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og anderledes indblik i centrale problemstillinger omkring forebyggelse, ud- og afvikling af tryk- og

vævsskader baseret på viden fra de seneste godt 10 års banebrydende forskning og 25 års klinisk praksis med
tilpasning af kørestole til mennesker med nedsat siddeevne og alvorlige tryk- og vævsskader.

Bogen giver et indblik i, hvordan sundhedsprofessionelle faggrupper i stedet for at begrænse den enkelte
kørestolsbrugers liv med aflastningsregimer kan berige den enkeltes liv ved at skabe et bedre match imellem
kroppen, hjælpemidlerne og de aktiviteter, som hjælpemiddelbrugeren lægger vægt på i sin hverdag, og ved

samtidig at gøre brug af valide og målbare data i et tæt tværfagligt samarbejde mellem terapeut og
sårsygeplejerske.

Bogens målgruppe er primært terapeuter med ansvar for hjælpemiddelformidling, sårsygeplejersker og ledere,
men den er relevant for enhver sundhedsfaglig medarbejder og studerende med interesse for

hjælpemiddelformidling og alternativer til traditionel praksis omkring forebyggelse og afvikling af
vævsskader.

Bogen introducerer den ‘AktivitetsBaserede SiddestillingsAnalyse’ (ABSA), som er et redskab, der kan
understøtte hjælpemiddelterapeuten i arbejdet med valg, tilpasning og implementering af hjælpemidler, der er

beregnet til at sidde i, på og med. ABSA præsenteres i sammenhæng med cases fra ’det virkelige liv’.

Spørgsmål omkring hjælpemidlernes implementering og evaluering belyses, fordi der kan være et betydeligt
økonomisk og fagligt potentiale for merværdiskabelse- både hvad angår udnyttelse af allerede eksisterende
personaleressourcer og hvad angår udgifter til anskaffelse af sårpleje- og ’tryksårsforebyggende’ produkter.
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