
Opfølgende litteraturstudie vedrørende mobilisering af akutte 
tetraplegiske patienter på vippeleje. 
 
Formål: At følge op på problemstillingen vedrørende mobilisering af tetraplegi 
patienter til vippeleje i den akutte fase, særligt i forhold til cardiovasculære og 
respiratoriske problemer.  
Kort opsamling på den fremkomne litteraturs beskrivelser af andre effekter ved 
vippelejebehandling fx på knoglemineral indhold. 
Problemformulering: Er det hensigtsmæssigt at mobilisere akutte tetraplegiske 
patienter på vippeleje i forhold til cardiovaskulære og respiratoriske problemer? – 
Hvilken effekt angiver litteraturen af vippelejebehandling til para-tetraplegi patienter. 
Forfatter: Helle Foldager Larsen, studiet udarbejdet som led i varetagelse af 
specialeansvarlig funktion på Neurokirurgisk Afdeling, Århus Sygehus. Udarbejdet 
Marts 2009 
Metode: Systematisk litteratur søgning som beskrevet i den foregående opgave: 
”Evidens af vippelejebehandling til akutte tetraplegi patienter i relation til den patient 
oplevede kvalitet.” I modsætning hertil er der denne gang inddraget alle de artikler, 
der omhandler akut behandling, inklusiv mobilisering, til tetraplegiske patienter i 
forhold til cardiovasculære og respiratoriske problemstillinger, men som ikke nævner 
vippelejebehandling. Formålet er at få et bredere syn på patientgruppens 
problemstillinger og ad denne vej blive klogere på de faktorer, der har betydning for 
patienten under mobilisering. 
Endvidere er referencelister på tidligere læste artikler gennemgået og relevant ny 
litteratur fremskaffet. Til slut er der søgt specifikt i det amerikanske tidskrift ”Journal 
of Spinal Cord Injury”, udgivelser i perioden 2005-2008. 
Konklusion: På baggrund af den gennemgåede litteratur kan det konkluderes, at det 
er uhensigtsmæssigt at mobilisere den nyskadede patient på vippeleje de første 2-6 
uger, fordi patienten har dårlige fysiologiske forhold for at tolerere mobiliseringen.  
Dette skyldes 3 faktorer:  

• Patienten er i neurologisk chok og kan ikke kompensere cirkulatorisk for de 
øgede krav ved mobilisering. 

• Patienten lider af spinalt chok nedenfor skadesstedet og har endnu ikke 
spasmer i benene som kompensations mulighed til at styrke cirkulationen. 

• Diaphragma har dårligere mulighed for at arbejde hensigtsmæssigt under 
elevering på grund af dårligere længde/spændingsforhold forud for 
kontraktion. 

Vedrørende andre effekter af vippelejebehandling til den tetraplegiske patient angiver 
litteraturen, at der ikke kan påvises effekt på knoglemineralindholdet. Der er dog 
behov for yderligere undersøgelser om emnet.  
Implementering: Den Kliniske Retningslinje vedrørende mobilisering er i 
samarbejde med afdelingens læger og sygeplejersker ændret, så der ikke anbefales 
mobilisering på vippeleje som standard behandling til para-tetraplegi patienter. Det 
kan dog anvendes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i særlige tilfælde. 
 


