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Metode 
Med udgangspunkt i en VelfærdsTeknologiVurdering (VTV), udviklet af Teknologisk Instituts 
Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, foretages en evaluering af velfærdsteknologien 
CuroCell AREA Zone hybridmadras. Evalueringen er en nuanceret helhedsvurdering, hvor 
formålet her er beslutningsstøtte i forhold til indkøb og implementering af et stykke 
velfærdsteknologi. VTV’en belyser fordele og ulemper, og det evalueres hvilken betydning 
og virkning velfærdsteknologien har i henhold til borger, organisation, teknologi og økonomi 
[1].

Teknologisk Institut skriver selv følgende:
”Konkrete VTV-vurderinger kan give myndigheder og driftsorganisationer på sundheds- og 
velfærdsområdet viden om, hvordan konkrete velfærdsteknologier kan indgå i og bidrage til 
løsningen af forskellige velfærdsopgaver, samt hvorvidt disse kan være ressourcefrigørende” 
[1]. 

Det understreges, at dette materiale er udarbejdet med udgangspunkt i en VTV og udført 
af Tina Jensen, B.Sc. i Sundhedsteknologi. Specifikke borgere, personale og ledelse er ikke 
inddraget. Vurderingen er baseret på anerkendte metoder og procedurer, og evalueringen 
foretages gennem analyser, undersøgelser og eksisterende litteratur. 

Borger 
Borgere, der med fordel kan bruge madrassen, er borgere med risiko for at udvikle tryksår, 
og borgere der allerede har tryksår [2]. Derudover kan madrassens egenskaber bevirke, at 
borgere med udefinerbare smerter, demente, sclerose, osteoporose, muskelsvind, cerebral 
parese, ALS, para/tetraplegiker, sensitive personer og personer med ustabile frakturer 
med flere, får den aflastningsgrad, som bevirker, at de opnår færre smerter og bedre søvn. 
Dette vil ofte medføre, at borgeren får mere overskud til en aktiv deltagelse i hverdagen, 
som igen skaber en større grad af selvhjulenhed og selvstændighed, hvilket igen højner 
livskvaliteten. Det er ofte borgere, der er meget sengeliggende, sidder i kørestol eller som 
ikke kan skifte position grundet sygdom.

Tryksår, som også kaldes liggesår, siddesår eller decubitus, opstår på grund af vedvarende 
tryk på områder af kroppen, hvilket mindsker eller stopper blodomløbet. Når blodtilførslen 
mindskes eller helt stopper, dør vævet grundet manglende tilførsel af ilt og nærringsstoffer 
samt manglende fjernelse af affaldsstoffer [2]. 

Tryksår er ofte smertefulde og kræver langvarig behandling og pleje. Komplikationer 
forbundet med tryksår er infektion, som kan føre til blodforgiftning og skader på knogler 
og led, hvilket endvidere kan føre til nedsat bevægelsesfunktion. Ved langvarig manglende 
blodtilførsel kan vævet dø, og det kan blive nødvendigt at foretage amputation. Endvidere 
øges indlæggelsestiden og dødeligheden. Tryksår kan gøre patienten afhængig af personale, 
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og livskvalitet, og derfor er der et behov for at forebygge og optimere behandlingen af tryksår.
På trods af at cirka 95% af alle tryksår kan forebygges, udvikler mange borgere og patienter 
stadig tryksår – måske på grund af manglende politisk fokus og tidspres. Forskere forudser, 
at udviklingen med kortere indlæggelser samt behandlingskrævende borgere i eget hjem, 
kan få antallet af borgere med tryksår til at stige, især i den primære sektor [3]. 

I et forsøg udskiftede man de eksisterende madrasser med en dynamisk madras til 
forebyggelse og behandling af tryksår. Dette resulterede i, at antallet af personer med 
tryksår faldt med 75% på to år [4].

Udover forebyggelse mod tryksår og optimeret behandling af disse, kan brugere også 
opleve bedre søvn og lindring af smerter grundet bedre liggekomfort og mobilisering. Dette 
giver borgeren mere tryghed samt mere energi til aktiv deltagelse i hverdagen. Dette gør 
endvidere borgeren mere selvhjulpen og selvstændig, og livskvaliteten øges.

Med CuroCell AREA Zone hybridmadrassen falder behovet for vendinger af borgeren i 
løbet af døgnet, fordi trykket er bedre fordelt. Dette mindsker antallet af personale-besøg 
i hjemmet, hvilket giver mere ro for borgeren og eventuelle pårørende.  

Teknologi
Forebyggelse og optimering af behandling af tryksår er muligt for sengeliggende med en 
CuroCell AREA Zone hybridmadras produceret af Care of Sweden, forhandlet af Wolturnus 
i Danmark. 

Det er en funktionel, fleksibel og selvjusterende madras, der kombinerer luft og skum 
for at skabe gode betingelser for komfort og trykfordeling. Dette opnås gennem flere lag 
højelastisk koldskum af høj kvalitet samt indbygget hælfunktion, der reducerer trykket 
på hælen. Endvidere indeholder hybridmadrassen ni luftceller, som er inddelt i zoner, 
der automatisk tilpasser sig til borgerens vægt og bevægelse. Derved opnås en individuel 
indstilling, der sikrer lavest mulige overfladetryk, hvilket reducerer risikoen for tryksår. 
Materialet er smidig, hvilket muliggør god nedsynkning af kroppen i madrassen, som giver 
større kontakt område mellem madrassen og brugerne. Det betyder, at brugerens vægt 
spredes mere ud, hvilket mindsker trykket især i områder med højere risiko for tryksår. 
Der kræves ingen elektrisk pumpe [5].

Hybridmadrassen kan anvendes som forebyggelse og optimering af behandling af tryksår i 
kategori 1, 2 og 3 [5].

Hybridmadrassen har fremragende holdbarhed og er nem at håndtere samt 
vedligeholde. Betrækket kan nemt rengøres via aftørring med rengøringsmiddel og/eller 
desinfektionsmiddel. Maskinvaskes ved maksimalt 95 °C og tørretumbles [5]. 
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Hybridmadrassen leveres som standard med inkontinensbetræk med svejsede søm og 
vandtætte lynlåse på alle fire sider. Det er et elastisk hygiejnebetræk, som er aftageligt. 
Det bløde og elastiske materiale er endvidere fugtgennemtrængeligt, og derved mindskes 
risikoen for hudmaceration [5]. Hudmaceration er en situation, hvor huden er blevet 
overiltet på grund af langvarig udsættelse for fugt, hvilket kan give infektion [6]. 

Hybridmadrassen er 18 cm, og den fås i længderne 200 og 210 cm samt bredderne 80, 85, 
90, 105, 120 cm. Max brugervægt er 230 kg [5]. 

Systemet er yderst sikkert, da det er testet og godkendt jævnfør følgende standarder: SS-
EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126. Disse 
relaterer sig til generelle krav, risiko analyse, biologisk evaluering, brand og beskyttelse. I en 
test udført af Berlin Cert, fik denne hybridmadras den højeste rangering svarende til ”High 
Pressure Relief” [7]. 

Organisation
Hybridmadrassen tilpasser sig automatisk til den enkelte borger, således der spares 
personale tid. 

Som nævnt, falder behovet for vendinger af borgeren i løbet af døgnet med CuroCell AREA 
Zone hybridmadrassen. For personalet betyder det, at risikoen for arbejdsskader og slid på 
kroppen mindskes, og det kan give færre sygedage.   

Økonomi
Madrassen koster 7.500 kr. ex. moms. Der er ingen krav til ekstra uddannelse af personale i 
forbindelse med brug af madrassen, og der er ingen driftsudgifter. Vedligeholdelsesudgifterne 
er minimale, og brug af madrassen kræver ikke mere tid eller flere ressourcer. 

En undersøgelse i en kommune har vist, at 60% af nyindflyttede patienter på plejehjem 
havde tryksår [2]. 
Årligt er der 1,2 millioner indlæggelser på danske sygehuse, og 13-43% af indlagte patienter 
har tryksår. Gennemsnitsudgiften for et tryksår vurderes til at være 200.000 kr. i Danmark, 
hvoraf 90% går til plejetid [2]. 

I det før omtalte studie, hvor man udskiftede de eksisterende madrasser, blev der i løbet af 
de to år sparet omkring 435.000 kr. på pleje og forbindinger samt vendinger, fordi behovet 
for disse faldt, som en følge af at antallet af tryksår faldt. Beløbet sparet pr tryksår, der ikke 
opstår grundet forebyggelse, er cirka 14.500 kr. [4].  
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Konklusion
Med udgangspunkt i metoden VelfærdsTeknologiVurdering (VTV) er værdien af madrassen 
CuroCell AREA Zone hybridmadras afdækket i forhold til de fire områder: borger, teknologi, 
organisation og økonomi.

Konklusionen er, at borgere med tryksår kan opleve komplikationer som eksempelvis 
smerter, forringet livskvalitet, infektion og amputation samt øget dødelighed. På trods af at 
cirka 95% af alle tryksår kan forebygges, udvikler mange borgere og patienter stadig tryksår 
– måske på grund af manglende politisk fokus og tidspres. 
Forebyggelse af tryksår er derfor relevant, hvilket for liggende personer kan opnås med 
madrassen CuroCell AREA Zone hybridmadras, der desuden også kan optimere behandlingen 
af tryksår, lindre smerter samt give bedre søvn og livskvalitet. 

Der er ingen krav til ekstra uddannelse af personalet, og brug af madrassen kræver ikke 
mere tid, fordi den automatisk indstilles til borgeren. Tværtimod spares tid, da behovet for 
vendinger falder, hvilket også mindsker risikoen for arbejdsskader og slid. 

Der er et engangsinvesteringsbeløb forbundet med køb af madrassen, men dette beløb 
tjenes ind igen grundet besparelser ved antal vendinger og udgifter til behandling af tryksår. 
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