
 
 Korsettering af ALS patienter 
 i forhold til siddestilling, 
 respiration, tale og toiletbesøg.   
 
 Ved Jette Skøtt – aut. bandagist 
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BANDAGIST 

• Der er ca 108 AUTORISEREDE bandagister i DK 

• Uddannelsen tages i Jönköping i Sverige….og er SU berettiget 

• Består at 1/2 år teknisk skole(i DK) 
                 3 år i Sverige 

                   2 år om kandidat hos autoriseret bandagistvirksomhed 

 

 

Da der  ikke rigtig er ledige bandagister, og dermed mangel på bandagister…. 
kan der være nogle som fristes til at kalde sig bandagist…..uden at være det. 

-titlen er ikke beskyttet 

MEN vi har AUTORISATION….så tjek gerne  
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KORSETTER 



Hvad er korsetter fremstillet af ? 

• Stof med stivere og evt. med lændepude 

• Der kan sættes plast eller metalramme i stofkorsetter 

• Elastiske stoffer 

• Læder 

• Plast – alle mulige typer….og farver 

• Kulfiber 

• Kombinationer af ovenstående 



Lidt mere om korsetter – individuelt fremstillede 

• Der kan laves hul til sonde 

• Der kan laves plads til bachlofenpumpe 

• Det kan kombineres helt specifikt til den enkelte ift stabilitet. 

• Der er mange forskellige stivere 

• Der kan laves mange forskellige lukninger. 

• Lukninger kan specieltilpasses med f.eks løkker til at gribe i 



Korsetter – hvad GØR de ? 

• de støtter … og samler 

• de stabiliserer – ved at danne en ramme om segmentet 

• de korrigerer 

• de korrigerer bækkenets position – helst uden tilt eller kip  

• de bringer rygraden i bedst mulig position ift vægtbæring af egen 
krop 

• de bringer hovedet i bedst mulig position ift ryg og bækken 

• de frigiver armene til andre aktiviteter 

 

 



Hvad FÅR MAN UD AF at ANVENDE korset 
I forhold til positionering i stol? 
• Korsettet sættes på liggende – kroppen er lang – og den flexible 

rygrad bliver stabiliseres. 

   Arme og ben er jo lange rørknogler med kun 2 led 

• Lettere at lifte med sejl  - synker ikke så meget sammen 

• Lettere/anderledes at positionere, da kroppen er stabiliseret og 
lænden tættere på lordosering 

• Brug for mindre støtte i stolen – det klarer korsettet til dels 

• Evt mindre bespænding ift overkrop 

• Bedre hovedposition og kontrol 

• Frie arme 

 

• Husk også fødderne 



ANDRE FORDELE VED AT ANVENDE KORSET  
SOM PATIENT MED ALS 

 

 

• Når rygmusklernes funktion aftager… 

• Og når mavemusklernes funktion aftager 

 

• SÅ ER KORSETTET ET GODT BUD PÅ EN AFLØSER 

 

 

 

 

 

 

 



• Når rygmusklerne bliver svagere, falder kroppen fremover, og 
hovedkontrollen påvirkes 

• Når kroppen falder sammen komprimeres pladsen til lungerne 

• Når vejrtrækningen kompromitteres, mangler hjernen ilt 

• Talen bliver svagere 

• Det er svært at spise – drikke – synke…..man kan evt savle  

 

• KURSET : ”If you can´t breathe you can´t funktion” 

• OBS Diaphragma 

 

• Man kan stemme sig op med armene, men det er mere 
hensigstmæssig ift. energiforbrug, at armene bruges til andre 
funktioner end at holde sig oppe imod tyngden. 

 



FORDØJELSEN… 

• Når mavemusklerne bliver svagere falder kroppen sammen,                 
men det er ikke kun det…. 

 

• Mavemusklerne bruges OGSÅ ift tarmfunktion. 

 

• Der er brug for bug-tryk ift at tømme både blære og tarme. 
- der går korsettet også ind og hjælper. 

 

 



TAK for idag 


