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Återkoppling från användare av Nordic Sensi® Chair
Eftersom äldreomsorgen står inför en situation där ett ökande antal 
brukare har demens, finns ett behov av icke-medicinska insatser som 
stöd i vårdprocessen och för en ökad livskvalitet för brukarna.

Nordic Sensi® Chair har även visat sig vara värdefull i många andra 
sammanhang, till exempel: 

• inom psykiatrin
• på intensivvårdsavdelningar på sjukhus
• för barn och vuxna med ADHD och autism
• för personer med förvärvade hjärnskador
• bara för att nämna några.

Nordic Sensi® Chair är innovativ välfärdsteknik som erbjuder personer 
med ett oroligt och ängsligt beteende en sensorisk upplevelse.
Nordic Sensi® Chair ger sensorisk stimulering genom att kombinera 
lugnande musik, Musicure®, taktil stimulering och vestibulär stimule-
ring genom stolens automatiskt gungande rörelse.

Nordic Sensi® Chair har blivit mycket uppskattad bland brukare och 
deras vårdgivare i olika situationer.

I denna broschyr har vi samlat en del av den återkoppling vi fått. Vi 
vill dela med oss av dessa synpunkter för att hjälpa och inspirera 
människor att använda Nordic Sensi® Chair.

Synpunkterna har inte utvärderats i kliniska studier – de uttrycker 
endast personliga åsikter från vårdgivare som har använt Nordic 
Sensi® Chair på ett begränsat antal personer vid utvärderingar eller i 
det dagliga arbetet på vårdinrättningar, sjukhus och skolor.

Demens

Motor isk oro

Autism/ADHD 
/Aspergers  
syndrom

Hjärnskada 
/nedsatt  

hjärnfunktion

Sjukhus

Olika 
psykiska

sjukdomar
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Nordic Sensi® Chair har  
blivit mycket uppskattad bland 
brukare och deras vårdgivare i 

olika situationer.
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Förslag att hyra Nordic Sensi® 
Chair till Koppargården.

Vi har nu provat stolen från 
ErgoNova på Koppargården och 
personalen upplever att den ger 
god effekt på flera av de boende. 
Effekterna är att de blir lugnare 
och mer harmoniska, de kan 
slappna av och flera somnar 
efter bara några minuter i stolen. 
Att använda Nordic Sensi® Chair 
ger därför personerna en ökad 
livskvalitet, inte enbart personer 
med demens utan den upp-
levs även som givande för alla 
boende. 

Nordic Sensi® Chair gungar 
automatiskt vilket även ger 
bra tryckavlastning för de som 
behöver det. Kostnaden för 

stolen utslaget på våra boende 
blir få kronor i månaden. Stolen 
hyrs vilket innebär att företaget 
(ErgoNova) står för service och 
byte av stol vid behov.

Flera kommuner har provat, ut-
värderat och köpt in stolen som 
en del av deras demensvård. 
Uppvidinge kommun använde 
BPSD-registret (BPSD= 
Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom vid Demens) som  
instrument för att mäta effekten. 
Det visade sig att för två av 
tre personer så gav stolen en 
mätbar effekt på bland annat oro. 
Fler kommuner som använder 
stolen redovisas på  
ErgoNovas hemsida.

Koppargården 
KOPPARGÅRDEN, SVERIGE

Att använda Nordic Sensi® Chair ger  
personerna en ökad livskvalitet, inte 

bara personer med demens utan 
den upplevs som givande  

för alla boende.
 

Personalen på Koppargården

Demens

Page x

DEMENS
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På Svovlhatten har vi testat 
Nordic Sensi® Chair på en 
mycket orolig brukare som 
ropar mycket, ett beteende han 
haft sedan han flyttade in på 
Svovlhatten för två år sedan. Han 
har haft svårt att komma till ro 
och det är nödvändigt att sätta 
på honom en mjuk tygsele så att 
han inte faller ner på golvet när 
han sitter i en vanlig stol.

Vi har arbetat med Marte Meo, 
sensorisk stimulering och andra 
pedagogiska metoder utan 
framgång i detta fall. Vi fick 
 möjligheten att testa Nordic 
Sensi® Chair på denna brukare 
och den gav omedelbart en 
positiv effekt. Han blev lugn och 
avslappnad. Brukaren tillbringar 
nu många av sina vakna timmar 
i stolen som ger honom bättre 
livskvalitet och lugn och ro.
Den har också visat sig vara 
fördelaktig för personalen. 
Tidigare krävde brukaren vård 
och omsorg var femte minut. 
Men tack vare stolen har detta 
behov minskat och ligger nu på 
samma nivå som för de andra 
brukarna.

Svovlhattens äldreboende 
ODENSE, DANMARK

Svovlhattens äldreboende är ett 
vård- och omsorgsboende med ett 

omfattande testarbete av 
välfärdsteknik

Dessutom har Nordic Sensi® 
Chair förbättrat arbetsmiljön 
för alla, eftersom brukaren inte 
längre beter sig oroligt och ropar 
hela tiden.

Mot bakgrund av denna 
erfarenhet kan vi på 
Svovlhatten rekommendera 
sinnesstimulering med Nordic 
Sensi® Chair tillsammans med 
den övergripande omsorgen 
av brukare med denna typ av 
beteende.

Merete Daurehøj, 
avdelningschef  

Nordic Sensi® Chair har förbättrat arbetsmiljön för alla, 
eftersom brukaren inte längre beter sig oroligt och ropar 
hela tiden.

MERETE DAUREHØJ AVDELNINGSCHEF   

DEMENS
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Trollflöjten är en gruppbostad för 
boende under 65 år som  

diagnostiserats med demens
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Vi på Trollflöjtens demensboende i Linköping 
har sedan maj använt Nordic Sensi® Chair 
från ErgoNova. I vårt arbete vill vi ha många 
olika ”verktyg” för att kunna ge en god vård. 
Vi kan efter några månaders användande 
konstatera att stolen har blivit ytterligare ett 
alternativ i den dagliga vården.

Vår förhoppning när vi först provade stolen var 
att hitta ytterligare en metod för avslappning/
vila men vi ville också försöka att allmänt höja 
välbefinnandet för de personer som bor på 
Trollflöjten.

Vi ville se om stolen skulle kunna hjälpa till att 
lindra svåra symtom som kan innebära rastlöshet, 
irritation, svårighet att komma till ro och vila. 
Studier från USA har visat att gungande/vaggande 
kan minska rop.

Vi har under flera års tid pratat om att gungandet, 
vaggandet kan lindra oro, men haft svårt att hitta 
en anpassad ”vagga” för vår målgrupp. I samband 
med  äldredagen i Linköping 2012 träffade vi 
Christer Hanquist från ErgoNova. Stolen var då inte 
anpassad med sidostöd. I samband med att den 
fick sidostöd fick vi möjlighet att prova stolen under 
en vecka, därefter köptes stolen in.

Trollflöjtens gruppbostad 
LINKÖPING, SVERIGE

Första gången någon provar stolen görs när 
personen mår så bra som möjligt för att känslan av 
välbefinnande ska förstärkas vid vila i stolen. Ibland 
har vi bara suttit på kanten tillsammans en stund. 
Alla vill inte prova, vilket är viktigt att ta hänsyn till 
för man måste vilja för att det ska fungera. Det har 
också betydelse hur vi frågar, och hur vi bjuder in 
till en aktivitet. Det gäller att fånga tillfället när det 
är ”läge” att prova. Viktigt är också att inte ge upp 
efter att ha provat en gång. Man kan behöva prova 
många gånger, vara ihärdig innan det fungerar.
Naturligtvis sitter vi som personal med bredvid 
stolen. 

En närvarande och drivande chef som engagerar 
och inspirerar hela personalen till nya arbetssätt, 
ökar förutsättningarna för ett lyckat resultat. Hos 
oss var personalgruppen med från början för att 
få information om stolen, och det gavs också 
möjlighet för alla att själva prova.

Exempel på stolens inverkan på några av de sjuka: 
En person har mycket svårt att komma till ro i 
sängen. Gungstolen hjälper personen att slappna 
av i över en timma vilket aldrig händer i sängen.

 

En annan person som har dålig balans och endast 
går med hjälp, går spontant mot stolen med ett 
leende på läpparna. Innan stolen introducerades 
som lunchvila låg han bara några minuter
i sängen. I stolen kan han vila länge, vilket i sin tur 
leder till en bättre dag.

En tredje person somnar nästan så fort hon sätter 
sig i stolen. Det har blivit något igenkännande 
och tryggt att vila i stolen dagligen. Stolen har vi 
placerat i vardagsrummet i en lugn hörna som vi 
kan skärma av med vikväggar.

Vår erfarenhet visar att stolen är väl värd att prova 
och vi har haft störst nytta av den särskilt till dem 
som mår sämst.

Viktigt är också att inte ge upp efter att ha provat en 
gång. Man kan behöva prova många gånger, vara ihärdig 
innan det fungerar. Naturligtvis sitter vi som personal 
med bredvid stolen.

PERSONAL PÅ TROLLFLÖJTEN  

DEMENS
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“Utvärdering av Nordic Sensi® 
Chair från ett gruppboende för 
personer med demenssjukdom. 
Här bor sju personer som befin-
ner sig i medelsvår till svår fas i 
sjukdomsförloppet. Samtliga har 
någon form av beteendemässiga 
och psykiska symptom (BPSD) 
som till exempel ångest, oro, 
aggressivitet, apati, sömnstör-
ningar. För att ge så god vård 
som möjligt läggs fokus på 
bemötande och individanpassa-
de omvårdnadsåtgärder.  

Vi arbetar med BPSD-registret 
som ger ett strukturerat och 
tydligt arbetssätt. Genom att ob-
servera, analysera, åtgärda och 
utvärdera de insatta åtgärderna 
får vi kunskap om personen blivit 
hjälpt av det vi gjort eller om vi 
ska göra något annat. 

Hösten 2015 köptes det in 
tre Nordic Sensi® Chair till 
Uppvidinge Kommun, varav en 
fick sin placering på det aktu-
ella gruppboendet. För att se 
effekten av gungningen gjordes 
BPSDskattning på tre personer. 
Omvårdnadåtgärderna bestod i 
gungning/vila och var kopplade 
till symptom som vanföreställ-
ningar, aggitation, upprördhet, 
ångest, lättretlighet. Ett program, 
20 minuter ”Relax” med musik 
utfördes 3 alt.7 dagar i veckan 
eller så länge personen var nöjd. 
Annars avbröts aktiviteten. 

Hos två av personerna sjönk 
BPSD poängen från 72 poäng till 
48 poäng och 70 poäng till 63 
poäng. Hos en person förändra-
des inte poängen. 

Både dag och nattpersonal 
upplever att stolen bidrar med 

en förbättrad livskvalité och 
ett ökat välbefinnande för de 
drabbade. Sex av sju personer 
har stolen som en omvårdnad-
åtgärd i BPSD-registret. Vid 
sömnproblem på natten används 
stolen för vila istället för att 
rastlöst vandra runt. Gungstolen 
är placerad i dagrummet och 
inbjuder till en skön vilostund 
utan att vara gungning. 

Vi, användare, anhöriga, perso-
nal, är mycket nöjda med ”vår 
stol” och kan inte tänka oss att 
vara utan den.” 

Eva Sjöblom-Johansson,  
Demenssjuksköterska, 
Uppvidinge Kommun

Uppvidinge kommun, gruppboende 
SVERIGE

Nordic Sensi® Chair är placerad i dagrummet och  
inbjuder till en skön vilostund utan att vara gungning.

EVA SJÖBLOM-JOHANSSON UPPVIDINGE KOMMUN 

DEMENS
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”Flera av våra daggäster känner 
ett stort lugn när de använder 
Nordic Sensi® Chair och vill ofta 
gärna vara den som använder 
den först. Det händer ibland att 
vi har oroliga daggäster som vi 
inte lyckas motivera att använda 
Nordic Sensi® Chair. Men vi 
skulle under inga omständigheter 
vilja vara utan den.

En av våra daggäster har 
långt gången Parkinson och 
Alzheimers sjukdom. Hon har 
oftast svårt att koppla av och 
mår bäst om hon får oavbruten 
omsorg av en person. Till följd 
av detta kan hennes make inte 
delta i vanliga aktiviteter eller få 
en ordentlig natts sömn. Hon är 
mycket orolig och upprörd och 
väcker de andra daggästerna 
när de vilar på eftermiddagarna. 
Men sedan hon började 
använda Nordic Sensi® Chair 
på dagcentret har hon lyckats 
komma till ro helt och hållet. 

Efter en timme i stolen är hon 
så lugn att hon kan delta i andra 
aktiviteter utan problem.

En annan solskenshistoria: Vi 
har en brukare som lider av 
hallucinationer och som därför 
är väldigt ledsen och orolig. Hon 
fick chansen att vila i stolen och 
efter en timmes fridfull sömn var 
brukaren gladare och tillräckligt 
avslappnad och lugn för att åka 
hem med vår buss.

Gemensamt för alla upplevelser 
är att makarna kan se skillnaden 
när brukarna kommer hem på 
eftermiddagen. De uppfattar 
ett större lugn hos sina makar, 
och därför anser vi att stolen 
uppfyller alla kriterier för en 
perfekt stol.”

Personal på Sjaelsö dagcenter

Sjælsø äldreboende 
RUDERSDAL KOMMUN, DANMARK

Sjælsø vårdhem
har en vuxen dagvård

program för boende
med demens som 

fortfarande bor hemma.

MOTORISK ORO
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Gungstolsterapi – en 
 omvårdnadsåtgärd i 
 psykiatrisk heldygnsvård 
Gungstolsterapi som omvård-
nadsåtgärd är outforskat inom 
den psykiatriska heldygnsvården. 
Vetenskapliga studier av den typ 
av stol som här studerats har 
inte gått att hitta. 

Syftet med studien var att 
utvärdera sinnesstimulering som 
omvårdnadsåtgärd vid en psyki-
atrisk heldygnsvårdsavdelning. 
En naturalistisk studie med 
både kvantitativa och kvalitativa 
inslag genomfördes. Under 
studieperioden fick patienter 
som vårdades på en psykiatrisk 
heldygnsvårdsavdelning lämna 
självskattningar på en VAS-skala 
avseende sitt mående före och 
efter genomförd sinnesstimule-

ring. Patienterna kunde också 
lämna en skriftlig kommentar 
om gungningen. 

Resultatet visar att deltagarna 
skattat en genomsnittlig förbätt-
ring motsvarande 16%-enheter 
i sitt generella mående efter 
genomförd gungning. 

Genomsnittlig gungtid var 33 
min/gungtillfälle. Majoriteten av 
patienterna som deltog i studien 
har bipolär sjukdom. Många 
deltagare föredrog att gunga en 
viss del av dygnet. Innehålls-
analysen av kommentarerna 
ledde till att fem kategorier 
bildades som sammanfattades i 
temat ”En stol som berör”. Den 
genomförda studien visar att 
patienterna generellt sett upp-
levde ett ökat välbefinnande efter 

Röda Korsets Högskola  
SVERIGE

sinnesstimuleringn. Studien visar 
också att inga allvarliga händel-
ser inträffat vid användningen 
av stolen. Resultatet i de båda 
delarna av studien harmonierar 
väl med varandra. 

Studien ger underlag att 
 rekommendera patienter 
 sinnesstimulering för att 
förbättra sitt mående eller i 
symtomlindrande syfte. Genom-
gången visar att många patienter 
har individuella preferenser för 
sitt gungande. Gungstolsterapi 
bör ses som en hälsofrämjande 
egenvårdsåtgärd som patienten 
kan utföra dygnet runt och 
som kan läggas in i patientens 
vårdplan. 

Bonita Palm 
En avslutande kandidatuppsats 

Röda Korsets Högskola är 
en utbildningsinstitution för 

sjukvårdspersonal 

OLIKA PSYKISKA SJUKDOMAR

För den fullständiga rapporten, vänligen kontakta ErgoNova.
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Den genomförda studien visar att patienterna  
generellt sett upplevde ett ökat välbefinnande efter 
sinnesstimulering.

RÖDA KORSETS HÖGSKOLA
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Vår målgrupp för sinnes-
stimulering har varit elever med 
utvecklingsstörning och autism 
och grava funktionshinder. 
Vi har sett att de elever som 
behöver hjälp att varva ner har 
blivit lugnare och att dessa elev-
er behåller lugnet en längre tid 
efter att de suttit i Nordic Sensi® 
Chair. Vissa elever har trots låg 
utvecklingsnivå själva uttryckt 
att de vill gå till stolen genom att 

visa en bild på den. Vi tolkar det 
som att de känner någon typ av 
tillfredsställelse att sitta i stolen. 

Det som varit överraskande för 
oss är att när elever med låg 
motivation, låg aktivitetsgrad fick 
sitta i den en stund ökade deras 
aktivitetsnivå efter användandet.

Anna Nyström, ped. ansvarig

TBA klass 
TYRESÖ, SVERIGE

När elever med låg motivation och 
låg aktivitetsgrad fick sitta i  
den en stund ökade deras  

aktivitetsnivå efter användandet.

Vi har sett att de elever som behöver hjälp att varva ner 
har blivit lugnare och att dessa elever behåller lugnet en 
längre tid efter att de suttit i stolen. 

ANNA NYSTRÖM PED. ANSVARIG

 

AUTISM/ADHD/ASPERGERS SYNDROM
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Jenny Ström fick som vuxen 
diagnoserna AD/HD och 
Asperger syndrom. Hon driver 
ett eget företag och arbetar för 
att förbättra kunskaperna kring 
neuropsykiatriska diagnoser.

Under sommaren har Jenny fått 
testa Nordic Sensi® Chair, som 
är precis vad den säger att den 
är – en stol. Men det är inte 
bara en stol, det är också en 
form av terapi som passar för 

personer med ADHD, autism och 
Aspergers syndrom. 

ErgoNova har koncentrerat sig 
på återhämtning. Något som 
forskningen visar är försummat 
idag, vilket gör att många inte 
har tillgång till den energi 
de behöver. Studier visar att 
gungning har en lugnande och 
positiv inverkan och kan ge 
harmoni och balans.  Den som 

Jenny testar Nordic Sensi® Chair 
SVERIGE

en gång provat en sån här stol 
förstår vad det betyder.

“Jag har använt mig av stolen 
nästan varje dag, medan jag 
har haft möjlighet. Jag älskar 
den! Och jag är inte ensam: jag 
är imponerad över vidden av 
människor som verkligen gillar 
denna stol.”

Jag älskar stolen! Och jag är inte ensam: jag är imponerad över 
vidden av människor som verkligen gillar denna stol.
 
JENNY STRÖM

Jenny driver ett eget företag 
och arbetar för att förbättra 

 kunskaperna kring 
neuropsykiatriska diagnoser.

AUTISM/ADHD/ASPERGERS SYNDROM

Här kan du läsa hela utvärderingen
http://jennystrom.com/2015/10/26/jenny-testar-stolen-fran-ergonova/

Modelbild
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Fokus på vila 
”En 43-årig kvinna som ådragit 
sig en hjärnskada är inlagd för 
rehabilitering vid det högspecia-
liserade rehabiliteringssjukhuset 
Hammel Neurocenter. 

Kvinnan uppträder förvirrat och 
har svårt att behålla uppmärk-
samheten och förstå den situ-
ation hon befinner sig i. Hon är 
motoriskt orolig och talar mycket. 
Talet är förståeligt men saknar 
ofta samband med den kontext 
hon befinner sig i. Det största 
problemet för kvinnan är att hon 
inte finner ro att vila, vilket leder 
till en rubbad dygnsrytm och för 
lite sömn. 

När hon får hjälp att sitta i 
Nordic Sensi® Chair och har ett 
tyngdtäcke över sig kan hon 
sova flera timmar i följd under 
dagen och är därefter lugnare. 
Stolens monotona rörelser och 
musik bidrar förmodligen till 
detta.”

Fokus på att ge lugn och 
dämpa ökad spänning i 
musklerna:

“En 60-årig kvinna är inlagd 
på Hammel på grund av en 
förvärvad svår hjärnskada. Hon 
är mycket spänd i musklerna i 
hela kroppen, vilket hindrar hen-
ne från att utföra sina dagliga 
sysslor. Kvinnan får möjlighet att 
prova stolen. För att ge henne 
tillräckligt med stöd i stolen 
stöttas hon av kuddar på sidorna. 
Ibland är det också nödvändigt 
att komplettera med ett tyngd-
täcke över henne. Vi upplever att 
kvinnan blir lugnare och mindre 
spänd, och hon kan därmed 
kortvarigt delta mer i de olika ak-
tiviteterna. Kvinnan tycker själv 
att det är mycket behagligt med 
rörelserna och musiken.”

Anna Birthe Andersen, 
 specialansvarig arbetsterapeut

Hammel Neurocenter 
HAMMEL, DANMARK

Regionsjukhuset Hammel 
 Neurocenter som har totalt 111 
sängplatser, är ett högspecial-

iserat  neurorehabiliteringssjukhus 
som ansvarar för rehabilitering av 

 patienter med förvärvad hjärnskada.

HJÄRNSKADA/ NEDSATT HJÄRNFUNKTION
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Komfort

Välbefinnande

Mental hälsa

*  Odense Universitetssjukhus (OUH) är ett 
allmänt sjukhus i södra regionen med sär-
skild inriktning på forskning och utbildning.

Kritiskt sjuka patienter störs ofta i deras cerebrala
funktion. Sinnesstimulering med gungstol har visat
lovande resultat för patienter som lidit av demens.
En studie med 47 patienter, som nyligen har utförts på 
Odense Universitetssjukhus* i Danmark, har utvärderat 
värdet och effekten av sinnesstimulering med gungstol för 
kritiskt sjuka patienter på sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Studien visar att gungstolsterapi kan användas:
• I sjukhusets intensivavdelning utan att kompromissa 

med patientsäkerheten.
• För att minska agitation, öka medvetenhet samt 

minska smärta och delirium.
• Där det uppfattas som tröstande och avslappnande 

för kritisk sjuk patient, både av patienterna själva och 
sjuksköterskorna. 

Ytterligare forskning om effekten av sinnesstimulering med 
gungstol behövs. Kontakta ErgoNova för ytterligare material 
om studien.

Sinnesstimulering för  
kritiskt sjuka patienter  
på intensivvårds avdelning  
på sjukhus
ODENSE, DANMARK

SJUKHUS

Avkoppling
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Box 7047, 850 07 Sundsvall

Telefon 060-12 12 30
info@ergonova.se, www.ergonova.se 

Demens

Motor isk oro

Autism/ADHD 
/Aspergers  
syndrom

Hjärnskada 
/nedsatt  

hjärnfunktion

Sjukhus

Olika 
psykiska

sjukdomar


