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Sunnaas sykehus – fra terrassen – hvor mange gode ideer blir til 



 
 
 
 
TRS kompetanssenter for sjeldne diagnoser har et livsløpsansvar for alle 
personer med denne sjeldne tilstanden i Norge.  
Ryggmargsbrokk er en medfødt utviklingsforstyrrelse og skyldes 
manglende lukning av ryggraden. Dette oppstår tidlig i fosterstadiet. Selve 
brokket er ofte lokalisert til korsryggen. Det kan vise seg ved at nervevev 
og hinner fra ryggmargskanalen buler ut gjennom en åpning i ryggvirvlene. 
Tilstanden medfører lammelser av muskulatur, redusert følesans og 
nedsatt blodomløp. 
Fra 1995 registrerte vi i journalene at pasienter over tid var plaget av 
trykksår på setet og andre steder på kroppen. Til tross for at de hadde sagt 
at de ikke hadde trykksår la vi merke til blodspor i sengen, dusjen osv. De 
hadde ingen anelse på grunn av nedsatt/manglende følesans på setet. 

 

Ryggmargsbrokk 



• Vi gjennomførte derfor en studie: Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos 
personer med ryggmargsbrokk, Forskning nr 1, 2008 3: 44-51. Plaum et al. TRS 
kompetansesenter. 

 

• Studien viste at av 87 personer med ryggmargsbrokk hadde 71 hatt trykksår de 
siste 5 årene. Det var en vekker. 

• Konklusjon: Vi fant at det er en betydelig risiko for å utvikle trykksår hos 
personer med ryggmargsbrokk, spesielt når de hadde hatt trykksår tidligere. 

 

Det er denne studien som har dannet utgangspunktet for ideen om en 
sensormatte.  

 

        

Trykksårstudie over personer med ryggmargsbrokk i Norge 

http://www.sykepleien.no/ikbViewer/forskning/forskningsartikkel/117723/risikofaktorer-for-a-utvikle-trykksar-hos-personer-med-ryggmargsbrokk
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/forskning/forskningsartikkel/117723/risikofaktorer-for-a-utvikle-trykksar-hos-personer-med-ryggmargsbrokk


• Sunnaas sykehus har egen avdeling for personer med 
ryggmargsskade, som har lignende problematikk med trykksår 
som ved medfødt ryggmargsbrokk. 

• Antall personer med ryggmargsbrokk er ca. 1200 og over 
halvparten av dem får trykksår en eller flere ganger i løpet av 
livet. 

• Mellom 100 -150 pasienter pådrar seg ryggmargsskade pr år. 
Personer med ryggmargsskade har økt risiko for å utvikle trykksår. 

• Litteraturen angir at opp til 70% kan oppleve trykksår første år 
etter skaden (Hof et al. 2012). 

Ryggmargsskade/ryggmargsbrokk 



 
• Anslagsvis 700 til 1 milliard kroner - ca. 1% av Norges helsebudsjett går 

med til forebygging og behandling av alle typer trykksår.  
 

• I København i 2002 presenterte en forsker at trykksår hos pasienter på 
sykehus og sykehjem koster helsevesenet 1,3 milliarder kroner i året. 
Forskeren hadde også regnet ut at et enkelt trykksår koster fra kr 12 240 til  

      168 300 å behandle. 
 

• Dette er bare det økonomiske aspektet. Trykksår påfører også pasienter 
unødvendig smerte og lidelse. 

Økonomi og livskvalitet 



 

 

• Ved å skape oppmerksomhet og legge til rette for forebygging og behandling 
av trykksår overfor myndighetene 

• I Norge anslås det at 1000 personer årlig kommer til  å dø av komplikasjoner i 
forbindelse med trykksår. Det er viktig å forebygge, ifølge klinisk spesialist i 
sykepleie, Eva Heiberg.  

• Det koster 2,5 ganger mer å behandle trykksår enn å forebygge 

• Trykksår var den 3. største utgiftsposten på det Nederlandske helsebudsjettet, 
bare kreft og hjerte/karsykdommer kostet mer. 

 

   Norske sykehus har en jobb å gjøre.  



 

 



Risiko for å utvikle trykksår 



• Ved kategori 1 kan det observeres et rødt merke i huden, men huden forblir intakt. De 
kjenner ingen smerter pga lammelse. 

• Overgangen til kategori 2 observeres ved et åpent, men overfladisk sår hvor det kun er 
et delvis tap av hud (dermis). 

• Ved kategori 3 utvikles det en dyp sårhule innover i vevet som gjerne kan være større 
enn åpningen på selve såret. 

• Kategori 4 indikerer tap av vev med blottlegging av sener, muskulatur eller ben. 

 

Trykksårutvikling 



Å måtte bruke magetralle kan bli konsekvensen etter et trykksår på setet.  
Ikke minst nedsatt livskvalitet. 

 Magetralle på sykehus 

 



Adventsduken som ga meg ideen til sensormatten 



Råutkastet til sensormatten fase 1 



Studenter fra HIOA utviklet den første 
prototypen i samarbeid med Sunnaas. 



 

 
 

Første prototype av sensormatten 



1.generasjon App fra studentene på HIOA 



     



Neste fase: Møte med studenter på NTNU  



Neste fase: Møte med Devotek Semcom, Kongsberg. Sunnaas 
stilte med alle som var interessert  i  trykksårproblematikken. 



• Vi inngikk en avtale med ingeniørfirmaet Devotek-Semcon, Kongsberg for å få 
en prototype som vi kunne teste på pasienter på Sunnaas. 

• Vi hadde mange tverrfaglige trykksårgrupper og brukerkonsulenter på 
samlingene på Sunnaas.  

• Tilslutt fikk vi en prototype som vi kunne teste ut. 

      Devotek - Semcom 



Fysioterapeut og ergoterapeut tester ut sensormatten  



Innovasjon Sunnaas, fagpersoner og 
Devotek Semcom på samarbeidsmøte 



Innovasjonsteamet på Sunnaas sykehus i samarbeid 
med Devotek Semcom. Sensormatten ble godkjent. 





• Sensormatten kan forebygge trykksår i rullestol, i bil, på hytta og på lange 
flyreiser.  

• Sensormatten kan gjøre at man: 

• Bestemmer mest mulig selv 

• Ha best mulig helse 

• Minst mulig komplikasjoner 

• Ha det fint og hyggelig i jobb og fritid. 

Frihet 



 

 
 
 

Vår visjon er at alle som bruker rullestol på 
sykehus, sykehjem, hjemmesykepleien eller  bor 
hjemme skal kunne si. 


