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1. Erfaringer fra praksis med
mere end 200 individuelle cases
•

analyse,

•

tilpasning

•

implementering

af hjælpemidler til
hjælpemiddelbrugere med nedsat
siddeevne og sensibilitet

2. Forskning der kan holdes op
imod praksis

1. Kan vi bruge en fænomenologisk tilgang til arbejdet med
den forandrede krop efter stroke, rygmarvsskade eller følger
efter en fremadskridende sygdom?
Forskning peger på at kroppen efter pludselig, traumatisk
eller en langsomt fremadskridende funktionsnedsættelse
opleves som ‘fremmed’…’ikke til at stole på…’
Man taler om at være ‘disembodied’ og at der er sket en
afbrydelse af ‘mind-body-harmonien’ – en forudsætning for at
opnå ‘embodied knowledge’.
‘Embodied knowledge’ kender du garanteret fra dig selv…

Så
1. Kan vi bruge en fænomenologisk tilgang til arbejdet med
den forandrede krop efter stroke, rygmarvsskade eller
følger efter en fremadskridende sygdom?
Ja
Vi kan bistå kørestolsbrugeren i at blive mere kompetent og
fortrolig med sin ‘fremmede krop’ under rehabilitering i
forhold til kroppens samspil med hhv.

1. hjælpemidler(nes individuelle tilpasning – (tilstræbe at
skabe en kropslig ortose))
2. hjælpemidlernes anvendelse under aktivitetsudøvelse
Hovedpointe
At kørestolsbrugeren skal lære at mærke, hvordan det føles,
når han sidder stabilt og optimalt trykfordelt – også under
udøvelse af kraftbetonede aktiviteter.

2. Kan vi som sundhedsprofessionelle i højere grad styrke
kørestolsbrugerens kompetencer til egenomsorg?
Fx i forhold til at opnå kompetencer til at forstå, hvordan man
selv kan forebygge vævsskader?
Forskning peger på at særligt forskydningskræfterne er vigtige
at beherske i den siddende stilling, fordi disse
forårsager den type af vævsdeformation, som vævet ikke tåler.
Praksis tyder på, at man kan styrke brugerens kompetencer til
egenomsorg ved både at modificere måden hverdagsaktiviteter
udføres på, og at højne kvaliteten af den individuelle tilpasning
af hjælpemidlerne.

Så
2. Kan vi som sundhedsprofessionelle i højere grad styrke
kørestolsbrugerens kompetencer til egenomsorg?
Fx i forhold til at opnå kompetencer til at forstå, hvordan
man selv kan forebygge vævsskader?

Ja
Vi kan styrke kørestolsbrugerens kompetencer til
egenomsorg ved at
1. udnytte mulighederne fuldt ud for det individuelle
match mellem krop og hjælpemidler, så disse kommer
til at fungere som en kropslig ortose
2. formidle hvorfor vi gør det
3. fokusere på, hvordan kørestolsbrugeren i
hverdagen kan udføre alle aktiviteter på en sikker
måde, der ikke påfører vævet forskydningskræfter

MEN!!!
Så må vi definitivt gøre op med den myte, at egenomsorg og
forebyggelse af vævsskader handler om at holde øje med
hudens farve. Det gør det IKKE!
Er huden rød, er det for længst for sent, og det har en
kørestolsbruger uden sensibilitet absolut ingen mulighed for
at kontrollere!!
Til gengæld kan og må han lære at kontrollere sin stabilitet.

Hovedpointe
At vi kan styrke kørestolsbrugerens kompetencer til
egenomsorg ved at han kropsligt erhverver sig viden om,
hvordan tab af stabilitet opleves - fx under kraftbetonet
aktivitetsudøvelse – og påvirker det knoglenære væv.

3. Kan vi gennem arbejdet med meningsfulde aktiviteter bistå
kørestolsbrugeren i at generobre og indarbejde nye kropslige
vaner, der kan styrke kropslig perception – fx af hvordan en
siddestilling under aktivitetsudøvelse skal opleves stabil for at
den ikke fører til fysiske skader?
Forskning peger på at ‘embodied knowledge’ erhverves og
forankres gennem kroppen, og at fortrolighed med nye ‘vaner’
kan opnås gennem systematisk træning v.hj.a. meningsfulde
hverdagsaktiviteter.
Praksiserfaringer peger i retning af, at det er sandt.

Så
3. Kan vi gennem arbejdet med meningsfulde aktiviteter bistå

kørestolsbrugeren i at generobre og indarbejde nye kropslige
vaner, der kan styrke kropslig perception – fx af hvordan en
siddestilling under aktivitetsudøvelse skal opleves stabil for at
den ikke fører til fysiske skader?

Ja
Vi kan bistå kørestolsbrugeren med at generobre og
indarbejde nye kropslige vaner gennem et styrket
fokus på udøvelsen af hverdagsaktiviteter særligt i den
hjemlige kontekst.
Hovedpointe

At vi gennem arbejdet med meningsfulde hverdagsaktiviteter i
kørestolsbrugerens egen kontekst kan ‘re-designe’ aktiviteter og
omgivelser og samtidig bidrage til kørestolsbrugerens ‘re-embodiment’.

Vævsskader i den siddende stilling opstår primært på baggrund af
vævsforskydning – og starter typisk knoglenært.
Egenomsorg og forebyggelse er mulig, hvis brugeren lærer, hvordan stabilitet føles og
opnås – endda på trods af manglende sensibilitet og nedsat siddeevne.
Ved at arbejde med kørestolsbrugerens udøvelse af hverdagsaktiviteter i konteksten, kan
du undgå at begrænse hans muligheder for aktivitetsdeltagelse.
Ved at tænke stabilitet og trykfordeling i stedet for trykaflastning kan du bidrage til, at
kørestolsbrugeren har en reel chance for at drage omsorg for egen bagdel.
Tager du udgangspunkt i, at vævsskader i den siddende stilling opstår som følge af
forskydning? Så giver du brugeren bedre kort på hånden, end hvis du tager udgangspunkt
i en forestilling om, at tyngdekraften er problemet. Den kan vi jo alligevel ikke rigtig gøre
noget ved!

