



Udfasning af Genoptræningssplinten 

Når din diastase er helet, dvs den er maks 2 fingre bred og bindevævet føles fast hele 
vejen fra brystben til kønsben, kan du begynde udfasning af din genoptræningssplint. 

Det er vigtigt ALTID at fase langsomt ud af splinten, så hele systemet kan følge med. I 
løbet af de uger du har genoptrænet har din krop og hjerne vænnet sig til det ekstra 
beskyttende og støttende lag, og hvis det fjernes for pludseligt vil du højst sandsynligt 
reagere uhensigtsmæssigt. 

Udfasningen er en vigtig del af din genoptræning så tag dig tid til den. 

Nedenstående vejledning er blot en guide. Det er forskelligt fra person til person hvor 
lang tid der skal bruge på udfasningen, men som tommelfingerregel skal det hellere gå 
for langsomt end for hurtigt. 

Mærk efter hvordan kroppen reagerer når splinten kommer af og juster udfasningen 
derefter. 

Fase 1: 
Start med at tage splinten af om natten og 2- 3 timer i løbet af din dag (gerne formiddag 
hvor du har mest overskud til at tænke på dig selv, ikke et tidspunkt hvor du er stresset 
eller meget træt). 

Fase 2: 
Tag splinten af yderligere 2-3 timer. Helst ikke i forlængelse af de 2-3 timer du allerede 
har den af, så gerne om eftermiddagen eller aftenen (har du små børn i huset så lad 
være med at vælge det tidsrum hvor du henter / laver mad / putter, da dette ofte er et 
ergonomisk udfordrende tidspunkt, hvor alle er trætte). 

Fase 3: 
Smid splinten midt på dagen (så den er af hele din ‘’arbejdsdag’’), og igen lige så snart 
der er ro i hjemmet om aftenen (sovende børn ;-)). Nu har du kun splinten på om 



morgenen og tidlig aften, som er de tidspunkter der ofte er mest belastende for 
kroppen fordi der skal afleveres / hentes, gøres klar, laves mad osv 
osv. 

Fase 4: 
Trap langsomt ud af splinten resten af tiden i det tempo der føles rigtigt for dig. 

Opmærksomhedspunkter: 

- Hver fase skal vare 5-7 dage eller længere. Ryk videre til næste fase, hvis alt føles 
okay. 

- Tjek din diastse før du rykker videre til næste fase. 
- Vær opmærksom på hvordan kroppen reagerer når splinten er af: Husker du dine 

øvelser? Husker du din holdning og den gode ergonomi? Trækker du vejret? mm. 


