


2

Det rette hjælpemiddel vælges ud fra 
risikovurdering og/eller tryksårskategori samt 
individuelle behov/problematikker hos patient/
borger
• Risikovurdering er FØR tryksår opstår
• Kategori inddeling bruges når tryksår ER 

opstået 
• Jo højere risikovurdering/sårkategori, jo mere 

alvorligt = aflastning!

Valg af hjælpemidler 
 



Tryksår og økonomi
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• Udover de menneskelige konsekvenser, er 
tryksår langvarige og dyre at behandle. 

• Helingstider op til et år er ikke usædvanlige.
  
Omkostninger ifm. behandling:
- Personaleressourcer 
- Sårbehandling, bandager, operation m.m.
- Indlæggelse  eller forlænget indlæggelse



Hvad koster et tryksår

4



5

  Skummadras | Vekseltrykmadras | Selvjusterende madras | Vendemadras | Specialmadras

Madrastyper 
 



Kan madrasser forebygge eller hele tryksår?

6

Madrasser eller siddepuder hverken 
forhindre eller heler tryksår som eneste 
foranstaltning. 

Skal bruges som led i et samlet program 
for forebyggelse og behandling!



Forskellige behov – forskellige madrasser
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• Bariatri
• Demente
• Smerter
• Tynde personer
• Lungproblematikker
• ALS, Sclerose



Madraskategorier
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Vekseltryksmadras

Hybridmadras

Selvjusterende madras

Skummadras



Trykfordeling >< Trykaflastning

Aflastning

Trykfordeling

Statisk

Skum

Trykaflastnin
g

Over tid

9

Manuelt  
(venderegime)

Automatisk 
(Vekseltryk)



Skummadrasser
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På markedet til alle tryksårskategorier og risikovurderinger 
– MEN kan det lade sig gøre???

Forskelle
• Skumtype, skumkvalitet, tykkelse, opskæring, opbygning af lag, 

lagdeling

Fordele
• Komfortabelt, 
• Trykfordelende, 
• God til lav/middel risiko
• God at forflytte på (personale)
• God til egenforflytning

Ulemper
• Mange forskellige typer og 

kvaliteter
• Svært at gennemskue 

anvendeligheden
• Kan love mere end den 

kan holde/ gi falsk tryghed



Selvjusterende madrasser
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Forskelle 

Fordele 

lemperUd

Forskelle: 
tværgående eller længdegående celler,                                        
skumlag/ikke skumlag, skummets opskæring, hårdhed

Fordele
• Tidlig forebyggelse
• Høj risiko og sårkategori
• Høj komfort, tilpasser sig 
• Giver ro/ ingen støj
• Spare ressourcer
• Kan reducere forbruget af vekseltryk

Ulemper
• Bruger har en vis mobiliseringsevne
• Komfortniveau kan ikke ændres



Hybridmadrasser
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Forskelle 

Fordele 

lemperUd

Forskelle
opbygning, kvalitet, komfort

Fordele
• samme madras gennem længere forløb
• Spare ressourcer

Ulemper
• Viden om opgradering af madrassen
• Falsk tryghed ift. risikogruppe/sårkategori
• Giver ikke 0-tryk

• OBS! Kan IKKE erstatte vekseltryk!



Vekseltryksmadrasser
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Forskelle 

Fordele 

lemperUd

Forskelle
Opbygning, kvalitet, brugervenlighed

Fordele
• Trykaflastende
• Skaber 0 tryk
• Mobilt underlag
• Hælaflastning (hvis madrassen har det)
• komfortindstilling

Ulemper
• Støjgener
• Mobilt underlag
• Besværer egenmobilisering
• Besvær arbejdsmiljø



Topmadrasser
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Forskelle 

Fordele 

lemperUd

Forskelle
Kan være af skum, luft eller andet materiale

Fordele
Kan ligges oven på den eksisterende madras  
(hvis det er en statisk madras)

Ulemper
Går ofte ikke så højt op i tryksårskategori



Specialmadrasser
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Forskelle 

Fordele 

lemperUd

Eksempler på brugere, der har behov for 
specielle madrasser, kunne være

Kritisk syge 
• Kombinationsmadras med vekseltryk og 

vending
Sensitive eller smerteplagede brugere 

• Stabilt underlag, vekslen på færre celler
Varme brugere 

• En madras med ventilation
Terminale brugere 

• Komfort og vekseltryk
Bariatriske brugere 

• Behov for madras der kan klare vægten
Brugere med nedsat lungefunktion

• Vendemadras



Valg af madras afhænger af …
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•Sårkategori
•Risikogruppe
•Funktionsniveau
•Varme / fugt
•Vægt
•Smerter
•Behov for lokalt 0-tryk
•Mulighed for bevægelighed
•Friktion/shear



Tak for jeres opmærksomhed
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