


Bevæggrund for produktet

⚫ Desværre reduceres ressourcerne på de danske sygehuse i stadig 
højere grad, dels pga. besparelser, dels fordi nye og bedre 
undersøgelsesmetoder og behandlinger belaster sygehusenes økonomi.

⚫ Ligesom andet hospitalspersonale, er også fysio- og ergoterapeuternes 
tid og antal blevet beskåret. Tiden til den enkelte patient begrænser sig 
til få minutter, og besøgene består primært i at lægge 
genoptræningsplaner for de svageste patienter.

⚫ Terapeuterne selv har kun begrænset tid til at træne med patienterne, 
hvorfor dette overlades til patienten selv og/eller personale/familie.

⚫ Undersøgelser har vist at ældre selvhjulpne borgere der 
indlægges på sygehus, uanset årsagen, er immobile/inaktive i 
22 af døgnets 24 timer.



Konsekvenser

⚫ Undersøgelser har ligeledes vist at blot 1 uges inaktivitet, selv 
hos sunde og raske personer, kan betyde op til 20% fald i 
muskelstyrke, hjertets pumpefunktion og funktionsniveau. Dette 
fald øges med alderen og den tid og indsats der skal til at 
genopbygge dette tab kan kræve måneder til års indsats.

⚫ For mange vil dette tab aldrig kunne genopbygges.

⚫ Udover ovenstående sker der afkalkning af knoglerne, blodet 
fortykkes, pulsen øges og der er risiko for komplikationer i form af 
lungebetændelse, blodpropper og liggesår.



Udfordringerne

⚫ Hvordan får man genoptrænet patienter der efter måneders 
sengeleje har mistet så meget muskelstyrke at de ikke kan stå 
på deres ben eller endog ikke formår at løfte hovedet fra puden 
eller løfte skeen til munden?

⚫ Hvordan sikrer vi at patienter der var selvhjulpne medborgere før de 
blev indlagt, ikke mister så meget muskelstyrke og funktionsniveau 
under indlæggelsen at de ved udskrivelsen har brug for hjælp til de 
dagligdags gøremål?

⚫ Hvordan motiverer vi patienter og borgere til at træne selv for derved 
at forebygge funktionstab og tab af selvstændighed, komplikationer, 
lange indlæggelser og hurtige genindlæggelser efter udskrivelsen?





Løsningen?





Hvorfor Dr. Stevens Pillow?

• Enkel at bruge

• Kan bruges i sengen og på 
gulvet

• Mange forskellige øvelser

• Farvekode for progression

• Glade farver

• Enkel at opbevare

• Enkel at transportere

• Enkel at rengøre



Tak for opmærksomheden


























