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Det er ikke altid lige nemt at synliggøre 

de færdigheder, æstetisk OE protesebru-

gere genvinder i det daglige, hvis ordene 

”æstetisk” eller ”kosmetisk” først og 

fremmest associerer til pynt og luksus.

Proteser af den art har ikke en ind-

bygget gribefunktion, ligesom konven-

tionelle proteser, der kan åbne og lukke 

hånden. Den funktionelle værdi i ADL 

situationer er altså ikke åbenlys.

Læge, bandagist og ergoterapeuten 

bliver derfor ofte nødt til at udføre stort 

lobbyarbejde over for de bevilligende 

myndigheder. Det har blandt andet 

været årsagen til, at proteseteamet på 

Rigshospitalet i 2003 har gennemført 

en spørgeskemaundersøgelse, blandt 

vores patienter.

Resultaterne viser, at over 70 % an-

vender deres OE protese i en bred vifte 

af daglige gøremål, foruden at 80 % 

også er tilfredse med udseendet!

NORMALISERER TILVÆRELSEN

Ønsket om proteser, der først og 

fremmest har til opgave at efterligne 

udseendet af en ægte legemsdel, er i 

de seneste år steget markant. Sådanne 

æstetiske- eller også kaldt kosmetiske 

proteser, kan dog endnu ikke kombine-

res med hidtidige, konventionelle eller 

myoelektriske proteser, der begge har 

indbygget en aktiv grebsfunktion.

Den konventionelle protese får sin 

aktive grebsfunktion via et kabeltræk, 

som patienten selv spænder op og en 

myoelektrisk protese benytter sig af et 

batteri, placeret i protesen.

De æstetiske OE proteser, vi i ergote-

rapien på Rigshospitalet kan formidle 

til patienter landet over, er i dag så liv-

agtige og tro i kopi af modsat arm, hånd 

eller fingre, at et liv uden nærgående 

blikke eller spørgsmål er en realitet.

Netop fordi en sådan kosmetisk 

protese gør det muligt, ubemærket at 

kunne sidde i bussen, på vej til arbejde 

eller at shoppe på Strøget, mener jeg 

ikke, den kan betragtes som en ”pyn-

tegenstand”, men nærmere som en 

mulighed til at gøre udseendet og tilvæ-

relsen normal.

ERGOTERAPEUTISK TILGANG

Tæt samarbejde mellem patient, pårø-

rende, lægen, bandagister og ergotera-

peuter er fundamentalt for at finde ud 

af hvilken slags protese patienten har 

brug for og der derefter skal søges be-

villing om.

Dette samarbejde har også været fun-

damentet for vores spørgeskemaunder-

søgelse. Ved at stå for koordinationen 

og være faggruppernes bindeled, har vi 

ergoterapeuter haft en naturlig funk-

tion og i høj grad haft mulighed for at 

præge tilgangen af denne undersøgelse 

– anvendelsen af æstetiske OE proteser 

i ADL situationer. 

Spørgeskemaundersøgelse

Over en periode af 1,5 måned (31.03. 

– 13.05.03), har 34 patienter udfyldt 

vores spørgeskema: 20 kvinder mellem 

28-78 år og 14 mænd mellem 14-80 år.

Medfødte misdannelser (12), trau-

matiske amputationer (18), sygdom 

(3) og andet (1) har været årsagerne til 

ønsket om en æstetisk protese.

Patienterne er blevet forsynet med 

forskellige typer: fra skulderniveau (1) 

til overarmen (4), albuen (3), underar-

men (12), håndled (4) og fingre (inkl. 

Metacarp) (10).
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Den funktionelle værdi 
af æstetiske proteser 

Undersøgelse på Rigshospitalet viser, at over 70 procent af patienterne anvender 
deres æstetiske OE protese i en bred vifte af daglige gøremål. 
Foruden er 80 procent også tilfredse med udseendet. Dokumentationen vil gøre 
det lettere at overbevise de bevilgende myndigheder om OE protesernes fordele
Af Mike Pieske, ergoterapeut
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Spørgeskemaet er baseret på kvalita-

tive data fra patienten og dækker områ-

derne arbejde, i ADL og fritid. 

Resultaterne

Resultaterne har vist, at 71 % anvender 

deres protese aktivt i en vidt udstræk-

ning af de daglige gøremål, inkl. de pa-

tienter, der pga. komfortproblemer ikke 

var tilfredse med protesen.

Desuden har undersøgelsen vist, at 

der blandt de resterende 29 %, der ikke 

anvender deres protese aktivt til noget, 

stadig er 60 %, der er tilfredse med den, 

fordi den enten dulmer fantomsmerter, 

beskytter stumpen eller ”gør dem hele”, 

som nogle patienter har udtrykt det. 

En overraskende erkendelse for os 

var, hvor individuelt protesen bliver 

brugt i det daglige.

Under opgørelsen af spørgeskemaet 

havde vi forventet at kunne samle flere 

aktiviteter af samme karakter i overord-

nede grupper.

Det viste sig dog, at der er stor spred-

ning (eller måske for få patienter i un-

dersøgelsen).

Der blev nævnt 42 forskellige akti-

viteter. De grupperinger, der kunne 

laves, var, at 25 % bruger deres protese i 

indkøbssituationer, 20 % under arbejde 

og 17 % bruger den i forbindelse med 

at tilberede mad, skrive på pc eller køre 

bil.

Med henblik på arbejdet blev der i 

spørgeskemaet sagt, at det er vigtigt for ● ● ●

ÆSTETISKE PROTESER

De æstetiske OE proteser, vi i 

ergoterapien på Rigshospitalet kan 

formidle til patienter landet over, 

er i dag så livagtige og tro i kopi af 

modsat arm, hånd eller fingre, at 

et liv uden nærgående blikke eller 

spørgsmål er en realitet.

Vil du videre? Læs om netværket i Etf LFG Håndterapi. 
Se mere på www.etf.dk under netværk.
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protesebrugerne at kunne bruge begge 

hænder og arme, til f.eks. at konversere 

med kollegaer eller forretningspart-

nere (kropssprog), foruden at skrive på 

pc’en. ”Protesen gør, at jeg kan udføre 

mit arbejde og samtidig beskytter den 

min ømfindtlige stump”!  Ligesom 

ønsket om at udtrykke sig kunstnerisk, 

som sanger på en scene eller som pia-

nist. 

”Protesen er mere eller mindre blevet 

en del af mig og nu kan jeg igen skrive 

på computeren, pege ud på tavlen og 

understrege mine meninger, mens jeg 

underviser”!

Af IADL aktiviteter nævnes f.eks. at 

køre på cykel eller i bil, gå på indkøb, 

madlavning, opvask og havearbejde.

I fritiden viser proteserne sig nyttige 

ved svømning, ridning, spille kort, ten-

nis, harmonika og endda golf.

Selv uden forskellige adaptere, der 

kan monteres på protesen, så der f.eks. 

kan bruges kniv og gaffel, og selv uden 

teknisk gribefunktion, bruges prote-

sens elastiske egenskab af fingrene, til 

både at holde på pungen, når der skal 

betales i forretningen, der holdes papir 

og skriveredskaber.

USYNLIGE AKTIVITETER

Som tidligere nævnt er den æstetiske 

protese også nyttigt for alle de ”usyn-

lige” aktiviteter. Noget man i første 

omgang ikke tænker på og ofte først bli-

ver klar over, når fingrene, hånden eller 

armen ikke længere er der.

F.eks. det at kunne hvile den ene 

hånd i den anden. Det er tit vi sidder 

og slapper af over en kop kaffe med be-

nene over kors og hænderne samlet på 

skødet, eller vi fletter fingrene og fører 

armene op over hovedet for at strække 

ud om morgenen.

Desuden kan der være betydelige ba-

lanceproblemer, hvis man vil gå en tur 

i solen eller måske spæne efter bussen. 

Protesen udligner den vægt, den tidli-

gere OE har repræsenteret.

Sidst, men ikke mindst spiller prote-

sen en vigtig rolle i de situationer, hvor 

der skal støttes, som f.eks. ved at rejse 

eller sætte sig, skubbe til køkkenlågen 

eller døren eller når uheldet er ude og 

der skal tages fra, ved et fald.    

Jeg har været så heldigt, at jeg sidste 

år, ved den 11. Internationale kongres i 

Hong Kong, for foreningen for proteser 

og ortoser (ISPO) kunne fremlægge 

denne undersøgelse. 

Samtidig havde jeg seks dage, om-

ringet af asiatisk kultur, hvor jeg kunne 

suge til mig, af nyt på protese-marke-

det, de seneste fremskridt inden for 

kirurgien og teknikken og lytte til me-

ninger, idéer, behandlingsprocedurer, 

problemer og løsninger indenfor denne 

her verden.

Jeg føler mig heldig, også fordi jeg 

kunne se, at vi i Danmark er med på 

verdensplan og ydermere kan stå frem 

med det bedste produkt til vores pa-

tienter.  

Med resultaterne vil det i fremtiden 

være lettere at kunne overbevise de be-

villigende myndigheder for behovet af 

æstetiske OE proteser.

Arbejdet for sundhedspersonalet bli-

ver også lettere, men en større gevinst 

for os synes jeg er, at vi fremover kan 

læne os op af aktuelt, dokumenteret vi-

den omkring patienternes udbytte.

Over for nye patienter eller andre 

faggrupper kan der fremover med mere 

sikkerhed argumenteres for og imod en 

æstetisk protese.                                          ●
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RESUME
For at kunne dokumentere den funktionelle værdi af en 
æstetisk OE protese, der i sig selv ikke har indbygget en 
grebsmekanisme, har proteseteamet på Rigshospitalet, i 
2003, lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt sine 
patienter. Der er både blevet spurgt om tilfredsheden med 
udseendet af protesen, og hvilken værdi den har for de 
daglige opgaver på arbejdet, i ADL situationer og i fritiden.
Resultatet af undersøgelsen viser mangfoldig, funktionel 
brug i hverdagen og stor tilfredshed med udseendet af de 
livagtige æstetiske proteser.


