte i praksis, at visse kørestolsbrugere er mere udsatte end andre
for at pådrage sig trykskader (37; 49). Sammenholdt med det ubestridelige faktum, at udvikling af
trykskader er multifaktorielt betinget og fx beskrevet med mere end 200 risikofaktorer i den videnskabelige
litteratur (22; 37)fører det typisk til, at det både for kørestolsbrugere og de professionelle, kan forekomme
helt uigennemskueligt, at det rammer Peter og ikke Ole.
På den baggrund har det givet god mening i praksis at implementere en uniform indsats, som man har
betragtet som forebyggende. Desværre kan man opleve katastrofale følgevirkninger af dette fx i form af
pådragelse af endnu flere sår – nu blot knyttet til liggestillingen eller pådragelse af andre senkomplikationer
som dybe venetromboser og fx lungebetændelse samt knusende sociale konsekvenser (50; 51).
Det traditionelle perspektiv rummer, som det ses, et uheldigt sammenfald imellem strategier til
forebyggelse og strategier til sårpleje. Det lægger i betydelig grad vægt på sårpleje – og altså særlig vægt på
skader, som allerede er et kritisk faktum (1). Omvendt lægges der i mindre grad vægt på at forebygge
vævsskader som følge af en uhensigtsmæssig siddestilling ved fx at optimere matchet mellem krop og
hjælpemidler, selv om det set i den kliniske praksis, ville være rigtig nyttigt (52; 53)Bl.a. derfor kompliceres
og sløres den enkelte kørestolsbrugers indsigt i, hvordan han/hun selv kan medvirke til at forebygge
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vævsskader. Det forbliver tilsyneladende en abstraktion for den enkelte, hvorledes man skal forstå de
betydningsbærende faktorer tryk og tid oversat til et individuelt hverdagsperspektiv (53; 54).
At tryksår, opstået som følge af en siddestilling, præsenterer sig i relation til bækkenets knogler og
bagdelens væv og hud har medført, at det er almindeligt – såvel i professionelle- som i bruger- og
producent-kredse, at drage den fejlagtige følgeslutning, at det er muligt at træffe hensigtsmæssige
forebyggende foranstaltninger ved at trykmåle i interfacet mellem bagdel og siddepude – og at bruge disse
målinger til at udvælge eller opfinde ”den universelle eller ultimative aflastende siddepude”. Det kan man
imidlertid ikke (6; 42; 55; 56; 57).

Kirurgisk behandling
Kirurgisk intervention betragtes traditionelt som den ultimative behandling, når alt andet mislykkes og
foregår typisk uafhængigt af en evt. intervention i forhold til kvalitet i siddestillingen eller i forhold til
samspillet mellem bruger og siddehjælpemidler. I det traditionelle tankesæt er det ikke almindeligt at
intervenere kontekstuelt omkring konkrete procedurer og aktivitetsudøvelse i hverdagen i og omkring
hjemmet (45).
Der er heller ikke tradition for, at viden på dette område krydser sektorer, men tværtimod tradition for en
betydelig adskillelse mellem den hospitaliserede patient og den udskrevne kørestolsbruger i en hjemlig
kontekst. Dette afspejles bl.a. af, at de fleste undervisningsprogrammer til kørestolsbrugere i risiko for at få
tryksår af at sidde, retter sig imod indlagte patienter (58), og forklarer dermed måske også en del af den
fortsatte betydelige forekomst af tryksår i målgruppen.
Det er indlysende, at det medfører store personlige omkostninger for den enkelte bruger, der må lide
afsavn både fysisk, psykisk og socialt som følge af det traditionelle paradigme. Der er fx en statistisk
signifikant sammenhæng arbejdsløshed og tryksår og mellem menneskers grad af selvhjulpenhed omkring
ADL aktiviteter og antallet af tryksår (51).

Karakteristik af målgruppen i et nyt perspektiv
Det drejer sig sædvanligvis om mennesker med nedsat funktionsevne, der udmærket kan kompenseres ved
et eller flere mobilitetshjælpemidler og derefter klare sig på egen hånd. Der er altså som udgangspunkt ikke
tale om syge mennesker med en livslang status som patienter, men om mennesker, der udfylder en
funktion som ligeværdige medborgere samtidig med, at de befinder sig i en risikogruppe, der er særligt
udsat for at pådrage sig tryksår som følge af den siddende stilling. Det er mennesker med nedsat siddeevne
og nedsat eller ophævet sensibilitet, og ofte er der også tale om mennesker med et helt normalt familie-,
arbejds- og socialt liv.
Der er i øvrigt intet, der tyder på, at det er skadeligt i sig selv at være fysisk aktiv. Tværtimod (59; 60; 61; 62;
63; 64). Der er til gengæld mange gode grunde til at optimere siddestillingen for at forebygge sekundære
komplikationer i form af fejlstillinger som fx scolioseudvikling, skævstand af bækken og kontrakturudvikling
som følge af utilstrækkelige siddestillinger (65). Samtidig har sådanne tiltag en trykskadereducerende
”bivirkning”.
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Et omrids til konstruktion af et nyt paradigme til forebyggelse af tryksår
opstået som følge af uhensigtsmæssige siddestillinger hos mennesker
med betydelige fysiske funktionsevnenedsættelser
Er det muligt at konstruere et alternativt paradigme, der kan minimere kompleksitet og abstraktionsniveau
i forhold til tryksårsmekanismer med henblik på at forbedre den enkeltes muligheder for selv at tage vare
på egen krop og at forebygge tryksår, der knytter sig til aktivitetsudøvelse i den siddende stilling i
hverdagslivet?
Efter mere end 10 års klinisk arbejde specifikt med udførelse af siddestillingsanalyser og
tryksårsforebyggelse i den siddende stilling hos mennesker med betydelig nedsat funktionsevne er mit
personlige, faglige fokus i særdeleshed blevet rettet imod 3 væsentlige aspekter, med implikationer for
konstruktion af et nyt paradigme:
 Biomekaniske aspekter,
 Kontekstafhængig implementering
 Brugerens mægtiggørelse

De biomekaniske aspekter ved tryksårsforebyggelse i den siddende stilling
Ved at anvende mere præcis viden om henholdsvis forskellige former for vævsskader og om hele
siddestillingens kvalitet bliver det muligt at vægte biomekaniske aspekter ved den siddende stilling,
kroppens statur og spinale balance i samspil med siddehjælpemidlerne – (dvs. siddepude + kørestol). Med
afsæt i denne synsvinkel ser det både klinisk og videnskabeligt ud til at være muligt at minimere trykket
under de udsatte sædeknogler og at reducere forekomsten af tryksår opstået i den siddende stilling (3; 38;
43; 53; 55; 66; 67; 68; 69).
Ved at tage et sådant afsæt kan man forsøge at minimere den kompleksitet, som de overvældende mange
risikofaktorer, der omgærder tryksårsproblematikken, traditionelt har ført med sig. Disse faktorer, som man
ikke kan se med det blotte øje og derfor heller ikke kan forholde sig konkret til, kan træde i baggrunden til
fordel for faktorer, som man kan se og fysisk føle på.
Heraf opstår helt nye perspektiver og muligheder for at implementere alternative former for
tryksårsforebyggelse, og disse bliver tilgængelige for den helt almindelige kørestolsbruger og dennes
pårørende og hjælpere.

Biomekanik på flere niveauer
Med dette afsæt kan vi vende vores interessere imod 2 biomekaniske aspekter, som jeg vil kalde:
 Makroplanet
 Mikroplanet.

Biomekanik på makroplanet
På makroplanet er der også 2 perspektiver:
 Samspillet mellem kørestolsfunktioner, krop og tyngdekraft
 Samspillet mellem siddehjælpemidlernes tilpasningsmuligheder, krop og tyngdekraft

Samspil mellem kørestolsfunktioner, krop og tyngdekraft
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Det ene perspektiv tager afsæt i kørestolen og dennes muligheder for at ændre på kroppens placering i
forhold til omgivelserne: stillingsændring, tyngdepunkt og tryk (6; 41; 70; 71; 72; 73; 74; 75).
Der skal fokuseres på kørestolens indstillingsmuligheder – enten i forhold til vedvarende tilpasninger eller i
form af de stillingsændrende funktioner, som nogle kørestole har fx i form af ”tilt in space” funktion.

Samspil mellem siddehjælpemidler, krop og tyngdekraft
Det andet perspektiv tager afsæt i kroppen og de muligheder der er for at positionere denne i et
hensigtsmæssigt og individuelt samspil og match med kørestolen. Det handler om at optimere kroppens
mulighed for at opnå stabilitet og trykfordeling for på den måde bl.a. at minimere tryk og
forskydningskræfter (73). For at undgå uheldig indflydelse på kroppen af disse kræfter er der behov for at
udnytte og at understøtte columnas medfødte muligheder for at fungere som en ”selvbærende
konstruktion”. Det kan man gøre med stabiliserende tilpasninger af kørestolen, der kan understøtte
bækkenets position i en hensigtsmæssig neutralstilling (52; 68; 74). Hovedet skal, så vidt det overhovedet
er muligt, kunne balancere, uden at der er behov for udøvelse af unødig, statisk muskelaktivitet, og med en
målsætning om at opnå et funktionelt synsfelt (75). Det drejer sig desuden om at fokusere på bækkenets
stilling og at respektere skelettets form og pladskrav i den siddende stilling – især i forhold til (TI’s)
anatomiske form og behov for fordybning i sædet (67; 75; 76). De konkrete siddehjælpemidler - kørestol og
siddepude - skal matche kroppen på en måde, så de i videst muligt omfang kan kompensere for den
nedsatte funktionsevne, svarende til hvad et korset kan gøre for en krop, der ikke har muskulatur til at
holde sig selv oppe imod tyngden. Dette kan grundlæggende gøres med afsæt i 2 principper: stabilitet og
trykfordeling.

Stabilitet
Stabilitet har at gøre med muligheden for at forme kørestol og siddepude til kroppens form i alle planer –
dvs. både i det frontale-, det sagittale- og det horisontale plan (75; 5).

Trykfordeling
Trykfordeling har at gøre med muligheden for at udnytte og at optimere kroppens kontaktflader til
kørestolen. Traditionelt tænker man ofte trykfordelingsareal = sædeflade, og udnytter derfor ofte kun
sædefladens kontakt med siddepuden som trykfordelingsareal. Man er traditionelt utilbøjelig til at udnytte
kroppens øvrige kontaktflader systematisk. Disse øvrige kontaktflader rummer imidlertid et betydeligt
potentiale for trykfordeling – måske i virkeligheden mere end det dobbelte areal. Her tænkes især på
kontaktfladen mellem brugerens ryg og kørestolens rygpolstring, mellem fødder og fodplader og mellem
underarme og armlæn (75; 71).
Set i et praktikerperspektiv understøtter intervention rettet imod at forbedre stabilitet og trykfordeling
hinanden. Et betragteligt antal artikler i løbet af de seneste år peger i samme retning (67; 72; 76; 71; 66;
13). Disse præsenterer forskellige nye vinkler og muligheder for at sætte fokus på stabilitet og trykfordeling
i forhold til den siddende stilling. De afspejler et stigende fokus på koblingen mellem fænomenet
biomekanik i den siddende stilling og fjerner fokus fra det traditionelle perspektiv på det hensigtsmæssige i
alene at fokusere på siddepuder og deres tryksårsforebyggende effekt.
Fænomenet er beskrevet for mere end en menneskealder siden (77; 78; 79), men har mere eller mindre
været gået i glemmebogen – måske på grund af manglende tværfaglig udveksling og forskningsmæssigt
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samspil med praksis. Nu kan denne viden i kombination med forbedrede hjælpemiddeltekniske muligheder
måske bidrage til at give brugerne bedre vilkår for aktivitetsdeltagelse i hverdagslivet, end de hidtil har haft.

Biomekanik på mikroplan
Hos mennesker med nedsat siddeevne og nedsat sensibilitet udvikles betydelige kræfter i forhold til tyngde
og forskydning i den siddende stilling. Disse kan kroppen i sig selv ikke nødvendigvis mestre og ”tæmme”,
hvis der er tale om nedsat siddeevne og nedsat eller manglende følesans (2).

Deformation på celleplan
Traditionelt eksisterer der i praksis fortsat den forforståelse, at tryksår opstår som følge af manglende
ilttilførsel og ischaemi. Der er dog meget, der tyder på, at det ikke er tilfældet, men at den kritiske faktor
omkring udvikling af tryksår som følge af uhensigtsmæssig siddestilling består i deformation af celler i det
væv, der befinder sig tættest på de mest fremstående knogler i siddende stilling (TI) (9; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19) (20; 21; 22; 80; 81).
Denne erkendelse stemmer i meget ringe grad med den fremherskende, traditionelle forforståelse, at
tryksår udvikler sig fra hudens yderste lag og bevæger sig indad imod de dybere vævslag (82). Denne
forståelse underbygges af den internationale klassificeringsmodel for tryksårs sværhedsgrad og afspejler
blandt flere andre indikatorer, at der endnu ikke er sket en nødvendig udsondring mellem problematikker,
der knytter sig til tryksår opstået i henholdsvis den siddende og den liggende stilling, hvor
forskydningskræfterne typisk er mindre udtalte. EPUAP – The European Pressure Ulcer Advisory Panel
præsenterer således fortsat på deres hjemmeside – i skrivende stund – denne klassificeringsmodel medio
2009. Www.epuap.org .
På baggrund af disse uklarheder bliver det bl.a. nødvendigt at forsøge at få klarhed over, hvorledes tryksår,
der opstår som følge af uhensigtsmæssige siddestillinger, adskiller sig fra tryksår opstået i den liggende
stilling.

Dybe vævsskader
Inden for de seneste år er der præsenteret et stigende antal artikler, der fokuserer på dybe vævskader - de
såkaldte: Deep Tissue Injury (DTI) (9; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21) (22; 23; 24; 13; 11; 83; 84).
DTI starter i muskelvævet nærmest knoglerne – altså i dybden – og bevæger sig udad imod hudens (eller
andre) overflader. Artiklerne giver bl.a. anledning til en aktuel, internationalt verserende diskussion
omkring den internationale klassificeringsmodel i forhold til tryksår, og udfordrer den internationale
videnskab på området (2). Denne diskussion er endnu ikke landet på en form for konsensus og omfatter
fortsat heller ikke – mig bekendt – en differentiering mellem tryksår og vævsskader opstået ved at sidde
eller at ligge.
Artikler om Deep Tissue Injury beskæftiger sig dels med at undersøge muskelcellers livsduelighed under
påvirkning af både tryk, forskydningskræfter og dermed deformation, dels med at forklare sammenhængen
mellem disse dybe vævsskader og den siddende stilling. Der er meget, der tyder på, at muskelceller i
betydelig grad er langt mere sårbare end hudens celler, hvilket i øvrigt også er logisk i et evolutionært
perspektiv (14; 19; 42; 85; 21).
Af samme grund er der derfor også rimelig god grund til at tro, at vævsskader forbundet med en
uhensigtsmæssig siddestilling opstår i dybden – dvs. i muskelvæv, der deformeres efter udvikling af tryk- og
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forskydningskræfter - tæt på de mest fremstående knogler (TI) og os coxygis (15; 16; 38; 5; 13). Derfor er
det også en overvejelse værd, om det er muligt at minimere disse kræfters udvikling ved at udnytte
principperne omkring stabilitet og trykfordeling, og at skabe et optimalt samspil mellem krop og
hjælpemidler, sådan som det bl.a. kendes fra egen praksis (53) og desuden fx er beskrevet i en artikel af
Hastings og kolleger fra 2003 (5). Her tales om kørestolen som en ortose, der som et omsluttende,
skræddersyet element i den siddende stilling skal skabe stabilitet og understøtte tabt muskulær kapacitet –
dvs. den nedsatte siddeevne (9; 11; 12; 17; 18; 52). Ved at understøtte kroppen i alle 3 planer med en
individuelt tilpasset kørestol, der på ortoselignende måde kompenserer for den nedsatte siddeevne, ser det
i den kliniske praksis ud til, at det er muligt at kontrollere faktorer i den siddende stilling, som kan medvirke
til at forebygge udvikling af vævsskader og andre fysiske skader af at sidde.

Kontekstafhængig implementering
Set i dette perspektiv bliver der reelt vendt op og ned på den traditionelle forståelse af fænomenet tryksår.
Det bringer den siddende stilling ind på scenen med en helt ny dagsorden, der kobler biomekanik på
makroplanet med biomekanik på mikroplanet.
I forbindelse med min egen kliniske praksis har jeg indhøstet en del erfaringer med at arbejde med afsæt i
ovenstående forståelse af de biomekaniske aspekter. Det har bl.a. medført, at jeg i 2005 (53) i forbindelse
med min Masterafhandling satte mig for at undersøge, hvilke elementer i min praksis, der adskilte sig fra
det traditionelle paradigme og de traditionelle interventionsformer i forhold til opståede trykskader. Jeg
gennemførte dels en kvantitativ undersøgelse af mine egne data fra 52 gennemførte siddestillingsanalyser
fra en bestemt periode, og desuden en kvalitativ undersøgelse blandt 3 professionelle fagpersoner og 5
brugere med hver sin tryksårshistorie. Disse 2 undersøgelser bragte mig bl.a. til en erkendelse af, at et
positivt tryksårsforebyggende resultat i allerhøjeste grad er kontekstafhængigt. Ved at sammenholde
resultaterne af de kvantitative og kvalitative data med det sparsomme antal artikler og bøger på området
(52; 75; 5) der belyser emnet, dukker der et tydeligt mønster op til en alternativ interventionsform, der kan
bibringe brugeren relevante kompetencer til selv at tilgodese behovet for aktivitetsdeltagelse i
hverdagslivet ved at skabe tilstrækkelig stabilitet og trykfordeling i den siddende stilling, uden at det bliver
nødvendigt at immobilisere brugeren i et sengeleje. Det er en mulighed, som i praktikken ser ud til at være
mulig.
Det har altså vist sig, at interventionsformens succes ser ud til at være afhængig af den kontekst, som den
skal implementeres i – det vil sige i hverdagens aktivitetsudøvelse. Denne indsigt understøttes bl.a. af
undersøgelser beskrevet af Clark (86), der konkluderer at forekomsten af tryksår signifikant hænger
sammen med den daglige kontekst. Artiklen slår fast at forebyggelse forudsætter samspil og
opmærksomhed på de unikke omstændigheder som omgiver et menneske i hverdagslivet. Resultatet af den
erkendelse er, at det indebærer konkret, individuel, unik og personlig brugerindsigt i principper for
opnåelse af stabilitet og trykfordeling i overensstemmelse med de biomekaniske aspekter (52; 58; 87; 53).
Det indebærer også, at alle hverdagsprocedurer og aktiviteter, som brugeren ønsker at udføre i og omkring
hjemmet, forsøges gennemgået konkret og individuelt, og at brugeren forsynes med de relevante og de
mest hensigtsmæssige kompensatoriske hjælpemidler, der kan understøtte eventuelle alternative løsninger
i hjemmet. Det er formålet at sikre, at brugeren har mulighed for at udøve sin egen tryksårsforebyggelse på
et oplyst grundlag og med så gode chancer for succes, som overhovedet muligt på hjemmebanen (41). For
at det skal lykkes, og kan være en bæredygtig strategi, må brugeren selv kunne erkende sine fordele ved
det, hvorfor det skal udgøre et bedre alternativ end tilbuddet eller strategien om at ligge til 100 %
aflastning i en seng (80; 81).
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En sådan praksis matcher ikke det traditionelle paradigme, og kolliderer i øvrigt med de begrænsede
muligheder, som hospitalspersonalet typisk vil have for at aflægge hjemmebesøg og analysere de hjemlige
omgivelser tilstrækkeligt (58). Hvad værre er, foregår der traditionelt heller ikke nogen nævneværdig
videndeling på tværs af sektorer og derfor heller ikke en tilstrækkelig overdragelse af viden til personalet i
den enkeltes brugers hjemkommune, hvor ansvaret for tryksårsforebyggende tiltag og principper i
hverdagen samt hjælpemiddelformidlingen rettelig hører hjemme og kan forventes hensigtsmæssigt
implementeret.
Flere internationale undersøgelser viser, at brugerne typisk mangler konkret indsigt, viden og forståelse
omkring kernefænomenerne tryk og tid samt copingstrategier til at leve med tryksårsrisikoen (54; 87; 88;
89; 90). Det er også, hvad min egen undersøgelse og kliniske erfaring peger på. Denne peger desuden på, at
fænomenerne tryk og tid forbliver abstraktioner, som brugerne selv forsøger at håndtere ved at ”digte”
strategier, som giver den enkelte mening i hverdagens aktivitetsudøvelse, men som ofte i bedste fald enten
er meningsløse og spild af tid eller i værste fald er decideret risikobetonede og skadelige (53).
Det traditionelle paradigme fører til forsøg på ad videnskabelig vej at skabe mening i tryksårsforekomsten
hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere. Disse undersøgelser forsøger at finde plausible forklaringer blandt
de ca. 200 forskellige faktorer, som formodes at kunne øve indflydelse på udvikling af tryksår (88; 91; 92;
93; 94).
Denne tilgang bibringer desværre ikke brugeren anvendelig indsigt, der gør det muligt at tage ansvar for
egen forebyggelse i hverdagen, og medfører tilmed at forskerne føres på vildspor, i forhold til at medvirke
til at gøre interventioner praktisk realisable i et hverdagsliv, for mennesker, der trods nok så mange tryksår
også har et liv at leve.
Resultatet kan være, at den nyskadede kørestolsbruger efterlades med et perspektiv, der fx giver
ham/hende en forståelse af, at det er vigtigt at bevare sin normalvægt, at bevare sit arbejde og sin
familiære rolle, ikke at have et tobaks-, alkohol eller stofmisbrug, ikke at have selvmordsadfærd og at sidde
på ”den ultimative trykaflastende siddepude” (92). Hvis man på trods af disse forholdsregler alligevel får et
tryksår, så er det indlysende enkelt at kørestolsbrugeren efterlades med en fornemmelse af, at der er tale
om skræmmende tilfældigheder, som det reelt er umuligt at beskytte sig imod. På den baggrund bliver det
både forståeligt og desværre også sædvanligt at møde rygmarvsskadede, der ”hjemmestrikker” egne
personlige strategier, sådan som man selv forstår begrebet forebyggelse, tryk og tid, samt at leve i håbet
om, ”at det ikke sker for mig” (90).
Fra den kliniske praksis er det mit indtryk, at et af de absolut mest kritiske tidspunkter for en
kørestolsbruger med nedsat siddeevne og nedsat sensibilitet er, når disse bliver udskrevet fra et hospital,
rejser sig efter et længerevarende sengeleje eller får en ny kørestol. I disse situationer vil brugeren typisk
kunne blive sat skakmat – og nye tryksår opstå – enten fordi de hjemlige forhold ikke ligner de forhold, som
man har fået stillet til rådighed på hospitalet, eller fordi man er blevet svag efter et længerevarende
sengeleje.
Hvis kørestol, siddestilling og alle de forskellige risikobetonede procedurer ikke er blevet forbedret i de
hjemlige omgivelser, vil immobilisation ikke alene udgøre en risiko, når den hører op, men også medvirke til
at forvirre kørestolsbrugerens indtryk af, hvad der er årsag og hvad der er virkning. Man vil som bruger få
det indtryk, at man springer fra tue til tue for at prøve at undgå at få en våd sok. Man opnår intet overblik
og på et eller andet tidspunkt vil man – trods alle gode viljer og store anstrengelser - alligevel sikkert ende
med at falde i…. Måske fordi man havde for meget fart på, eller måske fordi man var uopmærksom, eller
for tung, eller for kortsynet, eller havde tisset i bukserne eller havde røget for meget….
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Den kliniske praksis og undersøgelser omkring disse spørgsmål viser et sammenfald i den forstand, at
kørestolsbrugere med risiko for tryksårsudvikling har behov for, at der praktiseres en individuelt tilrettelagt
formidling og follow-up procedure, der kan sikre, at den enkelte bevarer indlærte forebyggelsesstrategier –
til hverdagsbrug, men også at der er mulighed for at skaffe tilstrækkelig hjælp og hensigtsmæssige
hjælpemidler i hverdagslivet (53; 5; 87). Den kliniske praksis viser også, at der er behov for, at forbedre
samspillet mellem den primære og sekundære sundhedssektor, således at kørestolsbrugere kan få indlært
gode og hensigtsmæssige hverdagsprocedurer fra starten i stedet for at skulle indlære ny adfærd og aflære
gammel.
Da det traditionelle paradigme fortsat er fremherskende både blandt professionelle og brugere, efterlader
det ikke alene brugeren uden personlige og operationelle kompetencer til brug i de hjemlige omgivelser.
Det efterlader også brugeren i afmagt og med den forforståelse, at han må leve med uforudsigeligheden.
Dermed bliver forebyggelse reelt en blindgyde, og det bliver umuligt for brugeren at handle konkret
forebyggende på andre måder end ved at inspicere huden og at konstatere, når det rent faktisk allerede er
gået galt. Når det traditionelle paradigmes perspektiv alene rummer muligheden for immobilisation og
længere ude endda en alvorlig og omfattende kirurgisk intervention, viser praktikken – såvel som
litteraturen, at det er fristende at undlade at søge læge, fordi det forekommer så indgribende i et
menneskeliv, at blive ”truet” med et immobiliserende sengeleje. Fænomenet bliver dermed ofte forbundet
med skyld og skam, tabuiseret og i sidste ende således forværret. Det kan føre til livstruende situationer,
langvarigt sengeleje, risiko for kirurgisk intervention og livslang deformation af den sædeflade, som en
kørestolsbruger er så umådelig afhængig af, for at kunne udføre aktiviteter og deltage i hverdagslivet
siddende i sin kørestol resten af sit liv.

Brugerens mægtiggørelse
Brugerinddragelse er et af tidens buzzwords, som i denne sammenhæng giver virkelig god mening. Min
egen undersøgelse viser, at det er muligt at formidle og at indarbejde hensigtsmæssige - men unikke og
personlige hverdagsprocedurer, der matcher de biomekaniske aspekter (53). Det er en forudsætning, at
brugeren forstår det og er motiveret for det, hvilket nødvendigvis må omfatte større fokus på
voksenpædagogik (95). Det er af stor betydning, at brugeren selv definerer, hvilke aktiviteter, der er vigtige
og giver mening netop i den enkeltes eget individuelle hverdagsliv (63). Så er det til gengæld op til de
professionelle terapeuter at være kreative for at løse de konkrete aktivitetsproblematikker med
hensigtsmæssige hjælpemiddelvalg og tilpasninger. Det er min erfaring, at det næsten altid lader sig gøre.

Et nyt biomekanisk paradigme
Ved at tage afsæt i et alternativt paradigme, der indtænker biomekaniske aspekter, opnår man mulighed
for, at brugeren i princippet i al tænkelig fremtid og i alle tænkelige situationer selv bliver i stand til at finde
kreative løsninger på konkrete problematikker i hverdagen. Der kan opstå en kompetent,
tryksårsforebyggende og personligt handlende, kørestolsbruger som resultat af denne alternative
synsvinkel, og brugeren kan begynde at agere på grundlag af evidensbaseret viden og ikke på grundlag af
”hjemmestrikkede” desperate strategier, som enten er meningsløse eller i værste fald skadelige. På den
måde opstår der i øvrigt en kørestolsbruger, som ikke behøver at belaste det offentlige system af denne
grund – hverken som patient eller som socialt udsat og disintegreret medborger. Denne person vil på det
personlige plan desuden blive sparet for den livslange, psykiske belastning det er at leve med en livslang
uvished om en livstruende abstraktion, hvis strategier for forebyggelse i øvrigt hviler på et tvivlsomt
videnskabeligt grundlag. Endelig vil denne person blive sparet for fysiske risici ved kirurgisk intervention
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samt for risikoen for, at der fx kan opstå livstruende situationer i form af blodforgiftning, blodpropper,
fordøjelseskomplikationer, vejrtrækningsbesvær eller skæbnesvanger nedsættelse af muskelmassen.
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