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1. Projektafslutning 

1.1. Opnåelse af projektets formål 

 

Mange borgere, såvel i plejeboliger (15-20 %) som i frit valg (ca.3 %) 

kan ikke selv skifte stilling i sengen. For borgere, der er meget senge-

liggende, opstår der hurtigt risiko for smerter, trykmærker og tryksår. 

For at undgå dette, skal borgeren jævnligt vendes og lejres i forskelli-

ge positioner. I nogle tilfælde kan det dreje sig om 10-12 gange i 

døgnet. I gennemsnit drejer det sig dog om 4-5 gange dagligt. Der er 

oftest behov for 2 hjælpere for at sikre en god lejring. 

Der er i de senere år skåret i bemanding i såvel aften- som nattevagt 

og dette betyder, at hjælperen skal afvente hjælp fra anden afdeling 

ved hver lejring.  

 

Småtstedstillægget afvikledes fra 2012 og er således afhængig af ud-

nyttelse af velfærdsteknologi, f.eks. i form af automatisk lejringsen-

hed. 

 

Lejring af sengeliggende borgere er både en ressourcekrævende og 

tung arbejdsopgave i plejen. 

 

Projektet har gennem indførelse af teknologi til automatisk lejring af 

sengeliggende borgere skullet afprøve, om der kan frigøres ressourcer 

hos de medarbejdere, der i dag manuelt vender disse borgere. Herud-

over forventedes en forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø som 

følge af mindre belastning af nakke, hænder, skulder og ryg og en 

forøget livskvalitet hos borgeren, som fx undgår at blive vækket om 

natten for at blive vendt. 

 

Borgere kan ofte få tryksår i forbindelse med indlæggelse på sygehus 

eller længerevarende sengeleje. Det forventes, at disse vil læge hurti-

gere og bedre med vendeenheden. 

 

2 typer af automatiske lejringsmadrasser har været afprøvet på i alt 

atten borgere i kortere ellers længere varighed (fra få dage til 3 må-

neder) og viser at: 

 Der bliver frigjort ressourcer – i gennemsnit 58,3 minutter i 

døgnet 

 Medarbejderne oplever en stor lettelse i deres arbejdsmiljø – 

især i aften- og nattetimerne 
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 Medarbejderne oplever, at borgernes livskvalitet er bedret, idet 

de opleves som mere friske i dagtimerne og ’en boger er plud-

selig begyndt at synge om dagen’ 

 Der har ikke kunnet påvises en bedring i opheling af tryksår. 

Der har ikke været borgere med relevant problematik, så det 

var muligt at afprøve. Der skal arbejdes videre med den del. 

 

Projektet fandt sted i perioden oktober 2012 til maj 2013 

1.2. Produkter 

To madras typer har været afprøvet: 

 

Surcon Ekamove vendesystem 

 

Samt  

 

Zibo Turn vendemadras 
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Forskelle på de 2 automatiske lejringsenheder 

  Zibo Turn Ekamove   

Sengebredde min.90 cm 

Op til 130 cm, men 

kan specialfremstilles   

Forhøjede sengeheste Ja Ja 

Gerne også sengehest 

beskytter (blå) 

Masterturner 

Nej (har dog senere 

vist sig også at være 

muligt) Ja   

Antal kg 40-160 kg Op til 300 kg 

Måske med special-

madras 

Vedligehold 

Filter renses hver 

14.dag Hvert 2.-3. år   

Plejestop  20 min 30 min   

Start efter plejestop automatisk med knap   

Holdbarhed 5 år 9-10 år skønnet! 

Vendeområde Hele kroppens længde Fra nakke til øvre lår 

 
Støj Angives som lydsvag 22-23 db meget svag   

Undervisning 1 time 1 time   

Opfølgning Ja Ja   

Producent Asien Tyskland   

Vaskemaskine ? Nej   

Lejringspuder Ja Ja   

Stikkontakt med jord Nej Ja   

Kontraindikation   

dobbeltamputation, 

lænderygproblem   

Referencer Vejle, Horsens Roskilde   

Pris inkl. madras kr.42.000 kr. 23.000   

Mulighed for leje Ja Ikke p.t.   

Opkobling til alarmtlf   ja, men skal udvikles   

 

1.3. Inklusions/eksklusionskriterier 

Inklusion: 

 Borgere, der er meget sengeliggende og bliver vendt om nat-

ten ved 2 personer  

 Borgere, der har tryksår, der har svært ved at hele 

 Borgere, der dårligt tåler forstyrrelse om natten 
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Eksklusion 

 Ekamove – ikke dobbelt benamputerede borgere 

 Ziboturn – der kan ikke bruges Masterturner sammen med. 

1.4. Resultatopgørelse 

Afprøvning af automatiske vendeenheder 
Madsbjerg  Zibo Turn Surcon Ekamove 

1 borger Zibo Turn 

1 borger Ekamove 

 

Zibo turn i 10 dage fungerede ikke efter 
hensigten, for han vendte sig selv. 
Følte han kunne ' putte' sig i den. Men 
han var for mobil. Var meget tynd! Når 
den var på fuld effekt, så gled han hen i 
sengehesten. Madrassen larmer meget 
i forhold til Ekamove, men det genere-
de ikke borger. 
 

Madrassen er meget stille. Tryksårstruet bor-
ger. Madrassen passede ikke helt til sengen, 
så den tømte sig ikke helt og blev dermed for 
høj. Få knapper at trykke på og nem at betjene. 
Borger er bange for vendinger og modarbejder 
disse, derfor en kæmpe lettelse med madras-
sen. Hælene er truet, da de ikke bliver vendt, 
hvilket kræver ekstra obs. Kiler, der holder 
borger på plads er godt. Der er Krøyer puder til 
benene. 

Bemærkninger Ekamove: Hvorfor er madrassen så kort?  Vekseltrykmadras kunne være en bedre og billigere løsning, men 
den store forskel er om natten, hvor der ikke skal vendes af 2 personer! 
Borger, der lå på Ekamove blev før vendt 2 gange aften og 2 gange nat – med Ekamove kunne nøjes med tilsyn ved 1 
hjælper. Besparelse 18 min/døgn 

Kongsgården Zibo Turn Surcon Ekamove 

 1 borger Ekamove  Vi har desværre måttet tage vendelagnet af 
igen ved den beboer vi afprøvede den ved lige 
før jul. Han får mange spasmer hver gang vi 
vender ham, og vi afprøvede om han kunne 
slippe for dem ved at bruge vendelagen, men 
sådan var det ikke. 

Borgvold  Zibo Turn Surcon Ekamove 

4 borgere Zibo Turn 

2 borgere Ekamove 

Larmer - høj statisk lyd. Vi giver stadig 
tilsyn, men hvor det før tog 5 min., 
tager det nu 5 sek. Vi sparer også tid 
om aftenen, da det er dårlige borgere, 
der kommer tidligt i seng. Den har me-
get høje kanter, så det er svært at få 
sengehesten ned - vil kræve bredere 
senge. Vanskeligt at få fødderne løftet 
over kanten i plejesituationen. Kan 
også anvendes med Masterturner, men 
kun hvis den kan ligge løst - ikke ved 
borgere, der skal have hævet hoved-
gærde. Man skal også sikre sig, at 
borger ikke rutsjer over i siden! 

 Udmærket madras – ingen særlige bemærk-

ninger 

 Bemærkninger Zibo Turn: Generelt - aften og nattevagter er begejstrede, selvom Zibo turn i plejen er noget besværlig. Det 

er en kæmpe hjælp! 
Lejringsmadrasserne giver beboerne mere ro til at falde i søvn og det betyder meget at de ikke vækkes for at blive vendt! Vi 
oplever, at de sover bedre. Personalet kan om dagen mærke en forandring på beboerne, som er mere friske, fordi de får 
deres nattesøvn. 
Alle borgere blev vendt 2-3 gange i aftenvagt og 2 gange i nattevagt v 2 medarbejdere. Alle besøg er erstattet af tilsyn og 
der blev sparet sammenlagt 410 min/døgn 
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Hestehavehusene  

hus 2 Zibo Turn Surcon Ekamove 

 1 borger Ekamove    Borger fik ret hurtigt flere kramper og et skred i 
hendes spasticitet pga. lejringerne, der ikke var 
helt omme på siden. I den periode som lej-
ringsenheden var i, sparrede vi to vendinger 
om natten a 10 minutters varighed alt inklusive. 
Et andet problem var, at borger blev sondema-
det mange gange i løbet af dagen. ”Madras-
sen” skulle tømmes for luft først og derefter 
kunne der gives sonde pga. den begrænsede 
vinkel hovedgærdet må have. Herefter startede 
lejringsenheden forfra - altså i samme side 
igen. Derved fik hun ikke vendt rundt på mod-
satte side inden næste gang sonde. Personalet 
var glade for den ift. støjniveau, den skånsom-
me vending og selve automatikken, der dog 
blev afbrudt jævnligt pga. sonde. 

Bemærkning Ekamove:  
2 vendinger pr nat ved 2 personer blev erstattet af tilsyn og gav en besparelse på 20 min/døgn 

Cereshuset 4.-6. sal Zibo Turn Surcon Ekamove 

 2 borgere Ekamove   Madrassen opleves som en arbejdsmiljømæs-
sig fordel, men vi er i tvivl om det er en fordel 
rent hudstatusmæssigt! En kombination af 
vekseltrykmadras og denne ville være godt!. 
Oplever ikke, at det støjer mere end så meget 
andet. Oplæringen kunne have været mere 
grundig. Det er kun få, der kan nok og det ville 
være godt med noget billedmateriale at støtte 
sig til. Det er uhyre vigtigt, at madrassen er 
placeret rigtigt. Vi tror, den hjælper til at holde 
gang i maven hos nogle. 

Hjortshøj plejeboliger Zibo Turn Surcon Ekamove 

2 borgere Zibo Turn 

2 borgere Ekamove 

De høje kanter er meget besværlige at 
arbejde med, når der skal plejes i dag-
vagt. Savner at kunne bruge Mastertur-
ner. Nattevagter er dog meget glade for 
madrassen! En borger kan ikke selv stå 
op fra middagssøvn grundet kanter => 
ekstra liftning. Larmer meget. 

Der har været en del bøvl, hvor den har været 
fejlbetjent og dermed ikke pustet op, når vi er 
kommet ind. Der har været mange fejlmeldin-
ger og madrassen har tømt sig i utide. Dog har 
den ene af beboeren fået et tryksår på foden, 
da madrassen ikke vender nede ved fødderne. 
Dette mener vi er vigtig at Surcon får meldt ud, 
således man kan vende benene et par gange 
om natten for at undgå tryksår på ben/fødder. 

Bemærkninger Ekamove: De ligger rigtig godt på madrasserne og får en meget bedre nattesøvn og nattevagten tilser 

fortsat beboeren men hun vender dem ikke længere, så det er godt. 

Bemærkning Zibo Turn: De 3 borgere, der er tidsmålt på, havde fra 2-7 vendinger i døgnet vhja 2 medarbejdere. Af for-

skellige grunde var der ved slutmåling fortsat 2 hjælpere ved de nogle besøg. Trods det var der en besparelse på i alt 107 
min/døgn 

Interview medarbejdere  

1. Hvad har været godt?  

Det er en stor lettelse arbejdsmiljømæssigt! Mange oplever af-

lastning af skuldre og overarme i forbindelse med borgere, der 

modarbejder at blive vendt (mange borgere holder fast i sen-

gehest og ’kæmper’ imod) 
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Et sted oplever, at madrassens bevægelser hjælper borgere til 

at holde gang i maven. 

 

2. Er du stødt på problemer?  

De høje kanter på Zibo Turn besværliggør plejen noget og be-

tyder desuden også, at en borger ikke selv kan stå ud af sen-

gen.  

Det er mere besværligt med glidestykker end med Mastertur-

ner.  

 

Dette er der dog lidt delte meninger om – andre oplever ikke 

mere besvær i plejesituationer, men man skal dog være mere 

opmærksom i forbindelse med lejring – især ved Ekamove. 

 

3. Kunne du forestille dig, at projektet blev rullet ud i hver-

dage? Er der noget, vi skal være opmærksomme på?  

Især aften- og nattevagter oplever projektet som en succes og 

ser gerne at madrasserne udbredes! Der er dog ikke så mange 

borgere, som forventet, der kan drage nytte af automatisk 

vendeenhed.  

4. Der er behov for vejledning med fotos i form af billedserie i 

brug af og betjening af madras! Man får ikke læst den lange 

vejledning og dermed kan der let opstå problemer f.eks. i en 

vagt. 

 

Interview af borgere: 

Det har været forsøgt med interview af borger, men det har ikke væ-

ret muligt at få svar, der kunne konkluderes noget sikkert på. 

 

Konklusion:   

Projektet formål var at afprøve, om: 

 

 der kan frigøres ressourcer hos de medarbejdere, der i dag 

manuelt vender disse borgere. Resultat: Tidsmålinger, som dog 

må tages med forbehold, viser tydelig besparelse. Samlet før-

måling 14 timer 15 min. Slutmåling 3 timer 50 min. (Målt 

dag/aften/nat i 4 dage). I gennemsnit er der sparet 58, 3 mi-

nutter i døgnet. Det giver ikke mening at differentiere imellem 

de to madrastyper, idet det har med borgers tilstand og pleje-

behov at gøre. 

 Herudover forventedes en forbedring af medarbejdernes ar-

bejdsmiljø som følge af mindre belastning af nakke, hænder, 

skulder og ryg.  Resultat: Det er en stor lettelse arbejdsmiljø-
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mæssigt! Mange oplever aflastning af skuldre og overarme i 

forbindelse med borgere, der modarbejder at blive vendt 

(mange borgere holder fast i sengehest og ’kæmper’ imod). 

Medarbejdere, især nattevagter, giver tydeligt udtryk for gerne 

at ville beholde dette hjælpemiddel. 

 en forøget livskvalitet hos borgeren, som fx undgår at blive 

vækket om natten for at blive vendt. Resultat: Et sted oplever, 

at madrassens bevægelser hjælper borgere til at holde gang i 

maven. Andre oplever, at borgere bliver roligere og friskere om 

dagen. Borger begyndt at synge om dagen. ’Vi oplever, at de 

sover bedre. Personalet kan om dagen mærke en forandring på 

beboerne, som er mere friske, fordi de får deres nattesøvn.’ 

 Borgere kan ofte få tryksår i forbindelse med indlæggelse på 

sygehus eller længerevarende sengeleje. Det forventes, at dis-

se vil læge hurtigere og bedre med vendeenheden. Resultat: 

Begge typer madras har i ét tilfælde måttet fjernes grundet 

trykmærker på hæle. Én borger med tryksår oplevede ingen 

bedring ved brug af Ekamove og modarbejdede desuden ma-

drassen. Vi kan ikke i dette projekt sige noget sikkert - hver-

ken for eller imod tryk, da antallet af borgere har været for lille 

og den tid, de har kunnet benytte madrasser har været for kort 

af forskellige årsager.  

 

Der har været borgere, hvor madrassen har måttet fjernes: 

 Har ikke brudt sig om den påtvungne vending – borger var alli-

gevel for frisk og ville/kunne selv bestemme sit vendemønster 

 Har fået begyndende tryk i form af rødme på hæle (Zibo turn) 

 For vanskelig lejring, idet borger sidder meget op, borger mod-

arbejder madras, eksisterende tryksår heler ikke (Ekamove) 

 Har fået spasmer i forbindelse med bevægelse af madrassen. 

 

Der må i disse tilfælde overvejes andre typer af madrasser. 

 

Madras med automatisk lejring kan især anbefales i tilfælde, hvor bor-

gere lider af demens/hjerneskade og modsætter sig vending/lejring. 

Endvidere må det ikke være borgere, der modarbejder madrassens 

bevægelser. Madrassen opleves at give disse borgere en bedre søvn 

og bedre livskvalitet i dagligdagen. Samtidig giver det medarbejdere 

et bedre arbejdsmiljø. 

 

Alle aften- og nattevagter oplevere begge madrastyper som en ar-

bejdsmiljømæssig fordel. 
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Der kan, med det lille materiale, være vanskeligt at afgøre, hvilken 

madras der måtte være bedst af de 2 valgte typer. Lejringen kræver 

mere omhu på Ekamove, men til gengæld kan plejen være mere be-

sværlig på Zibo Turn, som også larmer mere. Da Zibo Turn er betyde-

ligt dyrere end Ekamove, og da Ekamove er tæt på at have udviklet 

en mulighed for at dække området under benene også, vælger vi at 

fortsætte med Ekamove. De borgere, der i øjeblikket har Zibo Turn, 

bliver dog ikke frataget denne. Aftalen opsiges, når behovet ikke er til 

stede længere ved de nævnte borgere. 

1.3. Review af Business Case 

1.4. Oversigt over væsentligste projektemner og ændringer 

Ingen ændringer 

2. Erfaringsrapport  

2.1. Generelle erfaringer 

2.2 Vigtigste læringer 

Der kræves en bred seng/ smal madras for at madrassen ikke ’hæn-

ger’ på kanten og dermed ikke tømmer sig ordentligt (Ekamove). 

Der er behov for billedmateriale som undervisning. Skal være et krav 

til leverandørerne. 

3. Overgang til drift 

Der er behov for billedmateriale som undervisning. Skal være et krav 

til leverandørerne. 

3.1. Driftsdokumentation 

Der kræves, som nævnt ovenfor, en bred seng/ smal madras for at 

madrassen ikke ’hænger’ på kanten og dermed ikke tømmer sig or-

dentligt (Ekamove). 

Der er behov for billedmateriale som undervisning. Skal være et krav 

til leverandørerne. 

Der ikke behov for madrasser i stor mængde. Det har i projektet være 

vanskeligt at finde de få borgere, det er lykkedes at inkludere. Det 

skønnes derfor ikke nødvendigt at skulle køre udbud på madrasser 

med automatisk lejring 


