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Elektronisk trykmåling. 
 
Trykmålingsgruppen blev etableret under ViTSi i efteråret 2008 og har indtil forår 2010 
arbejdet med at få belyst muligheden for at anvende elektronisk trykmåling i det kliniske 
arbejde med siddestillinger/liggestillinger. Gruppen har mødtes 4 gange. 
 
Hovedspørgsmålet har været 
 
”Hvordan kan vi anvende trykmålingen i den daglige praksis - og kan vi finde et 
fælles grundlag for dets anvendelse? .” 
 
Målet har altså været at få lavet et fælles grundlag at arbejde ud fra - uanset hvilket slags 
apparatur, man har til rådighed. 
 
Gruppen har været bredt sammensat af flere forskellige faggrupper fra forskellige dele af 
sundhedssektoren – bandagist, konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer og fysio-
/ergoterapeuter fra specialhospitaler og specialrågivninger. 
 
Med baggrund i den daglige praksis har gruppen i fællesskab udarbejdet en protokol til 
brug ved trykmåling. Hensigten har været at gøre det muligt at genskabe 
trykmålingssituationen ved sammenligninger at forskellige underlag. 
 
Derudover er der udviklet  oversigtsskemaer til sammenligning af trykmålinger. Der er 
lavet  et skema til trykmåling af sæderegion, af ryggen og af den liggende stilling. Kravene 
til skemaerne har været, at de skal kunne bruges af forskellige faggrupper. Nogle 
faggrupper har store siddeanalyseskemaer, hvortil trykmålingsskemaet bliver et 
supplement. Andre faggrupper bruger kun trykmålingsskemaet, hvorfor der i den situation 
er behov mulighed for stamoplysninger (persondata/diagnose etc.) på 
trykmålingsskemaet. Derudover har vi et ønske om, at skemaet skal være så enkelt som 
muligt. 
 
Vores konklusion på anvendelsen af trykmålingsudstyr er: 
 

1. Godt pædagogisk redskab til at medinddrage bruge ren i arbejdet med 
trykaflastning 

2. Godt terapeutisk redskab som supplement til den kliniske praksis 
3. Godt redskab til sammenligninger af underlag. 

 
Trykmålingsprotokol og trykmålingsskemaer er et udtryk for vores arbejde indtil nu. De kan 
sagtens udvikles og forbedres. 
 
Gruppen kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller kommentarer. 
 
Fysioterapeut Janni Liliegren, janni@anatomic-sitt.dk 
Fysioterapeut Dorthe Grønkjær, dorthegroenkjaer.soerensen@soc.regionsyddanmark.dk 
Ergoterapeut Helle Buggesskov, hebu@handicare.dk 
Afdelingsfysioterapeutt Janni Sleimann Steen, janni.sleimann.steen@rh.region.dk ,  



Fysioterapeut Palle Senft, palle_senft@get2net.dk 
Bandagist Rikke Grønfelt, rikke@pingvinen.dk 
Afdelingsfysioterapeut Anna-Lene Hartvigsen, alh@ptu.dk  
 
 
 
 

 


