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FORORD

Nærværende rapport er udarbejdet i foråret 1999 på foranledning af

Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering, der også

har finansieret projektet.

Rapporten beskriver først organisation og forløb for projekt Liggekomfort - i

relation til "ondt i ryggen". Dernæst gennemgås resultaterne af projektets

enkelte arbejdspakker og der afsluttes med de samlede konklusioner for

projektet, der blandt andet indeholder anbefalinger for fremtidig forskning på

dette område.

Det er forfatternes håb, at den åbenbare mangel på konkret viden om ligge-

komfort, som rapporten - efter en grundig kildesøgning - påpeger er et

aktuelt faktum, vil anspore til mere forskning og systematisk videnindsamling i

de kommende år. Forhåbentlig vil rapportens konklusioner også medføre at

de næste års rådgivning af forbrugeren vil blive foretaget med respekt for den

sparsomme viden om emnet og med fokus på de individuelle behov.

„Jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele lange nat!

Gud ved, hvad der har været i sengen?

Jeg har ligget på noget hårdt,

så jeg er ganske brun og blå over min hele krop!

Det er ganske forskrækkeligt!"
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INTRODUKTION

Vi ved, at en stor del af den danske befolkning har problemer med ryggen. Af

den voksne befolkning i Danmark rapporterer 35% om lænderygbesvær inden

for det seneste år1. Dertil kommer øvrige ryglidelser, både erhvervede og

medfødte.

Gennem de sidste 20 år har opfattelsen af rygbesvær været, at problemer

med ondt i ryggen langt hyppigst har været et resultat af mange års tunge løft

og ensformige sidde- og arbejdsstillinger. Men på trods af en betydelig fore-

byggende indsats for at forbedre arbejdsmiljøet er det samlede antal af klager

over rygbesvær øget markant i samme periode.

Denne udvikling skyldes formentlig, at en væsentlig del af generne udspringer

af andre sociale og individuelle forhold2.

Projektets mål

Målet for projektet har været at identificere, hvordan madras, sengebund og

seng bør være udformet, for at der opnås en god liggekomfort og om muligt

at forebygge rygbesvær. Denne viden skulle efterfølgende formidles til produ-

center af madrasser, sengebunde og senge, således at de vil kunne udvikle

forbedrede produkter; til professionelle vejledere, så de kan give brugere en

mere kvalificeret vejledning om valg af seng, sengebund og madras; til indkø-

berne i kommunerne og til den enkelte forbruger, så de får et bedre udgangs-

punkt for valg af nævnte produkter.

Delmål

• Indsamle viden om hvordan ryggen hviler optimalt i liggende stilling

• Gennem en kritisk litteraturgennemgang at finde frem til væsentlige

parametre i underlagets beskaffenhed for opnåelsen af en optimal ligge-

stilling

1) Muskel- og skeletsygdom i Danmark af Birgitte Brinck rn.fl., DIKE 1995

2) Ondt i ryggen: Forekomst, behandling og forebyggelse i et MTV-perspektiv,

Medicinsk Teknologivurdering Serie B 1999; I (I)
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• Indsamle og evaluere den viden, der ligger til grund for producenternes

udvikling af produkter og evalueringsværktøjer

• Identifikation af behov for yderligere forskning på området

• Formidling af den indsamlede viden til producenter, professionelle vejle-

dere, indkøbere og brugere

Projektets antagelser

Vi antog ved projektets start, at en dårlig liggekomfort både kunne være en

faktor for udvikling af rygbesvær, og en faktor af betydning, hvis man allerede

har udviklet rygbesvær.

En anden antagelse for projektet var, at det overvejende er mere eller mindre

usystematiske erfaringer sammen med et lille vidensgrundlag, der ligger til

grund for såvel vejledning ved valg af og ved produktion af madrasser og

sengebunde.

Projektets definitioner og afgrænsninger

God liggekomfort:

Personen opnår en god og behagelig hvile og har en god søvnkvalitet. Det

vil blandt andet indebære, at personen ikke vågner gentagne gange i løbet

af natten på grund af ubehag.

Ondt i ryggen:

Akutte eller kroniske gener, besvær eller smerter i ryggen (hele rygsøjle-

forløbet).

I projektet har det været nødvendigt at afgrænse begrebet liggekomfort, idet

vi overvejende har beskæftiget os med begrebet i forhold til "ondt i ryggen".

Vi har derfor ikke interesseret os specifikt for de faktorer, der er medvir-

kende årsager til fx allergi og tryksår.
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PROJEKTETS

ORGANISATION

Projektet er gennemført ved en bevilling gennem Forsknings- og Udviklings-

centret for Hjælpemidler og Rehabilitering, og er gennemført i perioden fra

marts 1998 til juni 1999.

Projektleder har været ergoterapeut Greta Randrup Olsson, prøvnings-

ansvarlig på Hjælpemiddelinstituttet, i samarbejde med følgende

projektpartnere:

Professor, adm. overlæge dr. med. Claus Manniche, Sygehus Fyn Ringe,

Rygambulatoriet og Syddansk Universitet, Odense

Konsulent, Bent M. Jepsen, tidl. Dansk Teknologisk Instituts afdeling for

Træteknik

Der har til projektet været knyttet en styregruppe med følgende sammen-

sætning:

Forskningskonsulent, MPH, Åse Brandt, Hjælpemiddelinstituttet

Professor, overlæge dr. med.Tom Bendix, Syddansk Universitet, Odense og

Sygehus Fyn Ringe, Rygambulatoriet

Direktør H.O.Thøgersen, Carl Thøgersen Madrasfabrik

Viceadm. dir. Henrik Skov Andersen, Scandinavian Mobility International AS

Styregruppen har haft til opgave at drøfte og vedtage ændringer i projektets

aftaler, at rådgive projektlederen og at kontrollere, at projektlederen løste sin

opgave.

Desuden har der til projektet været knyttet en teknisk følgegruppe bestå-

ende af alle væsentlige danske producenter inden for området. Følgegruppen

har bidraget med viden, ideer og inspiration til projektet og har samtidig

været et vigtigt formidlingsforum.
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PROJEKTETS FORLØB

Projektet har været delt op i 5 såkaldte arbejdspakker, hvortil alle projekt-

partnere med et antal projektmedarbejdere har bidraget. Hjælpemiddel-

instituttet var overordnet ansvarlig for projektet, og de 2 øvrige projekt-

partnere har haft ansvaret for hver sin arbejdspakke. Arbejdspakke 1, 2 og 3

har tidsmæssigt været overvejende sideløbende, 4 og 5 i forlængelse af

hinanden.

Arbejdspakke I

Ansvarlig: Hjælpemiddelinstituttet

• Litteraturundersøgelse

Arbejdspakke 2

Ansvarlig: Bent M. Jepsen, projektmedarbejder Bruno Wolff, Hjælpemiddelinstituttet

• Interview med producenter om vidensgrundlaget ved produktudvikling

• Undersøgelse af eksisterende måleværktøjer til evaluering af liggekomfort

Arbejdspakke 3

Ansvarlig: Claus Manniche, projektmedarbejder læge Ane Friis Bendix fra Sygehus

Fyn Ringe, Rygambulatoriet

• Undersøgelse af sundhedsfagligt peronales vidensgrundlag i forbindelse

med vejledning i valg af madras overfor personer med rygbesvær

Arbejdspakke 4

Ansvarlig: Hjælpemiddelinstituttet

• Udarbejdelse af projektrapport

Arbejdspakke 5

Ansvarlig: Hjælpemiddelinstituttet

• Formidling af projektets resultater
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FORLØB OG RESULTATER

AF DE TRE FØRSTE

ARBEJDSPAKKER

ARBEJDSPAKKE I

Litteraturstudiet

Metode

• Der er søgt i databaserne MEDLINE og COCHRANE med følgende

søgeord i forskellige kombinationer: bedding-and-linens, bed-rest, beds,

comfort, cronic low back pain, lying, lying down, lying position, mattress,

prone-position, upholstry materials

• Der er søgt gennem Internettet med ovenfor nævnte søgeord

• Der er søgt gennem almindelige biblioteker og følgende fagbiblioteker:

Hjælpemiddelinstituttet, Ergoterapeutskolen i København, Odense Univer-

sitet, Dansk Teknologisk Institut, Hjålpmedelsinstitutet i Stockholm,

SINTEF Unimed i Oslo og Institut for Polymerteknologi i Goteborg.

• Gennem informationsnetværket SKODA (bl.a. mellem Hjælpemiddel-

instituttet og hjælpemiddelcentralerne i Danmark)

• Desuden er der ved den personlige kontakt til producenterne i arbejds-

pakke 2 og det sundhedsfaglige personale i arbejdspakke 3 - samt gennem

andre personlige kontakter i projektet - fremkommet en del referencer.

Resultater af litteraturstudiet

NB: Bilag I indeholder projektets kommenterede referenceliste, hvortil

noterne i nedennævnte henviser.

Den aktuelle litteraturgennemgang afdækker ingen kendt viden om mulig

sammenhæng mellem liggekomfort og fremkomsten af "ondt i ryggen" hos det

enkelte individ. Den netop udkomne MTV rapporten (se side 8) udpeger et

antal kendte eller mulige risikofaktorer i forbindelse med forekomsten af

"ondt i ryggen" (jf figur nr I). Blandt de nævnte risikofaktorer indgår ikke

faktoren "liggekomfort", fordi "ondt i ryggen"-arbejdsgruppen ikke fandt

litteratur, der gav anledning til overvejelser om, hvor vidt "liggekomfort" er

en selvstændigt eksisterende mulig risikofaktor. Dette ligger ganske på linie

med tilsvarende udenlandske ekspertrapporters konklusioner.

LIGGEKOMFORT



Mulige og påviste risikofaktorer for udvikling af kronisk rygbesvær
Mulige risikofaktorer angivet med normal skrift, mens påviste er angivet med fed skrift.

F I G U R I

Individuelle risikofaktorer

Særlige risikofaktorer for udvikling

af kronisk rygbesvær Externe risikofaktorer

Alder "

Arvelig disposition

Stor overvægt

Lav socialgruppe

Ringe helbred

Ringe kondition

Personlige problemer3'

Psykisk stress2'

Nedsat udholdenhed

af rygmuskulatur

Alkoholmisbrug

Rygning

Tidligere rygbesvær

Udstrålende smerter til ben

Depression

Langvarig sygemelding

Klinisk mistanke om discusprolaps

Aggraverende sygdomsadfærd

Arbejdsskade/erstatnings-/pensionssag

under behandling

Stillesiddende arbejde

Mange belastende vrid

Motorkørsel > 2 t. dagligt

Højrepetetivt arbejde

Mange tunge løft

Ringe jobtilfredshed

1) Hos mænd størst risiko i 40-50 års alderen. Hos kvinder over 60 år.

2) Påvist ved kronisk rygbesvær, mens ved akut rygbesvær mulig risikofaktor.

3) Alkohol, ægteskabelige eller økonomiske



Begrebet "Liggekomfort" må betragtes som en sammensat størrelse, hvor

flere risikoparametre må tænkes at være af mulig betydning for den samlede

kvalitet af "liggekomfort". Herunder opført i ikke-prioriteret rækkefølge:

• Madras og sengebunds fjedringsevne, trykfordelingsevne, støtteevne

• Klimamæssige forhold - temperatur og fugtighed - både i forhold til kontakt

mellem person/ underlag og dyne, tæpper samt i rummet

• Hovedpudens udformning og placering

• Personens fysiske og psykiske karakteristika, bl.a. vægt, højde, vægtfordeling,

knoglebygning, rygsøjlens facon og tilstand samt sindstilstand

• Personens sovestilling

' Fysiske forhold i omgivelserne, herunder bl.a. støj i underlag og omgivelser

Generelt må det konstateres, at der ikke findes videnskabeligt dokumenteret

viden omkring sammenhængen mellem disse parametre og forekomsten af

rygbesvær.Vi vil her nedenfor redegøre for, hvorledes der gennem litteratur-

studiet er fundet viden/erfaring omkring nogle af de væsentlige risiko-

parametre.

Mulige sammenhænge mellem underlagets egenskaber og personens

fysiske karakteristika af betydning for liggekomforten

Set fra en biomekanisk vinkel findes der ingen holdepunkter for den udbredte

opfattelse, at rygsøjlen ideelt bør ligge afslappet med helt aflastede disci

(ledskiver mellem hvirvellegemer), og med led, sener, ledbånd og muskulatur i

en anatomisk normalstilling. Denne opfattelse ligger ellers til grund for det

meste af den produktudvikling, der er gennemført igennem årene. Et væsent-

ligt udgangspunkt for udvikling af den ideelle madrashårdhed har taget ud-

spring i figuren, som er afbilledet herunder. Udfra figuren har siden 60'erne en

ikke-videnskabeligt dokumenteret hypotesedannelse vundet fodfæste.

Hypotesedannelsen udsiger, at en person der i sideleje indtager den afbildede

normalanatomiske liggestilling befinder sig i en idealstilling. Hypotesen forud-

sætter samtidig, at den samme idealstilling automatisk indtages, når personen i

løbet af natten skifter til rygleje - og dette uanset personens tyngde og form

(f.eks. forudsættes således, at hvis man har brede hofter, har man også en stor

bagdel). Der er heller ikke i litteratursøgningen fundet videnskabeligt belæg

for rigtigheden af hypotesen.

3 For hård

For blød

Tilpas
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Det er antaget, at sener og ledbånd omkring rygsøjlen fx efter en uhensigts-

mæssig udspænding under hvile om natten er henimod en halv time om at

vende tilbage til den almindeligt beskyttende spændstighed/styrke. Denne

beskyttende spændstighed/styrke udgør ryggens strukturegenskaber i dagti-

merne, og formodes at beskytte rygsøjlens strukturer mod pludselige fysiske

overbelastninger. Antagelsen er ikke eftervist.

Der er enighed om, at liggestillingen ikke bør resultere i ekstreme krops-

stillinger og ujævnt fordelte "liggetryk" for skuldre, rygsøjle og bækken.

Ligeledes må lejringen ikke fastlåse kroppens bevægelsesfrihed ( som det fx

kan ske i en hængekøje). Studier viser (8), at sengens fjedring især påvirker

lænderyggens krumning og bækkenets stilling. De kropsmål der i sideleje først

og fremmest indvirker på vor stilling i sengen, er udover kropslængde og vægt,

skulder-, liv-, hoftekams- og hofteledsbredden samt omfanget af mave, ende og

lår, herunder især fedtvævets tykkelse. Man finder, at jo større maveomfang og

tykkere fedtvæv, desto lavere krav fordres der til sengens fjedrende egenska-

ber.

En blød madras vil besværliggøre vending i sengen, og en hård madras vil

kunne medføre trykgener på de belastede partier. En blød madras giver ikke

god svedtransport, da materialerne presses sammen. Omvendt resulterer en

hård madras i reduceret varmeisolering, idet man ligger på kroppens "frem-

spring".

Normalt forøges kropslængden med ca. 20 mm i løbet af en nats hvile. De

60% af længdeforøgelsen kommer fra en udretning af hvirvelsøjlens krumning

i brystdelen, og de 40% skyldes en længdeforøgelse af hvirvelsøjlens lændedel,

dog uden en udretning af lændesvajet. Flere undersøgelser viser (22), at når

man står op om morgenen reduceres halvdelen af kroppens længdeforøgelse i

løbet af den første time. Den resterende længdeforøgelse reduceres langsomt

over resten af dagen.

I flere referencer vurderer man, at en god liggekomfort er det samme som

ikke at vende sig så ofte i sengen (21). Denne grundopfattelse er ikke viden-

skabeligt dokumenteret. Derimod kan det tænkes, at organismen har behov

for at forandre stilling i løbet af natten, blandt andet for at sikre sufficient

ernæring af underhud, bindevæv og ledskiver samt for at sikre lunge- og

kredsløbsfunktion.

Dette modsiger ikke den kendsgerning, at for personer, der er tryksårstruede

på grund af manglende fysisk evne til at vende sig i sengen, er underlagets

trykaflastningsevne af allerstørste betydning, hvis tryksår skal forebygges.

Undersøgelser viser da også (8), at vi vender os mellem 10 og flere hundrede

gange pr. nat. Ældre mennesker vender sig i gennemsnit færre gange end

yngre. Når man ligger i sideleje, vil de fleste mennesker i nogen grad trække

benene op under sig for at få en bedre balance. Herved udrettes lændesvajet

og krumningen i hvirvelsøjlens brystdel forøges, og derved indtager rygsøjlen

en anden stilling end den der indtages i stående stilling. Da der ikke - som i

stående stilling - er belastning af rygsøjlen, vil det give problemer for de
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færreste. I denne stilling opnår man ligeledes en afslapning af hasemusklerne,

som hos mange mennesker er forkortede.

Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem rygsøjlens facon og den

foretrukne sovestilling. 70% af brugerne foretrækker at sove i sideleje. Nogle

har erfaring for, at især maveleje anvendes af personer med for stort lænde-

svaj, når de ikke har en madras, der understøtter dette tilstrækkeligt i rygleje.

Ligeledes har nogle personer med et udrettet lændesvaj problemer med at

ligge på en madras, der giver for megen støtte i dette område.

Hovedpudens udformning og placering

Halsrygsøjlens form og position bestemmes af madrassens hårdhed i kombi-

nation med pudens tykkelse og udformning. I Danmark er den normale pude i

størrelsen 60 x 63 cm. Dette skyldes at manufakturvarer før i tiden blev

produceret i enten 2 alens bredde, hvilket svarer til 126 cm eller i én bredde

på 120 cm. Ud af begge stofruller har fabrikanten kunnet fremstille puder i

målene 60 x 63 cm uden materialespild. Dette er altså grunden til, at vi

sædvanligvis anvender hovedpuder af en sådan størrelse.

Pudens facon har betydning for halsrygsøjlens lejring. I sideleje er der et stort

"hulrum" der skal fyldes ud, og i rygleje er dette hulrum mindre. Der er set

mange forskellige former for alternative hovedpuder til løsning af dette

problem. En amerikansk undersøgelse konkluderer, at en vandpude i nogen

grad gav reduceret morgensmerte og forbedret søvnkvalitet for 41 patienter

fra neurologiske og psykiatriske klinikker, sammenlignet med deres normale

hovedpude samt en rulle-hovedpude (17). Arbejdsgruppen er bekendt med, at

en dansk opfinder har udformet en speciel type fleksibel pude, der synes at

udmærke sig ved både at give støtte ved sideleje og rygleje. Denne

specialhovedpude findes dog endnu kun som en prototype.

A R B E J D S P A K K E 2 - DEL I

Interview med producenter om vidensgrundlaget ved produktudvik-

ling

Metode

• Interviews med producenter og deres nøglemedarbejdere ud fra en

interviewguide

• 12 producenter er besøgt og interviewet

• Der er indsamlet producenternes salgsmateriale, andre relevante oplysnin-

ger, adresser, tidsskrifter og oplysninger om øvrige referencer
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Resultater af interview med producenter om vidensgrundlag for

produktudvikling

• Der findes ikke hos producenterne videnskabeligt dokumenteret viden om

opbygning af madrasser, som grundlag for deres produktudvikling

• Som grundlag for produktudvikling anvendes faglig erfaring fra fabrikant og

nøglemedarbejdere vedrørende materialers holdbarhed og styrke og deres

indbyrdes sammenhæng og opbygning

• Det er primært kundeønsker samt deltagelse og besøg på fagmesser i ind-

og udland, som er afgørende for produktudviklingen. Man følger tidens

trend vedrørende madrasopbygning

Desuden observeredes følgende:

• Trenden for madrasser er for øjeblikket at udvikle zoneopdelte madrasser,

men der er blandt producenter uenighed om, hvor de bløde og hårde

zoner skal være placeret

• De fleste illustrationer i salgsmaterialer viser en person i sideleje. Det er

ikke belyst, hvordan personen ligger i rygleje, på maven eller i

kombinationsstillinger

• En kostbar madras er ikke altid lig med en god liggekomfort - det er en

billig heller ikke

• Se bilag 2 for flere oplysninger

A R B E J D S P A K K E 2 - DEL 2

Undersøgelse af eksisterende måleværktøjer til evaluering af ligge-

komfort

Metode

Den anvendte metode til undersøgelse af målesystemerne har været at

interviewe brugere, udviklere eller forhandlere af de pågældende systemer.

Ved interviewene er der anvendt en interviewguide. Der er i alt undersøgt

følgende målesystemer:

• 5 såkaldte måletæpper, billeddannende udstyr til måling af trykkets /

normalkræfternes fordeling over en pude eller madras

• Et alternativt målesystem, en såkaldt Dosigraf, der er knyttet til et bestemt

fabrikat, Lattoflex sengebunde

• Et målesystem baseret på et indtrykslegeme hvormed kan måles tryk,

temperatur og fugtforhold. Systemet er under udvikling ved Institutet for

Fiber- och Polymerteknologi i Goteborg.

• Endelig er "besøgt" en norsk fabrikants hjemmeside med angivelse af

udvælgelseskriterier for valg af madras
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Et af de væsentligste spørgsmål i undersøgelsen var, om målesystemerne er

egnede til at måle liggekomfort, og om der i deres indretning findes antagelser

om, hvad liggekomfort er.

Resultater af undersøgelsen

Som de vigtigste resultater af undersøgelsen af målesystemerne kan nævnes:

• De fleste af de undersøgte målesystemer, måletæpperne og det svenske

målesystem er primært beregnet til at måle veldefinerede fysiske parame-

tre som tryk og fordeling af tryk (måletæpperne) og viscoelastiske forhold,

fugt - og varmeledningsevne (det svenske system)

• Det er imidlertid ikke umiddelbart indlysende, hvordan disse meget

konkrete parametre kan relateres til det langt mere luftige begreb ligge-

komfort. Der findes ingen videnskabeligt beskrevet metode hertil

• I nogle af målesystemerne er dog indbygget enkelte antagelser om, hvad

god liggekomfort er for noget. Specielt Dosigrafen er baseret på sådanne

antagelser

Hvis det overhovedet er muligt at definere objektive målinger af parametre af

betydning for liggekomfort, synes de såkaldte måletæpper at være blandt de

mest oplagte kandidater blandt de undersøgte systemer til at måle tryk-

fordelingsevnen. Især kan fremhæves følgende egenskaber:

• Måletæppet kan måle afgørende parametre (normaltrykket og dets rumlige

fordeling) på virkelige personer og på vilkårlige liggeunderlag, uden at det

er nødvendigt at gå "parametriske omveje"

• Måletæppet kan af ovennævnte årsager indgå som et led i en dialog med

en patient / klient / forsøgsperson

• Måletæppet er et barn af IT-alderen, og må formodes at have et stort

udviklingspotentiale, både teknisk, anvendelsesmæssigt og økonomisk

Se bilag 3 for yderligere oplysninger

ARBEJDSPAKKE 3

Undersøgelse af sundhedsfagligt personales vidensgrundlag ved

vejledning af personer med rygbesvær

Formål

Formålet med denne del af projektet har været at gennemføre en indsamling

af den viden og de erfaringer, der ligger til grund for den vejledning om senge

og madrasser, der fra sundhedsfaglig side bliver givet til rygpatienter.
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Metode

Metoden har indeholdt følgende elementer:

• Spørgeskemaundersøgelse (89 udsendte skemaer, 71 (80%) skemaer er

returneret i udfyldt stand)

• Afholdelse af I-dags seminar

• Sammenkædning af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og semina-

rets konklusioner

Konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen

Undersøgelsen er ikke af en karakter, der retfærdiggør statistiske beregninger.

Uagtet dette giver undersøgelsen alligevel basis for at drage konklusioner ud

fra det foreliggende materiale.

• Emnet er væsentligt at få belyst, idet 90% af de fagpersoner, der jævnligt

har med behandlingen af rygpatienter at gøre, oplyser at de giver informa-

tion om emnet.

• Emnet belyses ofte, idet ca. halvdelen af de adspurgte sundhedsfaglige

personer giver information om emnet et par gange om ugen og yderligere

ca. 20% giver information dagligt.

• Oftest anbefales ikke nogen bestemt madras - 68% anbefaler således

individuel afprøvning af madras inden stillingtagen til køb.

• Det er ikke videnskabelig dokumentation der ligger til grund for vejlednin-

gen - 66% baserer deres information på erfaring gennem mange år med

disse patienter.

• Udlevering af informationsmateriale til patienterne om dette emne er ikke

særlig udbredt - kun 20% angiver at udlevere materiale.

• Når der udleveres materiale, er det hyppigst pjecen 'Hold kroppen på

toppen' fra Forbrugerstyrelsen.

• Hvor der er flere faggrupper involveret i denne patientgruppe, er det i

67% af tilfældene fysio- og ergoterapeuter der giver informationen.

• Manglende (videnskabelig) dokumentation/viden på området er hovedårsa-

gen, hvis der ikke gives information.

Konklusioner fra seminaret

Ud fra diskussionerne på seminaret samt seminardeltagernes besvarelser af et

spørgeskema ved seminarets start og afslutning, kan man drage følgende

konklusioner:

• Det er ikke dokumenteret, at seng/madras har betydning for udvikling af

rygbevær

• Beskaffenhed af seng/madras har sandsynligvis betydning, hvis man allerede

har udviklet rygbesvær

• Der findes ingen 'standardløsninger' på valg af seng og madras.

• Der findes patienttyper, der har et særligt behov for rådgivning

LIGGEKOMFORT 19



• Udsagn fra det hyppigst anvendte informationsmateriale var mange af

deltagerne uenige i.

• Den hyppigst anvendte illustration vedr. en madras' hårdhedsgrad var der

ikke enighed om at tolke korrektheden af.

• Selv eksperter kan ændre opfattelse efter en dags diskussion om emnet.

Samlet konklusion for arbejdspakke 3

Emnet 'liggekomfort'/madras- og sengevalg i relation til 'ondt i ryggen' er en

meget relevant problemstilling at undersøge nærmere, idet der i stort omfang

dagligt gives forskellig information fra sundhedfaglig side til denne patient-

gruppe.

Det er hyppigst fysioterapeuter, ergoterapeuter og kiropraktorer, der giver

informationen. Da emnet er meget beskedent videnskabeligt dokumenteret,

bygger informationsgrundlaget overvejende på fagpersonernes egne meninger

og erfaringer.

Der eksisterer blandt sundhedsfaglige personer bred enighed om, at der ikke

findes standardløsninger. Kun sjældent anbefales bestemte madrastyper - den

overvejende anbefaling er at patienten selv skal afprøve forskellige madrasser

inden endelig stillingtagen. Hvor der er mulighed for at anbefale patienten

afprøvning i et specialcenter (fx Sahva Rygcenter i Lyngby ved København),

synes dette hyppigt at blive anbefalet.

Udlevering af informationsmateriale om emnet til patienterne sker kun i

begrænset omfang. Den hyppigst udleverede pjece er 'Hold kroppen på

toppen' fra Forbrugerstyrelsen. Denne pjece viser sig at indeholde udsagn,

som udvalgte fagfolk i denne undersøgelse ikke er enige i eller ikke forstår.

Det samme gør sig gældende med den hyppigt anvendte illustration af, hvor

hård/blød en madras bør være - se figuren s. 14). Der er enighed om, at

illustrationen kan være et udmærket pædagogisk værktøj at undervise efter,

men ikke enighed om, hvor vidt illustrationen som sådan er rigtig.

Det kan konkluderes at den viden, der videregives til patienterne om dette

emne, stort set udelukkende bygger på fagfolks egne meninger og erfaringer,

da emnet er meget beskedent videnskabeligt dokumenteret. Af samme årsag

synes også patientvejledningsmaterialet at bygge på et empirisk (erfaringsmæs-

sigt) grundlag. Det skønnes absolut nødvendigt og ønskeligt at der igangsættes

forskningsprojekter inden for emnet.

Se bilag 4 for yderligere oplysninger.
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PROJEKTETS

SAMLEDE KONKLUSIONER

OG ANBEFALINGER

SAMLEDE KONKLUSIONER

• Der er ikke tilstrækkeligt videnskabeligt belæg for sammenhæng mellem

udvikling af rygbesvær og liggekomfort, men der kan meget vel eksistere

en sammenhæng mellem fortsat rygbesvær og dårlig liggekomfort

• Gennem en litteraturgennemgang er identificeret et antal risiko-parametre

af sandsynlig betydning for liggekomfort, f.eks underlagets egenskaber og

personens fysiske karakteristika (jvf. s. 14)

• Der findes ikke tilstrækkelig viden på området til at afdække alle risiko-

parametre samt deres indbyrdes sammenhænge og styrkeforhold

• Der er kun meget sparsom viden om den almindelige "brugers" præfe-

rence for brug af madrastype eller sengetøj/underlag, ej heller viden om

mulige væsentlige faktorer for brugerens beslutning om tidspunkt for

nyindkøb, accept af prisniveau, etc. Der er heller ingen viden om, hvor vidt

den almindelige danske forbrugers præferencer adskiller sig fra ryg-

patientens ditto eller fra forbrugere i andre lande/kulturkredse.

• Den hidtidige produktudvikling bygger i det væsentlige på faglige erfaringer

og et ikke-dokumenteret vidensgrundlag

• Der er intet anerkendt vidensgrundlag for de eksisterende måleværktøjers

evne til at måle liggekomfort

• Enkelte måleværktøjer måler kvalificeret enkelte parametre som tryk-

aflastningsevne, fugt- og varmeisoleringsevne

• Det sundhedsfaglige personales vejledning omkring valg af madras/underlag

til personer med "ondt i ryggen" bygger på et empirisk grundlag

• Det er den enkelte person - efter kvalificeret afprøvning - der bedst er i

stand til at vurdere, hvilken madras/underlag, der er bedst egnet for ham/

hende

• Der er behov for at indsamle yderligere viden gennem forskning, dels ved

epidemiologiske undersøgelser, dels gennem kontrollerede studier

Som det fremgår af denne rapport har liggekomfortprojektet kortlagt den

viden og de erfaringer, der i dag findes på området liggekomfort, og vi har

fundet frem til parametre, der antages at være af betydning for en god ligge-

komfort.
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Projektets mål var, at denne viden derefter skulle formidles til producenter af

madrasser, sengebunde og senge, således at de vil kunne udvikle forbedrede

produkter; til professionelle vejledere, så de kan give en mere kvalificeret

vejledning om valg af seng, sengebund og madras; til indkøberne i kommu-

nerne og til den enkelte forbruger, så de får et bedre udgangspunkt for valg af

nævnte produkter.

Vi har imidlertid måttet konstatere, at den viden og de erfaringer der findes

på nuværende tidspunkt, ikke er tilstrækkelige for at udarbejde generelle

anbefalinger på området. Projektets oprindelige formål: "at udarbejde og

formidle viden på området" med henblik på den videre produktudvikling, har

det således ikke umiddelbart været muligt specifikt at opfylde.

Men på baggrund af resultaterne og projektdeltagernes/ konsensusmødets

kompetance og konklusioner vil vi i det efterfølgende fremkomme med

forslag til nogle generelle retningslinier (betragtninger) omkring produktud-

vikling og valg af egnet madras til den enkelte. Og sluttelig anføres mulige

løsninger til, hvorledes et fremtidigt bedre vidensgrundlag kan tilvejebringes.

OMKRING PRODUKTUDVIKLING

Generelt

• Det vil være nyttigt for de involverede virksomheder i Danmark, hvis der

fremover ville blive lagt vægt på at etablere et vidensgrundlag for den

fremtidige produktudvikling, før nye typer produkter markedsføres.

• Ved produktudvikling bør der tages hensyn til elastiske stoffer for ikke at

begrænse materialernes egenskaber, fx ved zoneopdeling og posefjedre

• Der bør være aftageligt betræk på alle dele af madrassen, og den alminde-

lige bruger skal selv kunne af- og påmontere det

• Ved produktudvikling bør der vælges materialer og madrasopbygning, der

tager hensyn til madrassens fugtafledningsevne og varmeisolering.

• Ved produktudvikling bør der vælges materialer og fremstillingsmetoder,

der ikke kan tilføre personen allergi eller andet ubehag

• Vigtigt at informere købere om materialer og vedligehold på et forståeligt

og korrekt sprog og med anvendelse af en ensartet terminologi

• Ved køb af en madras bør altid medfølge vejledning om egnet underlag for

madrasserne

• Madrasser bør generelt være opbygget med

I: En overpolstring (pikering), som kan transportere luft, fugt og varme

samt være varmeisolerende

2: En grundpolstring, der evt. er flerdelt eller flerlaget, og som er støtte-

fordelende

3: En kerne, som er fjedrende og stabiliserende
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Hovedpude

Udformning og størrelse af den generelt i Danmark anvendte hovedpude er

hovedsageligt betinget af historiske traditioner. For danske virksomheder

kunne det være en spændende udfordring at tage fat omkring udvikling og

produktion af en mulig mere hensigtsmæssigt designet hovedpudeform.

Madras til indstillelige sengebunde

Både i folks eget hjem samt på institutioner anvendes indstillelige senge og

sengebunde. Alt efter brugen knytter der sig særlige krav til disse produkter.

På offentlige institutioner, fx hospitaler og plejehjem, foregår indkøb som

oftest på den måde, at der pr. automatik indkøbes skumplastmadrasser (10 cm

tykke) ved nyindkøb af senge. De væsentligste kriterier for indkøb af madras-

ser til indstillelige senge til institutionsbrug synes ikke sjældent at være:

• Pris (hellere skifte hyppigt ud, når de ser "ulækre" ud, selv om de er

grundigt rengjort)

• Materialefleksibilitet der tillader madrassen at følge liggefladens bevægel-

ser

• Rengøringsvenlighed (fx autoklave)

• Ringe vægt af betydning for håndtering

• Fugt-uigennemtrængelighed

• Brandhæmmende egenskaber i såvel madras som betræk

• En udformning der ikke vanskeliggør sengeredning (den skal have en vis

stivhed).

Der er brug for på institutionerne også at vægte begrebet "liggekomfort", når

der indkøbes madrasser, men også i beslutningen om hvornår et nyindkøb

anses for nødvendigt.

Samtidig er der i virksomhederne brug for en produktudvikling, der gennem

ovennævnte aspekter tilgodeser alle de nødvendige kriterier for

institutionernes madrasindkøb.

Det skal nævnes i denne sammenhæng, at forebyggelse af liggesår er en vigtig

dimension i forbindelse med institutionernes madrasindkøb. En 10 cm tyk

skumplastmadras tilgodeser ikke denne forebyggelse (10).

Sengebundens udformning

Mange er af den opfattelse, at en madras skal forme sig efter ryggens facon i

alle stillinger. Her er materialet og opbygningen af madrassen den vigtigste

faktor.

Men også sammenhængen mellem madras og sengebund kan have en stor

betydning. Især i Tyskland eksperimenteres der meget med forskellige typer

fleksible sengebunde. Der findes således mange forskellige bunde, der er

opbygget af fx små individuelt fjedrende plastenheder, trælameller i ophæng

LIGGEKOMFORT 23



der fjedrer i flere retninger, hårdhedsjusterbare lameller, lameller hvilende på

siderammer af luftpuder etc.

Virkningen af disse fleksible fjedrende sengebunde er forskellig alt efter

hvilken madras, der lægges ovenpå. Generelt er den eftergivelige virkning

størst ved blødere eller tynde madrasser, og mindre ved hårdere eller tykke

madrasser.

Anbefalinger til indkøbere af madrasser, sengebunde og senge

• Ved køb af madras: Få altid madrassen med hjem på prøve i mindst 14

dage - med tilladelse til at fjerne evt. plastikindpakning -, og med returret

• Ved vurdering af hårdhed for en madras skal man - foruden den opgivne

hårdhedsgrad - huske at tage hensyn til hvilken bund/underlag, den skal

anbringes på

• Madrasser der lægges på fast underlag bør ikke have en tykkelse på mindre

end 15 cm, for at undgå at en person kan mærke underlaget igennem

madrassen

• Boks- og springmadrasser bør udskiftes mindst hver 8. - 10. år og skum-

madrasser mindst hver 5. - 8. år alt efter kg/m2 vægt og underlaget, hvorpå

madrassen ligger (et hårdt underlag deformerer skummet hurtigere)

• Få dokumentation på et forståeligt sprog, fx om materialer, holdbarhed,

opbygning af madras, vedligeholdelse, vask

• Hvis der henvises til undersøgelser eller forskningsresultater i markedsfø-

ringen så få dokumentation i form af kildemateriale

• Pas på store lovord, fx "15 års søvngaranti" - "du sover himmelsk de næste

20-30 år" - for hvem kan garantere det?

Forslag til fremtidige tiltag omkring vidensgenerering på området

Der er et stort behov for at gennemføre epidemiologiske undersøgelser om

folks vaner og præferencer vedrørende valg og brug af liggeunderlag samt om

sammenhængen mellem rygsymptomer og liggekomfort.

Endvidere er der behov for at gennemføre kontrollerede undersøgelser med

henblik på gennem hypoteseafprøvning at skabe ny viden.

Videnskabelige undersøgelser på området gennemføres mest hensigtsmæssigt

af erfarne forskere i sundhedssektoren med støtte via et samarbejde med

relevante virksomheder i Danmark (se fx bilag 5)

Behov for udvikling af generelle forskningsmetoder for området, bl.a. gennem

udvikling og validering af effekt-målemetoder (smerte, funktion, tilfredshed,

livskvalitet etc.)

Bedre viden på disse områder vil dels sikre en fremtidig vidensbaseret almin-

delig produktudvikling på området, men vil muligvis også kunne afdække indtil

nu helt ukendte forhold omkring risikofaktorer og sammenhæng mellem

madrasspecifikationer og "liggekomfort", således at der skabes grundlag for

epokegørende nytænkning på området.
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ikke være for komfortable, for så rejser man sig for sjældent og går rundt.
- Der kan ikke defineres entydige retningslinier for den ideele
siddearbejdsplads. En brugers medbestemmelse ved valg betyder nok mere,
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3. Dansk selskab for intern medicin. Lændesmerter. Ugeskrift for læger 158(Supplement
nr. 4). 1996. (GENERIC)
RefType: Journal (Full)
Ref ID: 17
Keywords: lændesmerter
Abstract: Omhandler diagnostisk udredning og behandling af de almindeligst
forekomne akutte og kroniske lænderygsygdomme med
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Abstract: Informationshæfte om udvikling af måleapparatur for måling af
fjedringsegenskaber hos sidde- og liggeunderlag ifølge TEFO's forslag til ny
SIS-metode.
I rapporten defineres fjedringsegenskaber bestående af følgende:
- spændstighed = evnen hos det prøvede produkt til at genvinde sin facon efter
en indtrykning forårsaget af en indtrykningkrop (prøveudstyr), der er presset
ned i produktet
- dæmpning = evnen hos det prøvede produkt til at absorbere energi ved
dynamisk belastning
- blødhed = evnen hos det prøvede produkt til at bære og fordele trykket mod
indtrykskroppen
- følsomhed = evnen hos det prøvede produkt til at følge indtrykningskroppens
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ved TEFO, samt status over øvrige undersøgelser inden for emnet. Ud over
definitionen på fjedringsevne af madrasser, som omtalt i reference nr. 4, er der
tilføjet endnu et parameter:
- blødhed i overfladen = evnen hos det prøvede produkts overflade til at bære
og fordele trykket mod indtrykskroppen.
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var præference for at ligge på en hård madras vurderet ud fra signifikante
forskelle i scoring af søvnkvalitet og rygsmerter, vurderet på en VAS-skala

7. EK, AC, Gustavsson, G, and Lewis, DH. Skin blood flow in relation to external pressure
and temperature in supine position and on a standard hospital mattress. 19,
121-126. 1998. Sean J Rehab Med. (GENERIC)
RefType: Generic
Ref ID: 22
Abstract: I en forsøgsopstilling blev trykforholdene under leje på en hård
"hospitalsmadras" målt hos 11 raske og 21 patienter med en total hemiplegi.
Både blodgennemstrømning og tryk blev målt ved hjælp af et traditionelt
måleudstyr appliceret over gluteal/bækkenregion og hælparti.
En svær trykstigning og samtidig totalt ophævet blodgennemstrømning blev
målt hos flere individer (både raske og syge) svarende til hælpartier. Også
svært kompromitteret blodgennemstrømning svarende til gluteal/bækkenparti
blev målt.

8. Engdal, Steen, Knutsson, E., Lindstrom, Bjorn I., and Ehrstrom, Elisabeth. Baddens
betydelse for rygg, somn och cirkulation - undersokningar och studieer av olika
bådder. 1983. Wenner-Gren Research Laboratory, Nortullsgatan14, S-113 45
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Stockholm. (GENERIC)
RefType: Report

ReflD:7
Keywords: madras/rygsøjlen/rygkrumning/laboratorie test/liggestillinger/søvn
Abstract: Steen Engdal sammenfatter 3 undersøgelser, der vedrører
henholdsvis sengens indvirken på søvnkvaliteten (af E. Knutsson), sengens
indvirken på cirkulationen (af Bjdrn L. LindstOm, Elisabeth Ehrstrom og Steen
Engdal) samt ryggens respons på sengens fjedring (af Steen Engdal og Carl
Wegelius).
Der konkluderes følgende:
- Med hensyn til søvnkvaliteten gav 2 fjedermadrasser ca. 10% mere af den
dybe (SWS søvn) pr. nat end den tredje fjedermadras og en 10 cm tynd
skumplastmadras på hård bund. De 2 blødeste madrasser gav ca. 25% mere
SWS-søvn under de 2 første sovetimer. Den dybe søvn formodes at restituere
hjernens kapacitet.
- Med hensyn til ryggens anatomi viser analyserne, at sengens fjedring og
følsomhed er afgørende for, hvorvidt lænderyggen får mulighed for at indtage
funktionelle og fysiogiske hensigtsmæssige stillinger (belastning af disci, led,
ligamenter og muskulatur). Man kan ikke finde videnskabelig belæg for, at
ryggen bør indtage den såkaldte normalstilling dvs. den stilling den indtager i
stående stilling, når man ligger ned. Andre undersøgelser peger på, at sengen
bør støtte lænderyggen således, at dens lændesvaj ca. bliver halvt så højt som
i stående stilling. Det er heller ikke bevist, at senge, der medvirker til en
kyfoseret lænderyg i rygleje og skolioseret lænderyg i sideleje medfører en
intradiskal trykstigning.
70% foretrækker at sove i sideleje, og vi vender os mellem 10 og flere
hundrede gange på en nat. Der er enighed om, at sengen ikke må forårsage
extreme stillinger og tryk for skuldre, rygsøjle og bækken. Ligeledes at sengen
ikke må fastlåse vor bevægelsesfrihed, hvilker fx. sker med en såkaldt
"hængekøje'-madras. Studierne viser, at sengens fjedring især påvirker
lænderyggens krumning og bækkenets stilling.Halsrygsøjlens form og position
bestemmes af pudens størrelse og placering, medens brystrygsøjlens bøjning
oftest er påvirket af liggestillingen.
De kropsmål, der i sideleje først og fremmest indvirker på vor stilling i sengen,
er udover kropslængde og vægt, skulder-, liv- hoftekams- og hofteledsbredder
samt mave- og bagdelsomfang og fedtvævets tykkelse. Man finder, at jo større
maveomfang og tykkere fedtvæv, desto lavere krav behøver der at stilles til
sengens fjedring og følsomhed.

9. Garfin, SR and Pye, SA. Bed design and its effect on chronic low back pain - A limited
controlled trial. 10, 87-91. 1981. Pain, Elsevier press. (GENERIC)
RefType: Generic
Ref ID: 23
Keywords: rygsmerter/madras
Abstract: 15 patienter med rygsmerter af mere end 3 mdr's varighed afprøvede
ialt 4 mulige madrastyper i perioder på 2 uger til hver madras. Mindst 2
madrastyper blev afprøvet og sammenlignet i liggekomfort af hver patient. En
hård standardmadras, en blødere standard, en vandsengemadras og en
hybridmadras (dvs. blanding mellem standard og vand). Der var en tendens til
at den hårde madrastype blev foretrukket. Ingen signifikante forskelle blev
fundet, og det lave patientantal gør konklusionerne usikre at drage.

10. Gottrup, F and Jørgensen, B. Tryksårsforebyggende hjælpemidler. 1998. Forsknings-
og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering. (GENERIC)
RefType: Generic
Ref ID: 29
Keywords: tryksår
Abstract: En ekspertrapport med en gennemgang af årsager til udvikling af
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tryksår, erfaring vedrørende brug af tryksårsforebyggende hjælpemidler og
beskrivelse af metoder og vurdering af trykaflastende produkter.

11. Holey, LK, Lonf, J, and Jones, RF. A new pressure measuring system for cushions and
beds - with a review of the litterature. 17, 461-474. 1979. Paraplegia.
(GENERIC)
Ref Type: Generic
ReflD:24
Abstract: Et trykmålingsinstrument for vurdering af hårdheden i puder
introduceres og dets evne til at måle valideres (ind. 12 patienter). Der er en
litteraturgennemgang.

12. Hanel, SE, Dartman, T, and Shishoo, R. Measuring methods for comfort rating of seats
and beds. 20, 163-172. 1997. International Journal of Industrial Ergonomics,
Elsevier. (GENERIC)
Ref Type: Generic
Ref ID: 31
Keywords: seng/komfort/kontakt tryk
Abstract: Man antager, at hårdhedsgrad i såvel et sæde som i en seng er af
stor betydning for følelsen af smerte og dis-komfort. På IFP har man udviklet
en prøvningsmetode og prøvningsudrustning der giver mere information om
mekaniske og thermiske komfort egenskaber i såvel sæde som seng. I
forbindelse med afprøvning af bilsæder er det påvist, at varme og fugt
overvejende bliver transporteret i overflade laget.

13. Jurgens, Hans W, Helbig, Konrad, and Winning, Kurt. Matratzen, "Die Qualität des
Liegens" objektiv untersucht. 1998. Möbelprufungsinstitut LGA, Nurnberg.
(GENERIC)
Ref Type: Report
Ref ID: 20
Keywords: madrasprøvning
Abstract: Forstudie vedr. teknisk prøvning af madrasser, prøvemetode og
maskinopbygning, prøvningsintervaller, belastning, måleinstrumenter og kraft,
skadeskriterier, beregning af madrassers fasthed mm. Dette forstudie har ligget
til grund for den tyske prøvningsmetode (mekanisk prøvning) og
beregningsfaktorer vedr. kvalitet. Prøvningsmetoden har også været underlag -
dog med visse ændringer - for den europæiske standard prEN 1957.

14. Klemp, P, Staberg, B, Munkvad, M, and Kvorning, SA. Subkutan gennemblødning i
trykudsatte områder under lejring på antidecubitusmadras. 145, 559-563. 1983.
Ugeskrift for læger. {GENERIC)
Ref Type: Generic
Ref ID: 25
Keywords: madras
Abstract: Den subkutane gennemblødning over os sacrum blev målt hos 6
raske forsøgspersoner, mens de lå henholdsvis på en almindelig skummadras
og på en "antidecubitus" luftmadras. Lidt overraskende blev der fundet
betydelig reduceret gennemblødning ved lejring på begge madrasser, men
signifikant sværest kompromitteret gennemblødning på
antidecubitus-madrassen i forhold til den almindelige madras. Der opfordres til
at gennemføre lignende undersøgelser.

15. Kube, Erwin, Jaderberg, Eva, and Karlquist, Lena. Sang och sängbundna aktiviteter.
1979. STU, Stockholm. STU-rapport nr 79-5742 og 79-5951. (GENERIC)
Ref Type: Report
Ref ID: 8
Keywords: madras/liggefladens mål/vinkler
Abstract: Rapporten beskriver 2 projekter inden for STU's indsatsområde
"Sjukvårdsmiljo", delområde Närmiljo.
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Den består af 4 hoveddele, nemlig sengeegenskaber, grebudrustning,
nærudrustning og isolation og kontakt.
Med hensyn til madrasmål for hospitals- og plejesenge anbefales det, at de har
en madraslængde på min. 2050 mm og en madrasbreddde på min. 850 mm.
Når man ligger i sideleje trækker vi benene op under os, og dette afspænder
ileo-psoas musklerne, de dybe hofteledsbøjere. Mange har også forkortede
hasemuskler, hvilket besværliggør at ligge helt udstrakt. Dette kan også være
medvirkende årsag til at man ligger i sideleje.

16. Larsson, Bjorn Anders. Sangens mjukutrustning - utrustning for hygienfunktionen,
Problembeskrivning och kravspecifikation. 83-5525. 1984. STU-rapport.
(GENERIC)
Ref Type: Report
Ref ID: 11
Keywords: madras/trykaflastning/komfort
Abstract: Et projekt finansieret af STU er gennemført i Halmstad med det
formål at udvikle og forbedre tekniske hjælpemidler til hjemmeplejen. Målet for
projektet har været at klarlægge de behov med hensyn til sengeudrustning,
som ældreomsorgen møder. Et antal interviews og spørgeskemaer danner
grundlag for kravspecifikationen.
Omkring madrasser konkluderes følgende:
- Madrassen skal først og fremmest give komfort. Den skal have en tilpas
blødhed der giver trykudligning over hele kroppen, uden at en
bevægelseshæmmet bliver fastlåst i en position (det er manges erfaring, at
meget bløde senge kræver en veludviklet bevægelsesevne for at man kan
vende sig i sengen)
- Madrassen bør være hygiejnefremmende, dvs. den skal hindre
fugtindtrængning
- Madrassen skal være let at flytte, vende, vaske og tørre

17. Lavin, RA, Pappagallo, M, and Kuhlemeier KV. Cervical pain: A comparison of three
pillows. 78 , 193-198. 1997. Arch Phys Med Rahabil. (GENERIC)
Ref Type: Generic
Ref ID: 27
Abstract: 41 patienter fra neurologiske og psykiatriske klinikker gennemgik en
fem-ugers randomiseret undersøgelse med afprøvning af 3 forskellige
hovedpuder: Sædvanlig hovedpude, vandbaseret hovedpude og en
rulle-hovedpude. I første uge benyttedes den sædvanlige hovedpude og i
efterfølgende 2 x 2 uger henholdsvis vand- eller rulle-hovedpude efter et
"cross-over-design". Brug afvandhovedpuden var forbundet med reduceret
morgensmerte og forbedret søvnkvalitet (signifikant forskel, men ikke muligt på
baggrund af artiklens oplysninger at vurdere om klinisk relevant forskel). Ingen
statistisk beregning.

18. Levy, Hl and Hutton, WC. Matresses and sleep for patients with low back pain - a
survey of orthopaedic surgeons. 1995. Abstract, ISS of lumbar Spine, Helsinki,
Finland. (GENERIC)
Ref Type: Conference Proceeding
Ref ID: 30
Keywords: madras/lændesmerter
Abstract: 134 ud af 238 (56%) ortopædkirurger i Atlanta, USA, besvarede et
spørgeskema om madrasvaig/råd.
95,3% af kirurgerne havde været involveret i rådgivning om madrasvalg. Flest
(67,7%) ville på forespørgsel anbefale brug af middelhård madras, 8.9% ville
anbefale en hård madras og 0,8% en blød madras.
Det konkluderes, at der er behov for mere forskning på området samt udvikling
af en relevant og valid skala mhp. skelnen mellem madrasser af forskellige
hårdheder.
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19. Salminen, A-L and Petrie. Evaluating Assistive Technology Prototypes: Laboratory or
Real Life Contexts? (TIDE congress proceedings 1998), 414-419. 1998. TIDE
Office, Bruxelles. 24-6-1998. (GENERIC)
Ref Type: Conference Proceeding
Ref ID: 1
Keywords: usability/laboratory evaluation/contextual evaluations
Abstract: Fordele og ulemper ved henholdsvis laboratorie brugerevalueringer af
hjælpemidler og "contextual" brugerevalueringer, fx i brugerens eget hjem
opridses. Der konkluderes at det altid er bedre at lave brugerevalueringer end
slet ikke i forbindelse med produktudvikling af hjælpemidler og at begge typer
evalueringer er nødvendige i udviklingsfasen.

20. Schlaraffia (firma). Lebensquelle Schlaf. 1998. (GENERIC)
Ref Type: Pamphlet
Ref ID: 19
Keywords: søvn/komfort/madras
Abstract: Madrasproducent Schlaraffia har sammen med prof. dr. Nicol fra
Westfaliscen Wilhelms Universitet i Munster og International Development
Center i Wetteren Belgien lavet en undersøgelse vedr. hvilke hensyn, der skal
tages til sund søvn. Der gennemgås temperaturfaktorer, der har indflydelse på
søvnkvaliteten, søvndybden, biomekaniske grundregler, rygsøjlens og
bruskskivernes funktion i forhold til liggestillingen, målinger med
trykmålingstæppe.

21. Shishoo, Roshan. Klimatkomfortmässigt optimerad vårdbadd. 332. 1983. Box 5402,
402 29 Goteborg, Sverige, TEFO, Svenske Textilforskningsinstitutet.
Insatsområdet Sjukvårdsmiljö. (GENERIC)
Ref Type: Report
Ref ID: 9
Keywords: sengeklima/komfort/fjedringsegenskaber;/madras;/fugt;/søvn
Abstract: Målet med projektet var at finde frem til det nødvendige grundlag for
funktionelle specifikationer for udvikling af materiale til plejesenge, som
opfylder højt stillede krav til klima- og liggekomfort for patienter i langtidspleje.
Tidligere undersøgelse fandt bla., at anvendelsen af plastmaterialer som
sengemateriale gør sengen fugtig og varm for patienterne.
Man nævner følgende specifikke egenskaber som havende betydning for
klima- og liggekomfort: varmeisoleringsevne, fugt/diffusion,
fugtbortledningsevne, ydre friktion, madrassens fjedringseevne. Oplevelsen af
komfort er både fysiologisk som psykologisk. Liggekomfort kan deles op i en
mekanisk komfort og en klimamæssig komfort.
De vigtigste resultater i projektet er følgende:
-Værdierne på relativ fugtighed (RF) og temperatur samt bedømmelsen af
komfortoplevelse i et og samme sengesystem er forskellig hos respektive unge
gamle og delvis mænd/kvinder.
-Generelt er der fundet god sammenhæng mellem målte værdier på temperatur
og RF ved forskellige kropsstillinger hos en person og dennes oplevelse af
komfort/diskomfort. Det er en fælles oplevelse af såvel kontaklimaet, dvs.
grænsen mellem patient og underlag, som sengeklimaet, dvs. klimaet under
dyne og tæpper, og også temperaturen i rummet spiller ind.
-Jo større kontaktflade mellem person og underlag desto mere ubehag har
man af en høj RF.
-Frekvensen på spontane benbevægelser og kropsvendinger hos en
sengeliggende person, giveren objektiv og god indikation af dennes
diskomfortgrad. Frekvensen på benbevægelser og kropsvendinger hos ældre
personer viste sig meget lav sammenlignet med yngre personer. For ældre
personer noteredes ikke nogen særlig præference for sengeudstyr uden plast.
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22. Style JR, Ballard RE, Fechner K, Watenpaugh DE, and Kahan NJ Hargens A. Height
Increase, Neuromuscular Function, and Back Pain during 6° Head-Down Tilt
With Traction. Aviation, Space and Environmental Medicine 68(1), 24-29.
1-1-1997. (GENERIC)
RefType: Magazine Article
Ref ID: 3
Keywords: horisontal sengeleje/rygsmerter/Trendelenburg/sengeleje
Abstract: Artiklen beskriver et forsøg med at sammenligne forskellige
parametre (fx. kroppens længdeforøgelse, rygsmerter) ved henholdsvis
sengeleje med 6° Trendelenburg med traktion (HDT) og horisontal sengeleje
(HBR). Resultaterne skal anvendes for at bestemme, hvorledes man bedst
simulerer total kropslængde og rygsøjle forøgelser, såvel som rygsmerter i
forbindelse med ophold i mikro-tyngdekraft.
Af resultaterne fremgår det
- krops- og rygsøjlelængden forøgedes signifikant ved HDT. Dette på grund af
en forøget højde af disci (mellem 35-60%) og en nedsat spinal
curvatur(40-65%).
- rygsmerterne forøgedes signifikant ved HDT. Dette skyldes sandsynligvis en
strækning af cauda equina, nerverødder, spinale ligamenter og/eller
paraspinale muskler.
Artiklerne referer til et andet studie, der omfatter mænd mellem 18- 24 år, hvor
der ses en højdeforøgelse efter 8 timers sengeleje (HBR) på 20 mm. Her
skyldtes de 60% længdeforøgelse en udretning af den thorakale kyfose og de
40% skyldtes en længdeforøgelse af den lumbale del uden en udretning af
lændelordosen.
Flere undersøgelser viser, at når man rejser sig efter 8 timers sengeleje vil
54% af længdeforøgelsen forsvinde efter 1 times forløb.Det øvrige sammenfald
sker langsomt og gradvist.

23. Sundhedsstyrelsen - i samarbejde med DSI (Institut for Sundhedsvæsen).
Forebyggelse som led i behandling af rygproblemer. (11/97). 1-11-1997.
Statens Information, Nørre Farimagsgade 65, Postboks 1103, 1009
København K, telf 33 37 92 28. Forebyggelse og sundhedsfremme. (GENERIC)
Ref Type: Report
Ref ID: 6
Keywords: fokusgrupper/forebyggelse/rygproblemer
Abstract: Rapporten beskæftiger sig først og fremmest med sekundær og
tertiær profylakse. Der er ikke interviewet behandlere, som i deres daglige
arbejde beskæftiger sig med primær profylakse. Også inden for denne form for
forebyggelse yder læger og fysioterapeuter blandt andre en stor indsats. På
arbejdspladsen, ikke mindst i sundhedssektoren, instrueres ansatte fx i korrekt
løfteteknik og arbejdsstillinger. Der er etableret gymnastikhold, og der gives
information m.h.p. at undgå rygsmerter.
I forbindelse med tilrettelæggelse af primær profylakse er det vigtigt at få
fastlagt, om bestemte forhold ved kroppens bygning - fx rygsøjlens forløb -
øger risikoen for at udvikle rygproblemer. Ligeledes må det afgøres, hvilken
rolle livsomstændigheder og arbejdsforhold spiller. "Det eneste primært
forebyggende tiltag, der er videnskabeligt bevist, er træning.

24. Valtonen, AJ. Ryggen og sängen. 76, 3177-3179. 1979. Lakartidningen. (GENERIC)
RefType: Generic
Ref ID: 26
Keywords: madras
Abstract: Forfatteren redegør for sin egen opfattelse - primært ud fra egne
praktiske erfaringer - af hvordan en ideel seng bør være opbygget. En fast
bund med en mellemblød madras anbefales. 8 referencer
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25. Webster RA and Thomson DR. Sleep in hospital. 11, 447-457. 1986. J Advanced
Nursing. (GENERIC)

Ref Type: Generic
ReflD:21
Keywords: madras/søvn
Abstract: Forskellige fysiske og psykiske årsager til en god eller en ikke-god
søvnkvalitet hos patienter indlagt på hospital diskuteres ud fra foreliggende
litteratur og forffatternes erfaringer. I et kort afsnit beskriver forffatterne den
mulige betydning for komfort og søvnkvalitet, som en hård madras og en
plastikcoated madrasoverflade yder af henholdsvis positiv og negativ
indflydelse. Der er reference til 2 ældre publikationer.
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Konsulent Bent M. Jepsen

Oktober 1998
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Formål

Denne arbejdspakke har til formål at indsamle den viden og erfaring, som

ligger til grund for producenternes udvikling af produkter og de eksisterende

evalueringsværktøjer.

Dette gøres ved interviews af producenterne ud fra en interviewguide.

Arbejdspakken vil resultere i en intern rapport, omfattende den viden og de

erfaringer, der ligger til grund for konstruktion og for valg af materialer ved

fremstilling af madras- og sengebund.

12 producenter er blevet besøgt og interviewet om deres produkter, pro-

duktudvikling samt den viden, der ligger til grund for madrassernes opbygning

i relation til liggekomfort.

• 5 producenter af box- og springmadrasser

• I producent af vandsenge

• I producent af Futon madrasser

• 4 producenter af skummadrasser

• I fjederproducent

Baggrund for produktudviklingen - ikke i prioriteret rækkefølge:

• Faglig viden hos ejer og nøglepersoner i virksomheden

• Mange års erfaring

• Kundeønsker - kundetilpasset

• Plejesektorens ønsker og erfaring

• Samarbejde og videnoverførsel fra søsterfabrik i udlandet

• Udstillinger i ind- og udland, hvilken trend er der nu, følger markedet

• Tidsskrifter fx Bed Times og Haustex

• Samarbejde med kolleger i udlandet, videnudveksling

• Konferencer i forbindelse med messer fx Interzum Køln, Heintex

Frankfurt og World Bed conference i USA (1998 San Antoni Texas)

• Deltager i projekter, som er relevante, fx Liggesårsprojektet

• Kiropraktorer er med i udviklingen

• Markedsønsker

• Ser på andre fagområder (dette gælder særligt forarbejdningen)

• Anden faglitteratur bl.a. siddestillinger, trykfordeling og rygsøjlens funktion

• Bruger forskelligt måleudstyr (behandles i et senere afsnit)

• Ser på den virkelige verden, og bruger sin sunde fornuft.

• Ved materialevalg tages der hensyn til komfort, varme og fugttransport.
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'Udsagn/påstande' vedrørende liggekomfort i producenternes salgs-

materiale

• Zonerne understøtter kroppens individuelle vægtfordeling. Det betyder, at

der, hvor kroppen vejer mest, er zonepocket fjederen fastere end der, hvor

kroppen vejer mindre.

• Uanset, om du ligger på maven, ryggen eller siden, smyger madrassen sig

langs din krop og understøtter præcis der, hvor den skal. Din rygsøjle

ligger altid lige, og netop derfor opnår du optimale søvnbetingelser. Her

vises illustration s. 14.

• Generelt bliver du 2 cm kortere i løbet af dagen. Den væske, der er i

rygsøjlens bruskskiver, presses ud i løbet af dagen.

• Når du sover, regenererer denne væske, så bruskskiverne atter får normal

størrelse. For at få fri cirkulation i kroppen, skal din rygsøjle ligge vandret.

• Konsekvensen af en forkert hvilestilling kan være alvorlig, og give perma-

nente rygproblemer. Det altafgørende for en god madras er dens under-

støttende egenskaber.

• Den skal støtte rygsøjlen, så den ligger lige og samtidig giver efter for

skuldre og hofte.

• Når du ligger på ryggen, før så din hånd ind under din lænd. Hvis hånden

nemt kan komme ind under lænden, er madrassen for hård. Hvis den

møder meget modstand, er madrassen for blød. Når du fører din hånd ind,

og du kan mærke såvel madras og lænd, har madrassen den rigtige hård-

hed.

• Er madrassen for hård, presse skuldre og hofte sammen, og derved for-

svinder rygsøjlens naturlige krumning. Dette medfører, at din krop ikke får

den hvile, den skal have. Det giver en urolig nat, og en dårlig start på

dagen.

• Er madrassen for blød, synker rygsøjlen ned i madrassen, og kroppens

naturlige reflekser vil forsøge at opretholde rygsøjlens naturlige linie.

Dette vil ofte resultere i muskelkramper samt smerter i lænd og skuldre.

Derfor er det vigtigt at tage dig god tid, når du vælger madras.

• Så få dig en madras, der er som skræddersyet til din krop, og du sover

himmelsk de næste 20-30 år.

• Madrassen skal passe til din krop, så rygsøjlen kommer til at ligge anato-

misk korrekt. Som det ses på illustrationen, skal madrassen modsvare

kroppens forskellige vægtfordelinger, så rygsøjlen kommer til at ligge

vandret. Her vises illustration s. 14.

• Madrassen må ikke gøre dig varm eller trykke dig. For jo flere gange, du

skal vende sig i søvne for at fordele madrassens pres mod kroppen, desto

dårligere bliver din gennemsnitssøvn.

• Dette problem kan du løse med en x-madras. Dens særlige overflade

sørger for ventilation, reducerer kropsvarmen og masserer dine muskler.

Samtidig giver den et minimalt pres mod kroppen, så blodomløbet bliver
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friere. Det har især betydning, hvis du ligger meget i sengen, og x-madras-

sen bruges derfor også til at forebygge decubitus.

• Tidligere hævdede man, at en rygvenlig madras skulle være hård, samt at

ryggen skulle trænes til at være stærk. I dag ved man, at en hård madras

kan være direkte skadelig, og desuden absolut ikke forenelig med den hvile,

afslapning og søvn, som kroppen har behov for.

• En moderne funktionel madras skal være trykaflastende og give efter for

kroppens høje punkter som skuldre, hofter, knæ og hæle. Madrassen skal

sikre, at kroppen får hvile i en naturlig stilling, så muskler og nerver

belastes mindst muligt under søvn. Madrassen skal forme sig efter kroppen

og ikke omvendt.

• På traditionelle madrasser kan der opstå tryk mod skuldre, hofter, knæ og

hæle, som kan føre til reduceret blodcirkulation, stivhed og smerter, xx-

madrassen derimod reducerer betydeligt behovet for at vende og dreje sig

i sengen, da der ikke opstår punktbelastning på nogle dele af kroppen. Her

vises illustration s. 14.

• For at hindre decubitus er det vigtigt, at personen lejres i en stilling, så

vægten fordeles over en så stor kontaktflade som muligt, og at modtrykket

minimeres. Her vises illustration s. 14.

Særlige bemærkninger - udtalelser

• Hård, blød, medium. Der er meget psykologi i at sælge en madras.

• Der skulle være lovgivning for, at der kun må sælges gode kvalitetsproduk-

ter

• Bløde madrasser og box er på vej ud af markedet.

Konklusion (produktudvikling - udsagn/påstande)

Det er faglig viden, erfaring, kundeønsker samt den trend, som udstilles på de

forskellige messer/udstillinger i ind- og udland, som danner grundlaget for

produktudviklingen.

I produktudviklingen arbejdes der med forskellige materialesammensætninger,

fjedresystemer og skæringsteknikker vedrørende skummadrasser.

Der findes ingen tilgængelig dokumenterbar litteratur, som producenterne kan

støtte sig til i produktudviklingen. Dette kan ses i firmaernes udsagn i deres

salgsmateriale, der er fx ingen kildeangivelser om, hvorfra disse udsagn er

hentet.

De fleste producenter bruger illustrationer med en person i sideleje og ret

rygsøjle. Ryg- og maveleje er der ikke mange, der beskæftiger sig med i deres

salgs/oplysningsmateriale.
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PRODUKTERNE

Materialerne beskrives særskilt

Springmadrasser

Springindlæg polstret på begge sider.

Madrasserne er med samme hårdhed på hele liggefladen - zoneopdelt eller

med forskel i hårdhed på de 2 sider. Madrassen ilægges seng eller lignende

med lamelbund eller anden fjedrende bund.

Evt. PURskumkant

Evt. forstærket

Hjørnefjedre
• . - ! -

Vår

Polstring

Slidlag

Springindlæg

Slidlag

Polstring

Vår

Vår: Kviltet på PURskum eller vat

Polstring: PURskum Latex, vat, filt, fibermåtte syntetisk eller naturfibre

Slidlag: Syntetisk fiberdug, filt eller hessian

Springindlæg: Bonell, LFK, posefjedre eller Recreo (Epeda) evt. zoneopdelt

Springmadrasser bør vendes/endevendes med jævne mellemrum.

Boxmadrasser

Sengeleje opbygget på trærammer med trælameller. Opbygningen er enten

enkeltfjedrede eller dobbeltfjedrede springindlæg. Øverste springindlæg har

samme hårdhed på hele liggefladen eller zoneopdelt. Nederste springindlæg er

næsten altid af typen Bonell.

Ovenpå boxen lægges en topmadras eller rullemadras.

Der monteres ben eller meder på boxen.

Dobbeltfjed ren de

Vår

Indlæg

Vår

Polstring

Slidlag

Springindlæg

Slidlag

Springindlæg

Træramme med trælameller
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Enkeltfjed rende

Vår Vår

Indlæg [-.—^_7 * '_ * 2~""".~'~TT -5 Polstring
Slidlag

Springindlæg

Træramme med

trælameller

Boxmadrassen opbygges med eller uden PURskumskant hele vejen rundt. Hvis

der er PURskumskant, er springindlægget som regel uden stålramme - undta-

gen for posefjedre, som kan have en stålramme på midten af fjedrene. Dette

for at fjedrene ikke kan 'synke' sammen, flytte sig fx under transport eller

oplagring i opretstående stilling.

Top mad ras

Vår:

Indlæg:

Rullemadras

Vår:

Indlæg:

Boxmadras

Vår:

Polstring:

Slidlag:

Springindlæg:

Kviltet på PURskum eller vat

PURskum, Latex, vat, syntetisk eller naturfiber

Kviltet på vat

Vat

Kviltet på vat, PURskum eller kun bolster uden kviltning

PURskum, Latex, vat, filt, fibermåtte syntetisk eller naturfibre

Syntetisk fiberdug, filt eller hessian

Dobbeltfjedrende:

Øverste:Bonell, LKF, posefjedre, Recreo (Epeda)

evt. zoneopdelt

Nederste: Bonell

Enkeltfjedrene: Bonell eller LKF

Skummadrasser

• En hel kærne med samme hårdhed med vår

• Kærne med flere lag af forskellige hårdheder med vår

• Kærne med flere lag, der har forskellig hårdhed, og er profilskåret med vår

• Kærne, der er zoneinddelt med forskellige hårdheder og evt. profilskåret,

med vår

• Profilskåret som 'æggebakker','firkanter' eller riffelskåret
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Skumkvaliteter: Polyeter, HR PURskum, CMHR PURskum, viscoelastisk

PURskum

Vår: Alm. bolster, frottestof, vandafvisende materiale - evt.

kviltet med PURskum eller vat.

Vandsenge

PVC dug'pose' med vand og ilagt dæmpende materiale fx polyestervat.'Posen'

lægges i en 'kasse' med PURskum kanter samt et beskyttelsesdug af PVC og et

varmelegeme for at holde en ensartet temperatur.Våret er kviltet med

syntetisk fibervat eller uld.

Futonmadrasser

Er hovedsageligt lavet af bomuld, som kombineres med forskellige fleksible

materialer, hestehår, hør, uld, PURskum, Latex og granulat, påsættes et vår som

regel bomuld.

MATERIALEBENÆVNELSER

De mest anvendte

Til vår/betræk

Bomuld: Frøhår fra bomuldsplanten

' Stor slidstyrke

• Krymper, hvis ikke behandlet (krympningsprocent ca. B.5%-L 10%)

• Krøller meget, hvis ikke behandlet

• Absorberer fugtighed

• Modtagelig for pletter, hvis ikke behandlet

• Tåler kogevask 95° hvis materialet er farveægte

Viskose: Regenererede fibre, træcellulose

• Egenskaber se bomuld, undtagen ved vask, som skal være

skånsom ca. 60°
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Uld: Ved uld forstås fårets hårbeklædning

• Ren ny uld skal bestå af uldfibre, der ikke har været forarbejdet før

• Skal håndvaskes evt. uldprogram ved maskinvask

• Absorberer fugtighed

• Krølmodstandsdygtig

• Varmeisolerende

Polyester: Syntetisk fiber

• Slidstærk

• Krymper ikke

• Krøller ikke ret meget

• Lille absorberingsevne

• Vask 60°

Vår/betræk kan være en blanding af ovenstående fibre.

Vår/betræk kan være almindeligt vævet bolster, fx 'hospitalsstribet bolster',

som er et fladvævet stof, eller frotté og stretchbolster, som er et strikket stof,

der kan give sig.

Jacquardvævet bolster er en særlig væveteknik, hvor det er muligt at væve

mønstre (billeder, logo'er m.m.). Der bruges som regel flere garn- og fiber-

typer i stoffet. Har en lidt lavere slidstyrke på grund af væveteknikken.

Polstermaterialer og slidlag

• POLYETHER: Alm. polyurethanskum (PURskum)

• KOLDSKUM: Højelastisk polyurethanskum HR PURskum

• CM HR SKUM: Combustion Modified High Resilience Foam, højelastisk

PURskum, som er brandhæmmende, lidt lavere rivstyrke

• LATEX: Elastisk materiale af naturgummi (skumgummi), men leveres iblan-

det syntetisk gummi, fx i forhold 60/40, 40/60, 80/20, 20/80, perforeres

med forskellige hulafstande for at give forskellige hårdheder i samme

kvalitet, tåler ikke organiske rensemidler, fx benzin

• GRANULAT : Fremstilles af rester fra PURskum eller Latex opskæring.

Resterne 'rives' i små stykker og presses sammen med et klæbestof.

• VISCOELASTISK SKUM: Temperaturfølsom PURskum sælges fx under

navnene -Tempur - Celcius - SAF m.m.

Ovenstående skumtyper fås i forskellige hårdheder, hvor de mest brugte i

madrasindustrien har en rumvægt mellem 22 kg/m2 til 60 kg/m2. Jo højere

rumvægt, desto større holdbarhed. PURskum fås med forskellige hårdheder

(modtryksindex)
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De fleste PURskum typer fremstilles uden brug af freon. Efter støbning og

afhærdning frigives der, så vidt vides, ingen blødgøretyper.

• BOMULDSVAT: Bomuldfibre, som kæmmes, kartes og lægges i lag til 'pelse',

sætter sig i brug

• ULDVAT: Ren ny uld = 100% uld. Ren uld kan være blandet med andre fibre,

% andel opgives, kæmmes, kartes og lægges i lag til 'pelse', sætter sig i brug

• HØR: Vegetabilsk stængelfiber, sætter sig i brug

• HØRFILT ELLER HØRMÅTTE: Hørfibre, der er presset til en plade, evt. med

et indlæg af lærred eller polypropylen, hørfibrene nåles på polypropylen

eller lærred

• KOKOSMÅTTE: Vegetabilsk frugtfiber, nåles på lærred eller prolypropylen

• KOKOSPLADE: Som ovenfor, men fibrene presses sammen og vulkaniseres

• HAIRLOCK: Svinehår, som presses til en plade og vulkaniseres sammen med

latexlim

• HESTEHÅR: Animalske fibre som regel hestehale eller hestemankehår. Kan

være iblandet kohalehår

• GRÅ VAT: Opkrads fra tekstilrester, sætter sig i brug

• VATPLADE: Grå vat nålet på polypropylen

• PVC: Et plastmateriale. Polyvinylchlorid nedbrydes langsomt afhængigt af

den blødgører, der er brugt

• FIBERTEX (syntetisk fiberdug): Polypropylen. Syntetisk, ikke vævet stof

(non-wowen)

• POLYESTERVAT: Syntetisk fibervat, fremstillet af polyester. Kan være påført

silikone for ikke at filtre. Kan være bearbejdet som et 'rør', større spænd-

stighed, kan vaskes nogle gange, hvis fibrene er siliconebehandlet, sætter

sig i brug

Alle ovennævnte polstermaterialer og slidlag leveres med en vægtangivelse g/

m2. Dette angiver også tykkelsen.
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Fjedresystemer

• BONELL

Timeglasformet fjedre, som er sammen-

flettet med en tværgående spiralfjeder

• LKF

Cylindriske fjedre. Hver enkelt fjeder er

flettet sammen med hinanden med et'øje'.

Maskinindflettet

RECREO

Cylindriske fjedre, der er flettet sammen

(håndflettede) kaldes fejlagtigt EPEDA

EPEDA

Fjederindlæg, hvor det er en og samme tråd,

der udgør hele indlægget

POSEFJEDRE

(ZONEPOCKET, MULTIPOCKET m.m.)

Tøndeformede fjedre. Hver enkelt fjeder har

sin 'pose', som regel af syntetisk dug.

Poserne er syet eller svejset sammen på

det midterste stykke med højfrekvens.

Posefjedrer fås i flere diametre.

• DUX

Er et patenteret fjedersystem, hvor flere

fjedre er lavet med den samme tråd

Alle fjedretyper fås i forskellige trådtykkelser, hærdningsgrad og antal viklin-

ger/stigningsgrad og højder. Herved opnås forskellige hårdheder og

elasticiteter af fjedrene.

Springindlæggene leveres med eller uden stålramme foroven og forneden eller

på midten af indlægget.

Antal fjedre i et springindlæg på 90 x 200 cm.

Springmadras og øverste indlæg boxmadras

Boneli ca. 150 pr. m2

LKF ca. 230 pr. m2

Recreo ca. 410 pr. m2

Posefjedre ca. 280 - 500 pr. m2
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Nederste springindlæg i en boxmadras er som regel Bonell fjedre ca. 150 pr.

m2.

Springindlæggene fås zoneopdelt, som regel med 5 zoner med forskellige

hårdheder, fx:

Blød, mellemhård, hårdest, mellemhård, blød

I 1 1 1 1 1

eller

blød, mellemhård, blød, mellemhård, blød

I 1 1 1 1 1

Der er 'uenighed' blandt producenter om, hvor den hårdeste zone skal være.

Spring- og boxmadrasser fås i forskellige størrelser.

Standardstørrelser: Springmadrasser 70 x 185, 85 x 190,90x200

Boxmadrasser 90 x 200, I 10 x 200, 140 x 200

Trærammen og lamellerne i boxmadrasserne er af fyrretræ.

Konklusion (produkter - materialer - fjedresystemer)

Der er forskellige benævnelser for de samme materialer m.m. i de forskellige

former for salgsmaterialer, som findes.

Derfor er denne ordliste lavet, så producenterne kan bruge de rigtige faglige

benævnelser, så salgsmateriale m.m. er sammenligneligt for forbrugeren og

indkøberne såvel i den private som i den offentlige sektor.

MÆRKNINGSORDNINGER FOR MADRASSER
VAREFAKTA

Dansk Varefakta Nævn (DVN)

For at opnå mærkningsret (pr. I. marts 1998) skal produktet være prøvet for

• Holdbarhed og styrke efter prEN 1957

• Kantbelastning efter EN 1022, del 7.5

Der deklareres for:

• Brugsegenskaber, fasthed efter prEN 1957

• Materiale, kvalitet og udførelse efter SS 839030

• Madrassens opbygning
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• Betræks fiberbetegnelser, gnidægthed, vandægthed

• Vedligeholdelse

Der deklareres med grundkrav, høje krav, ekstra høje krav.

Frivillige oplysninger:

• Madrassens størrelse (mål)

• Madrassens vægt

• Underlag, som madrassen skal ligge på

Man vil se den gamie mærkning fra før I. marts 1998 endnu, og forskellen på

denne er, at man har brugt en svensk prøvningsmetode SS 839621, holdbar-

hed og styrke.

Vedrørende brugsegenskaber benyttede man betegnelserne Blød, Medium,

Hård. Forskellen på de to prøvningsmetoder vil være beskrevet sidst i dette

afsnit.

ØKOTex standard 100

ØkoTex standard 100 er en frivillig mærkningsordning, som tekstiler og andre

produkter kan mærkes efter.

Det er et producentmærke, der gennem forskellige test er en garanti for, at

der ikke findes en række nærmere definerede skadelige stoffer i materialerne.

Det er ikke et miljømærke, men et produktmærke.

Der er 4 produktklasser, hvor

• Produktklasse III er for produkter uden hudkontakt (med undtagelse af

babyprodukter).

• Produktklasse IV er for boligudstyrsmaterialer fx dyner- madrasser (med

undtagelse af babyvarer).

• Produktklasse I og II omhandler ikke produkter til madrasindustrien.

Der er forskellige faktorer og kemiske stoffer, der undersøges for. Disse er

fastlagt i forskellige standarder. Der undersøges fx for pH værdi, formaldehyd,

tungmetaller, pesticider, flygtige organiske forbindelser, farvestoffernes ind-

hold, imprægnering, flammehæmmende imprægnering, lysægthed og ægthed fx

for gnidægtheder m.m.

Der er 12 uvildige tekstil-

institutter i Europa, der er

godkendt til at udstede ØkoTex

100 certifikater.
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Ved salg til udlandet kan man fx få ret til en tysk eller fransk mærkning fx

gennem LGA, Niirnberg eller CTBA, Paris.

Den t/ske mærkning - Qualitåts-Zertifikat LGA -

Der prøves for:

• Holdbarhed og styrke efter prEN 1957

• Kantbelastning efter EN 1022 del 7.5

• Fasthed efter prEN 1957

Der undersøges efter RAL-GZ standard 441-1 til 3 bl.a. for:

• Opbygningen af madrassen, materialer

• Målkrav og tolerancer

• Betræk, vægt, rivstyrke, farveægthed

• Forarbejdning

• Andre materialers styrke og vægt

Vedrørende holdbarhed har man et vurderingssystem udfra, hvor meget

sætning, der er i madrassen med karakteren fra dårlig til meget god (høj

kvalitet).

Den franske mærkning - NF Qualitet

Der prøves også efter prEN 1957 og EN 1022, og der deklareres for materia-

lernes egenskaber og holdbarhed samt forarbejdning og opbygning.

Svensk møbelindustri arbejder med et Møbelfaktasystem, hvori også

madrasser indgår. Det er de samme prøvningsmetoder for holdbarhed, fast-

hed prEN 1957 og kantbelastning EN 1022 trin 7.5.

Der arbejdes i øjeblikket med at fastsætte krav til bl.a. madrasser.

Prøvningsmetoder
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PRØVNINGSMETODER

prEN 1957, holdbarhed og styrke gælder for:

• Springmadrasser, skummadrasser

• Boxmadrasser med og uden topmadras

• Polstret sengeramme med madras

Gælder ikke for

• Vandsenge

• Luftfyldte senge

• Børnemadrasser

Der prøves ikke for

• Ældning

• Nedbrydning på grund af luft, lys, fugt og temperatur

Prøvningen udføres med en attrap:

Valse-diameter 300 mm, længde 1000 mm, vægt I400N (140 kg), prøvnings-

cyklus 0 til 30.000 cycler (frem og tilbage = I cycel), hastighed 16 ± 2 cycler

pr. minut.

Måling af tykkelsestab og fasthed

1000 N

En plade (D 320 cm) presses ned i madrassen med en 3 x kraft på I000N,

som forbelastning, herefter ventes i 30 sek., og man presser pladen ned i

madrassen 4 gange, hvor målingen foretages.
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340 N

Man måler ved 100 cycler og 30.000 cycler og der er en aflastningstid før

hver måling på min. 5 timer, og der måles ved 50N, 2ION, 275N og 340N, og

udfra disse målinger (modtryk) foretages beregningerne, så man får et

fasthedstal (hårdhedsværdi), som er fra 0 til 10 (på illustrationen er tallet

4,2).

Hård Blød

0 I 3 8 10

Denne skala gør det muligt at vælge en madras med en bestemt fasthed.

Tykkelsestabet er forskellen på måling med 50N tryk ved 0 cycler og 30.000

cycler.

EN 1022 trin 7.5

Kantbelastningen foretages med en attrap, formet som en 'bagdel og låret'.

Denne attrap presses ned i madrassen med 950N - 5.000 gange, 250 mm fra

kanten, og man måler ved 0 og 5000 cycler med et tryk på 50N og forskellen

er tykkelsestabet.

Der må efter prøvningen ikke være nogen form for skader eller fjedrebrud.

Prøvninger efter EN standarder for bl.a. madrasser er gældende i alle euro-

pæiske lande, og prøvningsresultaterne skal accepteres i disse lande.

Vedrørende madrasprøvning er det på nuværende tidspunkt kun 6 prøvnings-

laboratorier, der har anskaffet prøvningsudstyr til madrasser - 3 i Skandina-

vien samt Tyskland, Italien og Østrig. ,-\^\ ^^ 6Q0
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SS 839621, holdbarhed (prøvning før I. marts 1998)

Prøvningen foretages med to attrapper å 50 kg, som bearbejder madrassen i

en cyklisk bevægelse 100,- 24.900,- 35.000,- 70.000 i alt 130.000 bevægel-

ser. Der foretages en måling efter ovennævnte intervaller. Målingen foretages

efter 3 timers aflastning.

Der foretages en stødprøve med et faldlegeme D. 350 mm, vægt 50 kg, fald-

højde 80 mm efter hvert interval. (20-10-10 i alt 40 stød).

Der måles ved 4N, 40N, 200N og 250N med en måleplade D 100 cm.

200 N 250 N

F

• forskellen mellem 4N og 40N = overfladefjedring (O)

• forskellen mellem 40N og 200N = fjedringsdybde (F)

• forskellen mellem 200N og 250N = bundfjedring (B)

Til at beregne brugsegenskaberne bruges tallet for fjedringsdybden (F), og

hvis F tallet er:

• mellem 60 - 74 mm betegnes madrassen 'hård'

• mellem 75 - 99 mm betegnes madrassen 'medium'

• mellem 100 - 160 mm betegnes madrassen 'blød'

Ved måling af kantprøvningen efter EN 1022 trin 7.5 bruges ovenstående

beregning, dog belastes kanten med intervallerne 100, 9.900, 15.000 cycler

25.000 cycler i alt.

Krav efter prøvningen er en sætning på mindre end 25% eller 25 mm af

fjedringsdybden (F), ingen fjedrebrud eller anden form for skader.
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Konklusion (mærkningsordninger - prøvningsmetoder)

De forskellige mærkningsordninger giver en garanti ud fra givende retningsli-

nier, opsat af de statslige organer fx Dansk Varefakta Nævn, DVN.

Prøvningsmetoderne er, når det gælder EN standarder, fælles for EF og EFTA

landene, og skal være nationale standarder i disse lande. Der kan dog laves

tillæg af national art, dog må kravniveauerne ikke være mindre end i den

pågældende standard.

Vedrørende prEN 1957 vil linien med benævnelsen fra hård til blød og med

tal for fasthed blive synlig ved køb af madrasser inden for en overkommelig

tid.

Denne standard bestemmer fastheden i madrassen, ikke 'liggekomforten'.

ADRESSER

Dansk Varefakta Nævn, Alhambravej 10, 1826 Frederiksberg C

Tysk mærkning

LGA, Landesgewerbeanstalt Bayern, TillystraRe 2, D-9043 I Niirnberg

Fransk mærkning

Centre Technique du Bois et de l'Ameublement, CTBA

10, Avenue de Saint Mande, F-75012 Paris

Interviewede producenter

Carl Thøgersen A/S, Fabriksvej I 3, 7760 Hurup Thy

Getama Danmark A/S, Holmmarkvej 5,9631 Gedsted

Scandi Sleep A/S, Mars Alle 25, 8700 Horsens

VM Madrasfabrik ApS, Rugmarken 12,3520 Farum

BBC Madrasfabrik, Egetoftevej 2,4573 Højby

Toledo Fjedreindlæg A/S, Lærkevej 6, 6862 Tistrup

Dan-Foam A/S, Holmelund 43, 5560 Årup

K- Balling-Engelsen A/S, Kidnakken 1,4930 Maribo

Brdr. Foltmar A/S, Michael Drewsensvej 9-11, 8270 Højberg

Bramming Plastindustri A/S,Vardevej 9, 6740 Bramming

Akva Waterbeds ApS, Boeletvej 25, 8680 Ry

Innovation Randers A/S, Blommevej 38,8900 Randers

Henvisning vedrørende faglige udtryk

Møbelindustriens ordliste

Foreningen Dansk Møbelindustri 1997
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Bruno Wolff
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LIGGEKOMFORT



INDLEDNING

Der findes et meget stort antal målemetoder til karakterisering af madrasser,

puder og lignende produkter. Langt de fleste af metoderne sigter mod at

bestemme egenskaber som elasticitet, dæmpning, udmattelse, holdbarhed m.v.

og disses variation som følge af produkternes brug. Det er egenskaber, som

kan være bestemt af de anvendte materialer og / eller af de konstruktions-

principper, som produkterne bygger på.

Metoderne er ofte udarbejdet på et videnskabeligt solidt grundlag, og de er

nøje beskrevet i en særdeles omfattende litteratur. Metoderne er i mange

tilfælde blevet udmøntet i standarder som et grundlag for arbejdet i

prøvningslaboratorierne og dermed som et grundlag for en kvalitets-

vurdering.

De ovenfor omtalte metoder er altså beregnet til at måle veldefinerede og

ganske håndfaste fysiske parametre. Det er imidlertid parametre, som ikke

uden videre lader sig relatere til det mere luftige begreb „liggekomfort".

Det er naturligvis et spørgsmål, om det overhovedet er muligt at måle sådan

noget som liggekomfort, men der findes dog visse typer udstyr, som kan

tænkes at være kandidater til at levere målinger, som må antages mere egnede

til vurdering af liggekomfort end de mere traditionelle metoder. Det drejer

sig især om de såkaldte måletæpper, der kan give en „helkrops" beskrivelse af

trykfordelingen mellem en liggende person og underlaget.

I projektet er undersøgt et antal måletæpper med hensyn til deres indretning

og deres anvendelse. Desuden er på tilsvarende måde undersøgt et par andre

målemetoder.

Metoden til undersøgelsen har i det væsentlige bestået i at få målemetoderne

demonstreret, oftest ved besøg på de virksomheder, der bruger måle-

metoderne, samt ved læsning af den dokumentation, det har været muligt at

fremskaffe om metoderne.

Et vigtigt spørgsmål i undersøgelsen har været, om der er indbygget nogen

liggekomfort-relateret viden i måleudstyret. Det er der tilsyneladende kun i

meget begrænset omfang for måletæppernes vedkommende, mens et af de

andre undersøgte målesystemer, den såkaldte dosigraf, kan siges at bygge på

en bestemt forestilling om, hvad liggekomfort er.
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MÅLETÆPPER

Med et måletæppe kan bestemmes den rumlige fordeling af de overflade-

kræfter, der virker mellem en person og det underlag, som personen ligger

eller sidder på. Måleudstyret kan siges at omfatte tre hovedenheder som det

er vist på fig. I.

PC'er med præsentations-

software

Elektronikkasse

Måletæppe med sensor matrix

Fig. I - Måletæppe med de tre hoved enheder: måletæppe, elektronikkasse og PC'er

med præsentationssoftware.

Selve måletæppet indeholder trykfølsomme elementer arrangeret i et rektan-

gulært gitter. Gitterstørrelsen kan variere fra produkt til produkt, men er

typisk 25 - 50 mm. Hver målecelle måler (eller formodes at måle) normal-

kraften på det pågældende sted

En transmissions- og interface-enhed overfører, lagrer og omsætter de påvirk-

ninger, der registreres af tæppet, til signaler, der er „forståelige" for

præsentationsenheden. Denne enhed vil i almindelighed bestå af en ydre

„elektronikkasse" eller et PC-printkort og en pakke software installeret på en

PC'er

En præsentationsenhed vil sædvanligvis være et program implementeret på en

PC'er med en passende billedskærm. Programmet omsætter de modtagne

signaler til et billede af trykfordelingen som kan vises på skærmen, typisk som

et digitalt billede i såkaldte „pseudo colours" eller som 3-D grafik. Desuden

kan programmet I nogle tilfælde foretage enkle beregninger af støttefaktor

(herom senere), middeltryk, trykcenter m.v.
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Hvordan systemet er indrettet i detaljer, og på hvilken måde tryk-

påvirkningerne omsættes og transmitteres til præsentationsenheden, varierer

fra fabrikat til fabrikat.

Anvendelse

Målesystemerne anvendes af virksomheder angiveligt først og fremmest til

produktudvikling, og flere virksomheder ser ud til at have brugt dem på en

særdeles systematisk måde.

Et konstruktionsmål, som anføres af flere virksomheder, er at opnå den bedst

mulige, forstået som den jævnest mulige, trykfordeling. Denne antages at give

den bedste, det vil sige den mest uforstyrrede, søvn med de færreste vendin-

ger (se om denne antagelse andetsteds i rapporten).

Et andet konstruktionsmål, som nævnes, er at opnå en god støttefaktor, en af

de parametre, som flere målesystemer er i stand til at udregne. Støtte-

faktoren er defineret som følgende kvotient:

mindste tryk under lænden / største tryk under hofterne,

idet det antages, at personen ligger i rygleje. Det ses, at en støttefaktor på 0

betyder 0 støtte under lænden, således at rygsøjlen ved lænden vil være

tilbøjelig til at synke ned, mens en støttefaktor på I betyder, at lænden er

understøttet lige så godt som sædet. En hård homogen madras vil give en lille

støttefaktor, mens en blød madras vil give en større støttefaktor.Ved zone

inddelte madrasser er der mulighed for at opnå en stor støttefaktor med en

madras, der er relativt blød hvor legemet hviler tungest på madrassen, for

eksempel under hofter og skuldre, og relativt hård hvor legemet hviler

lettere, for eksempel under lænden.

Ud over produktudvikling bruges systemerne naturligvis til fremstilling af

salgsmateriale, da deres styrke jo i høj grad ligger i, at de er gode til at

synliggøre trykforholdene.

Endelig synes der at være virksomheder, der bruger systemerne i forbindelse

med rådgivning af kunder.

Eksempler på systemer

I det følgende gives en kortfattet omtale af i alt 5 måletæppe systemer, som

markedsføres i Danmark / Europa. Systemerne omtales i den rækkefølge hvori

de er beset.

De tre første systemer er beset hos brugerne af systemet, og der er søgt

yderligere oplysninger ved at skrive til producenterne af systemerne. Især har

det været af interesse at få at vide, hvad der ligger af „liggekomfortmæssige"

overvejelser bag de vigtigste systemparametre som målenøjagtighed og

cellestørrelse. Ingen af disse henvendelser har dog givet anledning til svar fra

producenterne.
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De to sidste systemer er demonstreret af sælgere. Disse systemer er af nyere

dato end de tre først beskrevne, og det er tydeligt, at der er foregået en

udvikling, både med hensyn til måleteknik og til præsentationen af måledata.

ErgoCheck - ABW GmbH

Med udstyret kan bestemmes trykfordelingen over et areal på ca. 1.5 m2 med

684 måleceller.

Såvel måleceller som transmissionen til elektronikenheden virker pneumatisk.

Hver målecelle er udformet som en blød beholder, der gennem en tynd slange

står i forbindelse med en elektronik enhed, hvori tryksensorer og evt. pneu-

matisk multiplexer udstyr må formodes at befinde sig. Forbindelsen fra tæppe

til elektronikkasse bliver altså en parallel forbindelse bestående af et temme-

lig tykt bundt af en masse tynde slanger. Man kunne få en mistanke om, at alle

patenter var brugt op da man valgte systemløsning, med mindre der sker et

eller andet vældig smart i kassen !

Rhombo-Medical - Liick GmbH

Med udstyret kan en trykfordeling bestemmes over et areal på knap I m2.

Såvel måleceller som transmission til elektronikenhed virker elektronisk.

Målecellerne antages at være baseret på en tryk / resistans transducer, men

andre muligheder kan også tænkes. Hver celle mærkes tydeligt i tæppet.

Præsentationsenheden viser trykfordeling i såkaldte „pseudo colours", og den

er i stand til at beregne et antal parametre for trykfordelingen, bl.a. den

ovenfor omtalte støttefaktor.

Q.A. Pressure Meassurement System - Gabel Medical Instruments

Ltd.

Med udstyret foretages bestemmelse af trykfordeling over et areal svarende

til et normalt sæde. Det er det simpleste, og måske det ældste, af de be-

skrevne udstyr. En ulempe ved systemet er, at måleprocessen tager temmelig

lang tid, ligesom det kan være et problem, at måletæppet ændrer tykkelse

under målingen, som det fremgår af nedenstående beskrivelse af måle-

metoden.

Målecellerne (der er 16 x 16 = 256 stk. med I" spacing) virker elektro-

pneumatisk, mens transmission er elektrisk.

Hver målecelle er udført som en blød beholder hvori der er et elektrisk

kontaktsæt, der brydes når beholderen udvides. Målecellerne står alle i

forbindelse med en og samme trykkilde (sådan en som man bruger ved måling

af blodtryk), og der er således samme tryk i alle celler på et givet tidspunkt.

Ved målingens begyndelse er trykket i cellerne 0, og i alle celler er kontak-

terne derfor sluttede. Cellerne påtrykkes nu et vist tryk dP, og i alle celler,

der er belastet mindre end svarende til dette tryk vil kontaktsættene brydes,

LIGGEKOMFORT 57



hvorpå man lader PC'eren aflæse kontaktsættenes tilstand. Derefter påtrykkes

cellerne trykket 2dP, og PC'eren aflæser igen kontaktsættene. Således fort-

sættes, indtil alle kontaktsæt er brudt, hvorpå PC'eren kan præsentere tryk-

fordelingen på billedskærmen.

FSA-Vista Medical Ltd.

Måletæpperne kan leveres i en række størrelser og udførelser. Bl.a. kan

leveres meget tynde og elastiske tæpper (under 0.5 mm tykke).

Såvel måleceller som transmission virker elektrisk. Målecellerne virker angive-

ligt efter et tryk / resistans princip, men må i øvrigt formodes at være indret-

tet nogenlunde som beskrevet for det efterfølgende system.

Systemet kan kalibreres, enten af leverandøren eller med en kalibreringsen-

hed, som kan leveres med systemet. Enheden omfatter en kalibreringskasse,

hvori der kan etableres et veldefineret og kalibreret tryk på måletæppet samt

et kalibrerings program.

Præsentationsdelen omfatter bl.a. udjævning af måledata, så der fremkommer

et mere let aflæseligt billede, visning af tryk histogram, mulighed for at optage

et tidsforløb og beregning af middelværdi, trykcenter m.m.m.

Producenten arbejder på at udvikle sensorer til måling og præsentation af

tangential kræfterne (der giver anledning til forskydningskræfter inde i væ-

vene). Enkelt-sensorer til dette formål markedsføres allerede. Et særligt

problem er at finde en god måde at vise tangential kræfterne på, da de må

præsenteres som et vektorfelt i modsætning til normalkræfterne, der kan

afbildes tilfredsstillende som et skalarfelt.

Xsensor - Roho International Inc.

Dette system er blandt andet karakteriseret ved den største rumlige opløs-

ning af alle de beskrevne systemer, idet celle størrelsen / sample afstanden er

1/2" = ca. 12 mm i begge retninger.

Måletæpperne, som måske snarere skulle betegnes målemåtter på grund af

størrelsen, kan leveres i dimensionerne 46 x 46 cm og 61 x 61 cm. Op til 4

måtter kan sluttes til systemet ad gangen.

Systemet kan kalibreres. Måleområdet er fra 0 - 2 0 mm Hg, og måle-

nøjagtigheden (absolut) er på ca. ± 10 %.

Præsentationsdelen omfatter bl.a. udjævning af måledata for at opnå en bedre

billedkvalitet, visning af tryk histogram, mulighed for at optage et tidsforløb

og beregning af middelværdi, trykcenter m.m.m.

Såvel målemetode som transmission er elektrisk. Målemetoden er angiveligt

kapacitativ, og uden at vide det tør man gætte på at måtten er opbygget af et

sammentrykkeligt materiale, som på begge sider er metalliseret i baner af ca.

12 mm bredde, og på en sådan måde at banerne udgør rækker og søjler på

hver sin side af det sammentrykkelige materiale. Det er også hvad den (meget
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tynde) ledningsføring antyder.Ved hjælp af en switch matrix i den tilhørende

elektronik kasse kan en given målecelle udpeges ved at aktivere henholdsvis

den række og den søjle som definerer cellen.

Samme producent markedsfører et trykmåle system med kun tre tryk-

sensorer.Therapoint hedder det, men med meget stor nøjagtighed, ca. ± 1%.

Konklusioner vedrørende måletæpperne

Set ud fra en traditionel synsvinkel har måletæpperne en række ulemper, som

gør, at de ikke synes at have vundet nogen større agtelse blandt eksperter udi

prøvning og måling på madrasser og andre typer ligge / sidde underlag. Der er

utvivlsomt god grund til en vis skepsis, ikke mindst fordi mange af systemerne

bærer præg af at være tidlige forsøg. Af væsentlige kritikpunkter kan nævnes:

• Måletæpperne er ikke kalibrerede, således at der ikke kan foretages

kvantitative målinger med tæppet. Desuden bevirker den manglende

kalibrering, at der er forskel på de enkelte målecellers følsomhed, hvilket

bidrager til støjen i billedet af trykfordelingen. Som det fremgår af det

foregående, findes der dog systemer, som kan kalibreres på udemærket vis

• Det er uvist, hvad der egentlig måles med måletæppet, specielt om det kun

måler normalkræfter eller om det også måler et bidrag fra tangential-

kræfterne. Der findes dog produkter, hvor leverandøren tør stå inde for, at

systemet måler normalkræfterne

• En helt anden indvending, som måske mere bunder i den videnskabelige

praksis, er den, at det kan være svært at se, hvad man skal stille op med

den langt mere massive strøm af informationer der kommer fra et billed-

dannende system som måletæpperne. Det er en problemstilling, som er

mindre kendt i forbindelse med behandling af enkeltmålinger, men som er

velkendt overalt hvor man arbejder med digitale billedlignende data.

• Når data præsenteres som digitale billeder, virker de ofte støjfyldte, og det

grove aftastningsgitter viser sig tydeligt. Det er velkendt fra digital billed-

behandling, at billeder med store billedelementer vinder rent visuelt ved at

der foretages en udjævning mellem målepunkterne, således at de fremstår

afrundede og med en tilsyneladende større rumlig opløsning end tilfældet

er. Også den anvendte farveskala kunne i nogle tilfælde være bedre. I nyere

systemer er disse problemer løst, og billederne er langt lettere at opfatte

• Endelig kan nævnes, at målegitteret deformeres under målingerne, samt at

måletæppet virker som en del af liggeunderlaget og dermed påvirker dette

En del af kritikken synes også at bunde i, at der stilles spørgsmål til systemet,

som det ikke er beregnet til at besvare. Set fra et liggekomfort synspunkt har

måletæppet imidlertid en række egenskaber, som ingen andre målesystemer

har, og som gør det interessant, dets ulemper ufortalt. For eksempel:

• Måletæppet er arealdækkende. Det kan vise såvel lokalt tryk, der er af

betydning i forbindelse med dannelse af tryksår, som fordelingen af tryk
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over større arealer, hvad der må formodes at være af interesse i forbin-

delse med liggekomfort, noget som enkeltmålinger ikke uden videre kan

vise noget om

• Måletæppet kan måle den gensidige påvirkning mellem liggeunderlaget og

virkelige personer. Det kan altså vise virkningen af at ikke blot madrassen,

men også den liggende person, deformeres under belastningen, noget man

til en vis grad må se bort fra ved brug af mere traditionelle metoder, men

som man må gå ud fra er af stor betydning for både liggekomfort og

dannelse af tryksår

• Måletæppet er en relativt ny målemetode. Der er utvivlsomt et stort

udviklingspotentiale tilbage, hvad gennemgangen af de enkelte systemer

ovenfor også antyder. Fremtidens måletæpper vil være tyndere, mere

elastiske, mere nøjagtige, have bedre præsentations systemer og kunne

måle normalkræfter, tangentialkræfter, temperatur og måske en hel masse

andet, foruden at de vil være billigere. Kort sagt, måletæpperne har fremti-

den foran sig

Måletæppet er næppe velegnet til karakterisering af materialer og konstruk-

tioner. Men det synes at være et godt bud på en teknisk metode til undersø-

gelse af vekselvirkningen mellem en bestemt person og et givet underlag. Som

noget afgjort positivt ved måletæppet (og i øvrigt også en af de andre måle-

metoder beskrevet nedenfor) kan anføres, at det kan ses som en mulighed for

at understøtte en dialog med en patient / klient / kunde / forsøgsperson. Så

alt i alt er der god grund til at interessere sig for de arealdækkende måle-

metoder, at få udryddet deres måske problematiske sider og at blive klogere

på, hvordan målingerne kan bruges.

ANDRE MÅLESYSTEMER

Dosigrafen

Dosigrafen er et måleudstyr, som er relateret til et bestemt produkt:

Lattoflex sengebunde. Som sengekyndige nok vil vide, er Lattoflex senge-

bunden baseret på et system af laminerede trælameller, der på en simpel

måde kan justeres med hensyn til stivhed.

Dosigrafen anvendes til bestemmelse af, hvilken fordeling af fjeder stivhed der

sikrer, at en person ligger med lige ryg i sideleje.

Grundliggende for måleudstyret og dets anvendelse er følgende antagelser om

liggekomfort og understøttelse af rygsøjlen:

• Det er vigtigt at reducere spændinger og stress og dermed opnå en rolig

søvn med få vendinger (og dermed reducere behovet for søvn)

• I sideleje skal rygsøjlen være ret (set bagfra) men have sit naturlige lænde-

og rygsvaj

• Hvis rygsøjlen understøttes, så den ligger rigtigt i sideleje, vil den også

komme til at ligge rigtigt i rygleje (det er apparatets grundliggende idé)
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Med madras og sengebund sikres, at rygsøjlen indtager den rette facon

Med topmadrassen sikres trykfordeling, ventilation m.v.

5 målesektioner

Seng

IoooooT
Panel med håndhjul og skalaer

Kontrolboks

Fig. 2 - Dosigrafens indretning i grove træk.

Dosigrafen er bygget ind i en Lattoflex seng, der har en bund med tværgående

lameller. Over lamellerne ligger en tyk og meget blød skum madras gennemsat

med kanaler.

Dosigrafens indretning fremgår i grove træk af fig. 2. Over ca. en meter midt

på sengen, altså den del af liggefladen der bærer ryg og lænd, er sengebunden

forsynet med i alt 5 sæt lameller, hvis stivhed kan justeres individuelt ved

hjælp af 5 tilhørende håndhjul på et panel på siden af sengen. På 5 dertil

hørende skalaer kan den indstillede stivhed aflæses.

Dosigrafen er desuden forsynet med en håndholdt betjenings box, hvormed et

antal standard indstillinger kan vælges elektrisk, for eksempel:

• Helt stiv bund

• Ingen skulderstøtte

• Lattoflex sengebund

Måleudstyret bruges i forbindelse med klient / kunderådgivning, idet udstyret

anvendes på følgende måde:

• Klienten lægges på sengen i sideleje med ryggen mod operatøren

• Operatøren justerer stivheden af de 5 justerbare lamel sæt ved at dreje på

håndhjulene på betjeningspanelet. Lamellerne justeres således, at klientens

rygsøjle bliver ret, idet operatøren føler og ser, når det er tilfældet

• De indstillede stivheder aflæses på skalaerne, og på grundlag af de aflæste

værdier kan en sengebund for den pågældende klient herefter specificeres
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Det er alt i alt en ganske hurtig, let og på ingen måde ubehagelig undersøgelse.

Det er naturligvis et springende punkt, om den grundliggende antagelse (den

med at ret ryg i sideleje sikrer korrekt form på rygsøjlen i rygleje) er rigtig i

alle ender og kanter. Men angiveligt er der opnået gode resultater.

IFP - udstyr

Efterfølgende skal kort beskrives et måleudstyr, som er under udvikling ved

det svenske Institutet for Fiber- och Polymerteknologi i Goteborg.

Måleudstyret har ikke den arealdækkende karakter som dem ovenfor, men er

baseret på måling på et omdrejningssymmetrisk indtrykslegeme. Det udvikles

på et videnskabeligt velfunderet grundlag med henblik på at kunne måle

parametre, der formodes at være af betydning for liggekomfort og (især)

dannelse/forebyggelse af tryksår.

Udstyrets centrale del er et afrundet indtrykslegeme, der ved hjælp af et
styret motordrev kan trykkes ind i for eksempel en madras, som det meget

skematisk er vist på fig. 3..

På en præsentationsdel kan vises sammenhængen mellem indtryksdybde og

kraft som også vist på fig. 3.

Ved hjælp af tryksensorer på indtrykslegemets overflade er det ligeledes

muligt at registrere lokale tryk og dermed beregne trykfordelingen på

indtrykslegemet.Trykfordelingen siger selvsagt noget om materialets tryk-

fordelende evne.

Spindel

Spindelmotor

(lOOmm/min)

Krafttransducer

Positions-
sensor

Indtrykslegeme med
tryktransducere

Prøveemne
"i

2B -

16

12

B

4

C 10 28

SS

n t n

pi

40 Sø 6

johtdjup

0 70

StiimUr.lii

l.Rod
a.Crtin

80 9B løø

r

Fig. 3 - Måleudstyr udviklet ved IFP i Goteborg (meget skematisk). Til højre er vist

eksempler på målediagrammer optaget med udstyret. Øverst ses indtrykskraften

som funktion af indtryksdybden, og nederst er vist udgangssignalet fra to tryk-

transducere som sidder i indtrykslegemets krumme overflade og måler normal-

kraften på det pågældende sted.
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Foruden den mekaniske del er udstyret i stand til at simulere de termiske og

fugtmæssige forhold der opstår, når en person ligger i en seng. Det er forhold

der tillægges stor betydning i forbindelse med tryksårs opståen og forebyg-

gelse. Denne del af udstyret er dog stadig under udvikling. Specielt ser det ud

til at være vanskeligt at opnå en pålidelig måling af fugtforholdene.

Ved IFP er der desuden udført et stort antal forsøg med forsøgspersoner, og

en af de meget interessante muligheder er at sammenholde de tekniske

måleresultater med dem fundet fra forsøgspersonerne.

Kundevejledning på Internettet

På deres hjemmeside på Internettet har madras producenten Jensen Senge

tidligere haft en facilitet til rådgivning ved valg af madras. Efter indtastning af

følgende oplysninger:

• Højde

• Vægt

• Køn

• Sovestilling (ryg, side, mave)

kunne systemet angive, hvilken Jensen madras der vil være optimal for den

pågældende person. Det har ikke været muligt at finde frem til den anvendte

beregningsmetode. Men det er næppe meget forkert at gætte på, at den er

baseret på kvotienten

personens vægt / personens højde

(der er relativt stor for vel polstrede personer og relativt lille for de mere

afpillede typer), samt et sæt ad hoc regler for hvordan køn og sovestilling skal

indgå i valget.
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BILAG 4

Liggekomfort

ARBEJDSPAKKE 3

RAPPORT OM DEN EKSISTERENDE

VIDEN PÅ OMRÅDET HOS DET DAN-

SKE SUNDHEDSFAGLIGE PERSONALE

Ane Friis Bendix og Claus Manniche

Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe

oktober 1998
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Formålet

med denne del af projektet er en indsamling af den viden og de erfaringer, der

ligger til grund for den vejledning om senge og madrasser, der fra sundheds-

faglig side bliver givet til rygpatienter.

Metoden

har indeholdt følgende elementer:

I: Spørgeskemaundersøgelse

2: Afholdelse af I-dags seminar

3: Sammenkædning af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og semina-

rets konklusioner

Spørgeskemaundersøgelse

Der blev udarbejdet et kort, men koncist, spørgeskema (bilag A), der

udsendtes til:

• Alle reumatologiske afdelinger i Danmark, i alt 29

• 12 større ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark

• Rygcentret i Give

• Gigtforeningens behandlingssteder i Gråsten, Middelfart, Skelskør og

Århus

• Fysiurgisk Klinik på Rigshospitalet. Hans Knudsens Plads

• Fysiurgisk Klinik, H:S,Valdemarsgade, København

• Privathospitalet Hamlet

• 20 fysioterapiklinikker i Danmark

• 20 kiropraktorklinikker i Danmark

Der udsendtes således i alt 89 skemaer. Fysioterapi- og kiropraktorklinikker

blev tilfældigt udvalgt fra lister over klinikker i hele landet. Der blev taget

hensyn til en repræsentativ fordeling rundt i landet. Samlet adresseliste

fremgår af bilag B.

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

Af de 89 udsendte skemaer blev 71 returneret, svarende til en besvarelse på

80 %. Der blev ikke udsendt rykkere. Besvarelserne fordelte sig på følgende

måde:

• 24 reumatologiske afdelinger 83 %

• 9 ortopædkirurgiske afdelinger 75 %

• 13 fysioterapi klinikker 65 %

• 17 kiropraktor klinikker 85%

• 8'andre' 100%
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Gruppen 'Andre' består af: Rygcentret i Give, Gigtforeningens behandlings-

steder i Gråsten, Middelfart, Skelskør og Århus, Fysiurgisk Klinik H:S Rigsho-

spitalet / Hans Knudsens Plads, Fysiurgisk Klinik H:S Valdemarsgade, Køben-

havn og Privathospitalet Hamlet

Nedenfor angives de enkelte spørgsmål fra skemaet med tilhørende besvarel-

ser.

I: Gives der i din afdeling/klinik information og vejledning til rygpatienter om,

hvorledes de bør forholde sig ved valg af madras og sengebund?

JA

NEJ

Reum. Afd.

21 (87,5%)

3 (12,5%)

Ortopæd. Afd.

7 (78%)

2 (22%)

Fysioter.

1 1 (85%)

2(15%)

Kiroprakt.

17 (100%)

0

'Andre'

7 (88%)

1 (12%)

Samlet

63 (90%)

8 (10%)

2: Hvor ofte er din afdeling/klinik i en situation, hvor der gives en sådan

information/vejledning?

Reum. Afd. Ortopæd. Afd. Fysioter. Kiroprakt. 'Andre' Samlet

Dagligt

Et par

gange/uge

Et par
gange/mdr.

Nogle

gange/år

6

7

6

2

2

3

1

1

1

3

5

2

4

10

2

2

5

0

0

15

28

14

6

3: Hvad er i almindelighed anbefalingen i din afdeling/klinik?

Reum. Afd. Ortop. Afd. Fysioter. Kiroprakt. 'Andre' Samlet*

Alm. spring
madras

Dunlopillo
el.lign.

Tynd, hård
madras

Vandseng

2

0

1

0

1

1

1

0

3

1

1

0

0

4

1

2

3

1

0

0

9

7

4

2

Intet
typisk/andet 19

Sahva
Rygcenter
På prøve

Æggebakke
madras

7 12 4
Individuelt På prøve Individuelt
På prøve Afpasse efter På prøve

Ikke for blød behov og
økonomi

46

enkelte har sat mere end ét kryds
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4: Hvad baserer din afdeling/klinik information/vejledning på?

Reum. Afd. Ortopæd. Afd. Fysioter. Kiroprakt. 'Andre'

Andet
Besøg hos

Sahva
Ergonomisk
uddannelse
Opdateres

via forhandler

Erfarings-
udveksling

I 2 0
Deltaget i

sengedemonstration

Indsigt i
biomekanik

Samlet

Vidensk.
unders.

Personlig
erfaring

Mange års
arbejde

Læst hist
og pist

0

9

16

12

1

3

3

3

0

5

8

4

0

1 1

1 1

6

0

3

6

5

1

31

44

30

5: Udleverer din afdeling/klinik materiale til rygpatienterne om senge/madras-

ser?

Reum. Afd. Ortopæd. Afd. Fysioter. Kiroprakt. 'Andre' Samlet

J A S I
'Hold kroppen 'Hold kroppen

på toppen' på toppen'
Egen info-folder

3 13
'Hold kroppen

på toppen'
Gigtforeningens

'Ryggen'

NEJ 16 15

Spørgsmål 6 skulle kun besvares hvis der var flere faggrupper på en afdeling

eller i en klinik.

6: Hvilke(n) faggruppe(r) står for information / vejledning i emnet?

Fysiote-
rapeuter

Ergote-
rapeuter

Læger

Kiroprak-
torer

Tilfældigt

Andet*

Reum. Afd.

15

1 1

8

0

0

5
plejepersonale*

Ortopæd. Afd.

3

3

2

0

1

3
plejepersonale

Fysioter. Kiroprakt. 'Andre

7

4

1

0

0

1

Samlet

25

18

1 1

0

1

9

* plejepersonale er langt overvejende sygeplejersker
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Spørgsmål 7 skulle kun besvares hvis der var svaret NEJ i spørgsmål I.

7: Hvorfor informerer din afdeling/klinik ikke rygpatienter om dette emne?

Reum.Afd. Ortop. Afd. Fysioter. Kiroprakt.. 'Andre' Samlet

Emnet er
vidensk.
for dårligt
belyst

Der er ingen
sikker viden
på området

Det er der
ikke tid til

3 1 1

2

5

1 3

Andre em-
ner er vigti-
gere at bru-
ge tid på

Folk spørger
ikke selv 1

Har ikke tænkt
på det kunne
være af betydning

Andet 1 1

har ej rygpatienter

1 1

1

2
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KONKLUSIONER FRA

SPØRGESKEMA-

UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er ikke af en karakter, der retfærdiggør statistiske beregninger.

Uagtet dette giver undersøgelsen alligevel basis for at drage konklusioner ud

fra det foreliggende materiale.

• Emnet er væsentligt at få belyst, idet 90% af de faggrupper, der jævnligt har

med behandlingen af rygpatienter at gøre, giver information om emnet.

• Emnet belyses ofte, idet ca. halvdelen giver information om emnet et par

gange om ugen og yderligere ca. 20% giver information dagligt.

• Oftest anbefales ikke nogen bestemt madras - 68% anbefaler således

individuel afprøvning af madras inden stillingtagen til køb.

• Det er ikke videnskabelig dokumentation der ligger til grund for vejlednin-

gen - 66% baserer deres information på erfaring gennem mange år med

disse patienter.

• Udlevering af informationsmateriale til patienterne om dette emne er ikke

særlig udbredt - kun 20% angiver at udlevere materiale.

• Når der udleveres materiale, er det hyppigst pjecen 'Hold kroppen på

toppen' fra Forbrugerstyrelsen.

• Hvor der er flere faggrupper involveret i denne patientgruppe, er det i

67% af tilfældene fysio- og ergoterapeuter der giver informationen.

• Manglende (videnskabelig) dokumentation / viden på området er hovedår-

sagen hvis der ikke gives information.

Afholdelse af seminar

Da emnet er så beskedent videnskabeligt belyst og da der tilsyneladende ikke

findes nogen 'rigtige' løsninger, blev det besluttet at supplere spørgeskema-

undersøgelsen med et seminar, der havde til formål yderligere at få belyst

problematikken gennem diskussion blandt fagfolk.

Projektgruppen udvalgte og inviterede 18 personer, der blev betragtet som

værende 'meningsdannere' indenfor feltet. Personkredsen var tværfagligt

sammensat af læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kiropraktorer.

Deltagerliste vedlagt som bilag C. Grundet tre afbud deltog 15 inviterede

samt 4 fra projektet.
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Seminaret blev afholdt på Egeskov Slot på Fyn - programmet fremgår af bilag

D. Ved programtilrettelæggelsen blev tid til diskussion prioriteret højt. Der

blev udformet et spørgeskema, som deltagerne besvarede straks ved ankom-

sten. Samme skema dannede grundlag for efterfølgende diskussion i grupper,

og skemaet blev ved dagens slutning igen udfyldt af hver enkelt deltager.

Skema med 'før' og 'efter' besvarelserne er samlet i bilag E.

Deltagerne blev inddelt i tre diskussionsgrupper, tværfagligt sammensat.

Gruppernes konklusioner på spørgeskemaet kan sammenfattes således:

Sp: Mener du der er nogen sammenhæng mellem liggekomfort og graden af

rygbesvær?

Sv: Det er ikke klart dokumenteret at en sengs liggekomfort har nogen

betydning for udvikling af rygbesvær, men har man allerede besvær med

ryggen har sengen en betydning.

Sp: Hvilken madrastype vil du helst anbefale?

Sv: Der findes ingen standardløsning. Hver enkelt person skal selv afprøve

(min. 14 dage) og vælge ud fra det. Man har også forskellige behov afhæn-

gigt af hvor man er i livet (har man fx børn i sengen, ens økonomi).

Sp: Hvilken hårdhedsgrad mener du en madras optimalt bør have?

Sv: Der findes ingen standardløsning. Individuel afprøvning vigtigt. Nok hellere

for hård end for blød. Som udgangspunkt medium. Som et problem blev

det fremhævet at de madrasser, der lånes ud, efterhånden 'slides', og

dermed mister noget af den hårdhedsgrad de havde som nye.

Sp: Hvor mange kliniske undersøgelser / oversigtsartikler tror du der er

publiceret i indexerede tidsskrifter gennem de sidste 10-15 år om emnet

senge / madrasser og rygbesvær?

Sv: Enighed om, at det er yderst sparsomt.

Sp: Mener du at der er særlige patienttyper, hvor rådgivning om madrasvalg er

særlig vigtigt?

Sv: Enighed om, at der er patienttyper (fx Mb. Bechterew, patienter med

begyndende decubitus o.a.), hvor det er særlig vigtigt at rådgive om

madrastype.

Sp:En seng må ikke være så lav, at man skal bøje mere end 90 grader i hofte

og knæ når man skal ind og ud.

Sv: Generelt set uden betydning, men fx hos ældre mennesker kan det være

rigtig nok.
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Sp: Mener du det har nogen betydning om man sover med hovedpude eller ej?

Sv: Enighed om, at hovedpude har betydning ved ryg- og sideleje. Bør ikke

anvendes ved bugleje.

•S For hård
Sp:Tror du på denne tegning?

Sv: Det ønskelige er neutralstil- (^S~^h^===£~> For blød

ling i leddene. De fleste mente, _^—~~~^~^=\^

at den er et godt pædagogisk værktøj. C^ ^ Tilpas

Sp: Har patientens økonomiske formåen betydning for din rådgivning?

Sv: Enighed om, at ved den faktuelle rådgivning skal der ikke skeles til øko-

nomi. Men i praksis er det noget andet. Vigtigt at orientere om, at en

billig madras måske ikke er så billig i længden, da den skal udskiftes oftere

end en dyrere madras.

Sp: Børn og slanke unge skal sove på en ret hård madras.

Sv: Ikke enighed på dette punkt. Grupperne havde enten ikke nogen mening

eller var uenig i udsagnet.

Sp: Tungere og rundere personer behøver en lidt blødere madras

Sv: Grupperne var uenige i dette udsagn.

Sp: En blød og spændstig rullemadras over madrassen er med til at give støtte

i lænden.

Sv: Enighed om, at en rullemadras nok kan gøre liggekomfort bedre, men

iøvrigt mente grupperne at det er meget afhængig af madrastype.

løvrigt blev det fra én af grupperne fremhævet:

• Det er uheldigt med indstillelige senge til raske mennesker

• Senge / madrasser skal ikke købes på basis af trykmålinger eller oplysnin-

ger om mål m.m. afgivet på Internettet.

• En seng skal være så stor at der er plads til bevægelser ? dynamisk søvn.

• Måske bør man afkorte nattens søvn og i stedet tage sig en lur midt på

dagen.

• Man vender sig ikke så hyppigt i en vandseng som i andre senge.
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Konklusioner fra seminaret

Ud fra diskussionerne, fremlæggelserne fra grupperne samt deltagernes

besvarelser af spørgeskemaet ved seminarets start og afslutning, kan man

drage følgende konklusioner:

• Der findes ingen 'standardløsninger' på valg af seng og madras.

• Det er ikke dokumenteret at seng / madras har betydning for udvikling af

rygbevær

• Valg af seng / madras har betydning hvis man allerede har udviklet ryg-

besvær

• Der findes patienttyper, der har et særligt behov for rådgivning

• Udsagn fra det hyppigst anvendte informationsmateriale var mange af

deltagerne uenige i.

• Den hyppigst anvendte illustration vedr. en madras' hårdhedsgrad var der

ikke enighed om.

• Selv eksperter kan ændre mening efter en dags diskussion om emnet.

LIGGEKOMFORT 73



RAPPORTENS SAMLEDE

KONKLUSION

Emnet 'liggekomfortV madras- og sengevalg i relation til 'ondt i ryggen' er en

meget relevant problemstilling at undersøge nærmere, idet der i stort omfang

dagligt gives forskellig information fra sundhedfaglig side til denne patient-

gruppe. Det er hyppigst fysioterapeuter, ergoterapeuter og kiropraktorer, der

giver informationen. Da emnet er meget beskedent videnskabeligt dokumen-

teret, bygger informationsgrundlaget overvejende på fagpersonernes egne

meninger og erfaringer.

Der hersker bred enighed om, at der ikke findes standardløsninger. Kun

sjældent anbefales bestemte madrastyper - den overvejende anbefaling er at

patienten selv skal afprøve forskellige madrasser inden endelig stillingtagen.

Hvor der er mulighed for at anbefale patienten afprøvning i et specialcenter

(fx Sahva Rygcenter i Lyngby ved København), synes denne mulighed at blive

benyttet ofte.

Udlevering af informationsmateriale om emnet til patienterne sker kun i

begrænset omfang. Den hyppigst udleverede pjece er 'Hold kroppen på

toppen' fra Forbrugerstyrelsen. Denne pjece viser sig at indeholde udsagn,

som udvalgte fagfolk i denne undersøgelse ikke er enige i. Det samme gør sig

gældende med den hyppigt anvendte illustration af hvor hård / blød en madras

bør være. Der er enighed om, at illustrationen kan være et udmærket pæda-

gogisk værktøj at undervise efter, men ikke enighed om, hvorvidt illustratio-

nen som sådan er rigtig.

Det kan konkluderes at den viden, der videregives til patienterne om dette

emne, stort set udelukkende bygger på fagfolks egne meninger og erfaringer

da emnet er meget beskedent videnskabeligt dokumenteret. Af samme årsag

synes også patientvejledningsmaterialet at bygge på et empirisk grundlag.

Det skønnes absolut nødvendigt og ønskeligt at der igangsættes forsknings-

projekter inden for emnet.
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BILAG Å

Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe & Hjælpemiddelinstituttet

SPØRGESKEMA

vedrørende Projekt 'Liggekomfort'

På bagsiden finder du nogle få spørgsmål vedr. information til rygpatienter om

senge/madrasser. Besvar venligst spørgsmålene og returnér papiret samt evt.

vejledningsmateriale i vedlagte frankerede svarkuvert inden for 8 dage.

Mange TAK for hjælpen. August 1998

Besvar venligst spørgsmålene så omhyggeligt som muligt.

Ved besvarelse af spørgsmålene 4, 6 og 7 kan der evt. sættes mere end I

kryds.

I: Gives der i din afdeling/klinik information og vejledning til rygpatienter

om, hvorledes de bør forholde sig ved valg af madras og sengebund?

JA • spring til 2 NEJ • spring til 7

2: Hvor ofte er din afdeling/klinik i en situation, hvor der gives en sådan

information/vejledning?

dagligt • et par gange om ugen • et par gange om måneden •

nogle gange i løbet af et år •

3: Hvad er i almindelighed anbefalingen i din afdeling/klinik?

almindelig springmadras • Dunlupillo el. lign. • tynd, hård madras •

vandseng • ingen typisk anbefaling/andet •
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4: Hvad baserer din afdeling/klinik information/vejledning på?

videnskabelige undersøgelser • (vedlæg venligst hvilke)

personlige erfaringer • erfaringer efter mange års •

arbejde med disse patienter • hvad man har læst lidt hist og pist •

andet •

5: Udleverer din afdeling/klinik materiale til rygpatienterne om senge/ma-

drasser?

Ja • Nej • JA: venligst vedlæg materialet

Næste spørgsmål skal kun besvares hvis der er flere faggrupper i din afdeling/

klinik.

6: Hvilke(n) faggruppe(r) står for information/vejledning i emnet?

fysioterapeuter • ergoterapeuter • læger • kiropraktorer •

tilfældigt/forskelligt • andet •

Næste spørgsmål skal kun besvares hvis der er svaret NEJ i spørgsmål I.

7: Hvorfor informerer din afdeling/klinik ikke rygpatienter om dette emne?

emnet er videnskabeligt for dårligt belyst •

der er ingen sikker viden på området •

det er der ikke tid til •

andre emner er vigtigere at bruge tiden på •

folk spørger ikke selv •

har ikke tænkt på at det kunne være af betydning •

andet •
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BILAG B

Reumatologisk afdeling

på følgende sygehuse:

Overlæge Jette Vestergaard Knudsen

Fysiurgisk Afdeling
Centralsygehuset i Esbjerg

Østergade 80
6700 Esbjerg

Overfysioterapeut Ingrid Bjerre

Fysiurgisk Afdeling
Fredericia Sygehus

Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Overlæge, dr.med. Bente Danne-
skjold-Samsøe

Reumatologisk Afdeting
H:S Frederiksberg Hospital

Ndr. Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Overlæge Lisbeth Krohn

Reumatologisk Afdeling
Amtssygehuset i Gentofte

Niels Andersens Vej
2900 Hellerup

Overlæge Claus Hellesen

Reumatologisk Afdeling

Amtssygehuset i Glostrup

Ndr. Ringvej
2600 Glostrup

Overlæge Orla Als

Esbønderup Sygehus
3230 Græsted

Overlæge, dr. med.
Troels Mørk Hansen

Reumatologisk Afdeling
Amtssygehuset i Herlev

Herlev Ringvej
2730 Herlev

Overlæge Martin Knudsen Andersen

Fysiurgisk Afd.
Herning Centralsygehus

GI. Landevej 61
7400 Herning

Overlæge Orla Als

Reumatologisk Afdeling
Hillerød Sygehus

Helsevej2
3400 Hillerød

Overlæge Niels Daugaard Peters

Reumatologisk Afdeling

Hjørring Sygehus
9800 Hjørring

Overlæge Marianne Dalgas

Reumatologisk Afsnit

Centralsygehuset i Holbæk

4300 Holbæk
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Overlæge Thyge Brems

Reumatologisk Afdeling

Holstebro Centralsygehus

7500 Holstebro

Professor, dr.med. Ib Lorenzen

Reumatologisk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital

Kettegårds Allé

2650 Hvidovre

Overlæge Marianne Schou

Reumatologisk Afdeling
Centralsygehuset i Næstved

Ringstedgade I
4700 Næstved

Professor, dr.med. Peter Junker

Reumatologisk Afdeling
Odense Universitetshospital

5000 Odense C

Overlæge Jesper Sylvest

Reumatologisk Afdeling
Amager Hospital

Italiensvej I
2300 København S

Overlæge, dr.med. Erik Martin Jensen

Reumatologisk Afdeling
H:S Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke
2400 København NV

Overlæge Jesper Sylvest

Reumatologisk Afdeling
H:S Kommunehospitalet

Øster Farimagsgade
1399 København K

Overlæge Jens Halkjær Kristensen

Medicinsk Ortopædisk Klinik
Rigshospitalet

Blegdamsvej
2100 københavn 0

Overlæge, dr.med. Lars Remvig

Reumatologisk Afdeling

RAS Køge

Lykkebækvej I
4600 Køge

Overlæge Henrik Menck-Thygesen

Reumatologisk Afdeling
Centralsygehuset i Nykøbing F.

Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.

Overlæge Erik Nielsen

Sygehus Fyn Ringe

5750 Ringe

Overlæge Per Bugge

Reumatologisk Afdeling
Amtssygehuset Roskilde

Køgevej
4000 Roskilde

Overlæge Finn Hjorth Madsen

Fysiurgisk Afd.
Silkeborg Centralsygehus

8600 Silkeborg

Overlæge Karl-Johan Ege Rasmussen

Reumatologisk Afdeling
Skive Sygehus

7800 Skive

Overlæge Bente Raagaart

Reumatologisk Afdeling
Centralsygehuset i Slagelse

4200 Slagelse

Overlæge Inger Lauge Jensen

Reumatologisk Afdeling

Viborg Sygehus

Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg

Overlæge Glen Gorm Rasmussen

Reumatologisk Afdeling
Aalborg Sygehus Nord
Reberbansgade
Postboks 561
9100 Ålborg
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Overlæge , dr.med. Bjarne Thomsen

Reumatologisk Afdeling
Århus Kommunehospital

Nørrebrogade 44
8000 Århus C

Klinikchef Jens Blicher Retpen
Ortopædkir. Klinik
Rigshospitalet
Blegdamsvej
2100 København 0

Ortopæd.kir. afdeling på

følgende sygehuse:

Overlæge Paul Ottsen

Ortopædkir. Afdeling
Centralsygehuset i Esbjerg

Østergade 80
6700 Esbjerg

Overlæge, dr. med. Carsten Tørholm
Ortopædkir. Afdeling
Amtssygehuset i Gentofte

Niels Andersens Vej
2900 Hellerup

Overlæge Søren Falstie-Jensen

Ortopædkir. Afd.
Herning Centralsygehus

GI. Landevej 6 I
7400 Herning

Overlæge Jens Kramhøft

Ortopædkir. Afdeling
Hillerød Sygehus

Helsevej2
3400 Hillerød

Overlæge, dr. med. Stig Sonne-Holm

Ortopædkir. Afdeling
H:S Hvidovre Hospital

Kettegårds Allé
2650 Hvidovre

Overlæge Ole C. Petersen
Ortopædkir. Afdeling
Centralsygehuset i Nykøbing F.

Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.

Overlæge Niels Dieter Rock

Ortopædkir. Afdeling
Odense Universitetshospital

5000 Odense C

Overlæge Ib Tovborg Jensen

Ortopædkir. Afdeling
Viborg Sygehus

Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg

Overlæge Knud Stenild Christensen

Ortopædkir. Afdeling
Aalborg Sygehus Syd

Hobrovej 18-22
Postboks 365
9100 Ålborg

Professor, dr.med. Otto Sneppen

Ortopædkir. Afdeling
Århus Kommunehospital

Nørrebrogade 44
8000 Århus C

'Andre'

Overlæge, Benn Rønnov Duus

Ortopædkir. Afdeling
H:S Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke
2400 København NV

Rygcenteret

Overlæge, dr.med.
Else-Marie Egeskjold

Give Sygehus
7323 Give
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Dronning Alexandrines
Gigtsanatorium

Att: Speciallæge Lis Andersen

Adlerhusvej 28
5500 Middelfart

Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem

Att: Overlæge Ulrik Tarp

Egernvej 5
8270 Højbjerg

Gigtsanatoriet i Skelskør

Att: Overlæge, dr.med. Henrik
Nielsen

Slagelsevej 32
4230 Skelskør

Kong Christian X's Gigthospital

Att: Overlæge Per Nygaard Andersen

Nygade 29
6300 Gråsten

Dalum Fysioterapi Klinik

Faaborgvej 2A
5250 Odense SV

Klinik for Fysioterapi
v/ Ulla Krener

Borgergade 20
1300 Kbh. K

Klinik for Fysioterapi

v/ Kirsten Williams

Nyløkkevej 33
8340 Malling

Klinik for Fysioterapi

Jernbanegade 2 B
3060 Espergærde

Klinik for Fysioterapi

Kollerødvej 19
3450 Allerød

Fysiurgisk Klinik, Rigshospitalet

Att: Overlæge Hanne Kunze-Chri-
stensen

Hans Knudsens Plads 3
2100 København 0

Fysiurgisk Klinik

Att: Overlæge René Donde

Valdemarsgade 6
I 665 København V

Privathospitalet Hamlet

H.V. Nyholmsvej 21
2000 Frederiksberg

Axeltorvets Fysioterapi

Bjergegade 22, 3.
3000 Helsingør

Klinik for Fysioterapi

Danmarksgade 21
9870 Sindal

Frederikssund Fysioterapi

Østergade 32 F
3600 Frederikssund

Klinik for Fysioterapi

Kongensgade 3 I
3550 Slangerup

Fysioterapi klinikker

Klinik for Fysioterapi

Skelvej 3 I
5610 Assens

Klinik for Fysioterapi

Jernbanegade 16
5750 Ringe

Klinik for Fysioterapi

Esbenfald 6
9352 Dybvad

Klinik for Fysioterapi

Hovedgaden 82 B
4050 Skibby
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Klinik for Fysioterapi

Trørød Torv
2950 Vedbæk

Kiropraktisk Klinik
Jørgensgård 24B
6200 Åbenrå

Klinik for Fysioterapi

Skodsborg Sundhedscenter

Skodsborg Strandvej 125
2942 Skodsborg

Klinik for Fysioterapi

Klosterstræde 16
4800 Nykøbing F

Klinik for Fysioterapi

Nygårdsvej 41B
6700 Esbjerg

Klinik for Fysioterapi

Åboulevarden 70, 4.sal
8000 Århus C

Klinik for Fysioterapi

Jernbanegade 46, I .tv.
6400 Sønderborg

Klinik for Fysioterapi

Jernbanegade 5,
6000 Kolding

Kiropraktorklinikker

Kiropraktisk Klinik

Vestergade I 3 B
7100 Vejle

Kiropraktisk Klinik

Skolegade 52
6700 Esbjerg

Kiropraktisk Klinik

Vejen Multicenter
6600 Vejen

Kiropraktisk Klinik

Aastrupvej 7
6100 Haderslev

Kiropraktisk Klinik

Kirkegårds Allé 2
5300 Kerteminde

Klinik for Fysioterapi

Trørød Torv

Kiropraktisk Klinik

Kongensgade 13
5000 Odense C

Kiropraktisk Klinik

Tagtækkervej 8
5230 Odense M

Kiropraktisk Klinik

Centrumpladsen 7
5700 Svendborg

Kiropraktisk Klinik
Vestergade 6
4930 Maribo

Kiropraktisk Klinik

Jernbanegade 17
4700 Næstved

Kiropraktisk Klinik

Algade 61 B
4760 Vordingborg

Kiropraktisk Klinik

Jernbanevej 26
4100 Ringsted

Kiropraktisk Klinik

Set. Mikkelsgade 4
4200 Slagelse

Kiropraktisk Klinik

Algade 62
4000 Roskilde
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Kiropraktisk Klinik Kiropraktisk Klinik

Vorregårds Allé Dronning Louisegade 6
8200 Århus N 7700 Thisted

Kiropraktisk Klinik Kiropraktorhuset

Hovedgaden 52 Sygehusvej 2
5520 Farum 3700 Rønne

Kiropraktisk Klinik
Lyngby Hovedgade 60
2800 Lyngby
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BILAG C

Deltagere i seminar om senge

og madrasser

Professor Claus Manniche

Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe

Speciallæge Ane Friis Bendix

Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe

Professor Tom Bendix

Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe

Overlæge Leif Ejstrup

Med. Afd. C, reumatologisk sektion
Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Afbud

Overfysioterapeut Kirsten Dam

Med. Afd. C, reumatologisk sektion
Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Ergoterapeut Greta Olsson

Hjælpemiddel instituttet

Gregersensvej, indgang 38
2630 Tåstrup

Konsulent Bent Jepsen
Kløvervej 12, I. th.
4600 Køge

Overfysioterapeut Dorthe Lemvigh

Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe

Kiropraktor Jens Jakobsen

Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe

Overfysioterapeut Joan Lyhne

Sygehus Fyn Ringe

Speciallæge Jannie Beier

Sankt Anne Plads 2-4,
5000 Odense

Kiropraktor Henrik Wulff

Nørre Voldgade 44
5800 Nyborg

Kiropraktor Rie Grunnet

Nordisk Institut for Kiropraktik og
Klinisk Biomekanik

Klosterbakken 20
5000 Odense

Fysioterapeut Jette Horn

Dalum Fysioterapiklinik

Fåborgvej 2A
5220 Odense SV

Kiropraktor Gitte Jordan

Hovedgaden 52
5520 Farum
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Overlæge Else-Marie Egeskjold

Rygcenteret,
Give Sygehus

7323 Give

Afbud

Kiropraktor Jørgen Kielsgaard

Rygcenteret,
Give Sygehus

7323 Give

Overlæge Finn Rolsted Hansen

Med. Ortopæd. Afd.T
Rigshospitalet

Blegdamsvej 9
2200 København N

Ledende ergoterapeut
Karen Pedersen

Roskilde Amts Sygehus i Køge
Lykkebækvej I

4600 Køge

Afbud

Ergoterapeut Marianne Kjeldsen

Vesthimmerlands Rygcenter
Farsø Sygehus

9640 Farsø

Kiropraktor Bruno Christiansen

Enghavevej 33
7500 Holstebro

Ledende ergoterapeut
Mitze Falkenberg

København Amts Sygehus i Herlev
Reumatologisk Afd.

Herlev Ringvej
2730 Herlev
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BILAG D

SEMINAR OM SENGE/MADRASSER

Form: I - dags seminar med oplæg og diskussioner

i grupper og i plenum

Tid: torsdag d. 24. september 1998 kl. 9.30 - 16.00

Sted: Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe og

Egeskov Slot (tlf. 62 27 14 16)

Deltagere: 15 'meningsdannere' - tværfagligt sammensat af læger, ergo- og

fysioterapeuter samt kiropraktorer. 4 fra projektgruppen.

I alt 19 deltagere.

Program
Ringe:

Egeskov:

kl. 09.30: Morgenkaffe, velkomst, status om

Rygambulatoriets funktion samt rundvisning

kl. 10.30: Transport til Egeskov Slot

kl. I 1.00: Orientering om projektet, præsentation og

diskussion af resultater fra spørgeskema

undersøgelsen, fremlæggelse af statements.

kl. 12.00: Diskussion i grupper med udgangspunkt i

statements

kl. 12.30: Frokost og gåtur i slotsparken

kl. 13.30: Fortsat diskussion i grupperne

kl. 14.30: Kaffe

kl. 14.45: Samling i plenum med kort fremlæggelse fra

grupperne og opsamling/konsensus

kl. 16.00: Slut
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BILAG E

S P Ø R G E S K E M A

Seminar 'Liggeprojekt' d. 24.9.98

Nedenstående spørgsmål blev deltagerne bedt om at besvare skriftligt ved

seminarets start og afslutning. Svar er angivet som 'antal før' med kursiv og

'antal efter' med fed.

I: Mener du der er nogen sammenhæng mellem liggekomfort og graden af

rygbesvær?

ja: 12 1 II nej: 2 / 2 ved ikke: 2 / 3

2: Hvilken madrastype vil du helst anbefale? (NB: nogle paneldeltagere har sat

mere end et kryds)

- almindelig springmadras: 6 / I

- latex (naturgummi) madras: / / 0

- skumgummimadras: / / 0

- box madras: 6 / 0

- vandmadras: / / I

- ligegyldigt: 4 / 7

- ved ikke: / / 6

3: Hvilken hardhedsgrad mener du en madras optimalt bør have?

- blød: 0 / 0

- medium: 9 / 4

- hård: / / 3

- individuelt: 3 / 6

- ligegyldigt: 2 / 2

- ved ikke: / / I
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4: Hvor mange kliniske undersøgelser / oversigtsartikler tror du der er

publiceret i indexerede tidsskrifter gennem de sidste 10-15 år om emnet

senge / madrasser og rygbesvær?

< 10: 13 I 13 10-20: 2 / 3 20-50: / /0

5: Mener du at der er særlige patienttyper, hvor rådgivning om madrasvalg er

særlig vigtigt?

ja: IS I 16 nej: 0 / 0 ved ikke: / / 0

6: En seng må ikke være så lav, at man skal bøje mere end 90 grader i hofte

og knæ når man skal ind og ud.

enig: 7 / I uenig: 5 / 1 5 ingen mening: 4 / 0

7: Mener du det har nogen betydning om man sover med hovedpude eller ej?

ja: 12 I 16 nej: 1/0 ved ikke: 3 / 0

8: Tror du på denne tegning?

ja: 8 / 4 nej: 2 / 2

ved ikke: 4 I 7 både/og: 2 / 3

9: Har patientens økonomiske

formåen betydning for din

rådgivning?

j a : 5 / 0 nej: 9 / 1 6

ved ikke: 2 / 0

Tilpas

10: Børn og slanke unge skal sove på en ret hård madras,

enig: 2 / 0 uenig: 7 / 1 4 ingen mening: 7 / 2

I hTungere og rundere personer behøver en lidt blødere madras

enig: 4 I 0 uenig: 8 / 1 6 ingen mening: 4 / 0

12: En blød og spændstig rullemadras over madrassen er med til at give støtte

i lænden.

enig: / / 0 uenig: 5 / 8 ingen mening: 10 18
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BILAG 5

Liggekomfort

FORSLAG TIL NYT FORSKNINGSPROJEKT

aam

Greta Randrup Olsson og Claus Manniche

•• . ' • • • • • . : " ' J . . . • • • • •

februar 1999
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HAR MADRASSENS HÅRDHED

INDFLYDELSE

PÅ FORTSATTE RYGSMERTER?

Formål

• At undersøge, hvorledes et kvalificeret antal personer med en kendt

ryglidelse efter afprøvning har præferencer for valg af type hårdhed af

madras. Personens smerte- og funktionsniveau registreres samt mål

omkring liggekomfort registreres.

• At finde frem til en forskningsmodel til evaluering/validering af egnede

effektparametre omkring liggekomfort.

Forsøgspersoner

Der udvælges 50 personer, som alle har fået tildelt førtidspension på grund af

vedvarende, kroniske rygsmerter. Personerne ønskes af praktiske årsager

udvalgt i et geografisk begrænset område. Vi forestiller os, at en rygafdeling vil

kunne udvælge disse personer over en periode på ca. 3 måneder.

Metode

Hver forsøgsperson får stillet madras + sengebund - og hvis nødvendigt også

sengeramme - til rådighed i en måned.

Det samme gentages for i alt 3 madrasser, der alle skal ligge på samme senge-

bund. Rækkefølgen af afprøvningen af de 3 produkter vil være tilfældig.

Hver madras vil blive udformet, så forsøgspersonen ikke ud fra madrassens

udseende kender hårdhedsgraden.

Forsøgspersonerne anvender deres normale sengetøj og hovedpude.

Evaluering

Efter endt afprøvning udfylder forsøgspersonerne et spørgeskema omkring

deres evaluering af liggekomforten i madras/sengebund.

Før den første afprøvning og efter hver afprøvning foretages en lægelig

undersøgelse og registrering af smerte- og funktionsniveau.

Evalueringsskema med registrering af forskellige dimensioner af liggekomfort

udarbejdes, benyttes og evalueres selvstændigt.

Valg af produkt

Det er vigtigt at madrassen er af en bestemt type, fx springmadras fra samme

fabrikant, blot i 3 forskellige hårdheder, svarende til blød, medium og hård.

Der vælges en standard lamelbund i god kvalitet (fx ramin).
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Ressourcebehov

Vi vurderer, at der vil være behov for 17 madrasser i hver af de 3 hårdheder

samt 50 lamelbunde, og dertil kommer ca. 20 sengerammer.

Der vil være behov for en „alt-mulig-mand" med adgang til bil med plads til

madras i mindst 4 måneder til at udbringe, ombytte og installere produkterne.

Der skal udarbejdes spørgeskemaer og de skal efterfølgende bearbejdes.

Der skal foretages lægeundersøgelser af alle 50 forsøgspersoner ved projek-

tets start og efter hver afprøvningsperiode, dvs. 200 undersøgelser.

Der skal udarbejdes rapport og igangsættes formidlingsaktiviteter.

Forslag til efterfølgende projekt

En lignende undersøgelse - gerne med samme forsøgspersoner og i samme

forskningsregi - kunne evaluere en type hovedpude i forhold til liggekomfort.
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