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Innovativ välfärdsteknik:
NORDIC SENSI®CHAIR

Färgkombinationer



Nordic Sensi®Chair är en innovativ gungstol som bidrar till multisensorisk 

stimulering av användarens sinnen. Den används som ett icke-farmakologiskt 

välfärdstekniskt hjälpmedel för att lugna människor med utåtagerande och 

oroligt beteende eller för att öka aktivitetsnivån hos personer med nedsatt 

uppmärksamhet. 

Den har tre automatiska program med mjuka, glidande gungrörelser: Relax, 

Refresh och Comfort. De första två programmen varar i 20 minuter, medan det 

sista varar i 120 minuter. Den kan ställas in i exakt den position användaren 

önskar och erbjuder en otrolig komfort. Den är monterad på en vagn med 

hjul för enkel förflyttning och frihöjden på 13 cm innebär att en golvlyft kan 

användas. För att öka den taktila stimuleringen, samt för att säkerställa 

användarens upplevelse av trygghet, används tyngdtäcken och U-kudde 

tillsammans med Nordic Sensi®Chair. Se bilden till höger. 

Lugnande musik med taktil stimulering
Nordic Sensi®Chair har två inbyggda högtalare i ryggstödet och en basvibration 

vid ländryggen. Detta skapar en behaglig taktil stimulering. Stolen levereras 

med musik från MusiCure®. MusiCure® är specialkomponerad originalmusik 

med dokumenterad effekt som lugnar patienten och skapar en positiv 

upplevelse. 

Musiken har komponerats och producerats av den danske kompositören Niels 

Eje och har genom talrika evidensstudier visat sig värdefull att använda inom 

sjukhus och vårdinrättningar. Skapandet av MusiCure bygger på mer än 20 års 

utveckling och forskning om den lugnande och mentalt stimulerande effekten 

av denna specialkomponerade musik. 

Nordic Sensi®Chair är CE-märkt som ett medicintekniskt 

hjälpmedel enligt MDR EN 2017/745, och evidens för 

stolens kliniska effekt kan erhållas genom att kontakta 

ErgoNova.

Nordic Sensi®Chair – ett modernt 
sinnesstimulerande hjälpmedel

Kunderna har ordet
Nordic Sensi®Chair marknadsförs för närvarande i fler än 20 länder 

över hela världen. Tidigare har Wellness Nordic A/S genomfört en 

kundundersökning bland kunder inom demensvård med erfarenhet 

av att använda Nordic Sensi®Chair. Undersökningen genomfördes i 

Danmark och på sex marknader och hade 184 respondenter. Hela 

92 procent av respondenterna rekommenderar Nordic Sensi®Chair 

till andra yrkesverksamma inom demensvården. 

Läs mer om hur Nordic Sensi®Chair påverkar svarspersonernas 

dagliga arbete på www.ergonova.se

Höjer vårdnivån
Utöver den höga kundnöjdheten är bedömningen att Nordic 

Sensi®Chair också bidrar till att förbättra arbetsprocesserna inom 

vården. 

Kunderna upplever att Nordic Sensi®Chair bidrar till

• att kvaliteten på vården ökar

• att arbetsmiljön förbättras och blir lugnare

• att personalen kan frigöra mer tid.



Användning av sensorisk 
stimulering med Nordic 
Sensi®Chair

Demens

Motorisk oro

Utvecklings- och 
uppmärksam-
hetsstörningar

Hjärnskada

Kritisk sjukdom

Psykiatriska  
sjukdomar

Det finns många platser inom sjukhus- och vårdsektorn där det ses en ökad 

efterfrågan på icke-farmakologiska hjälpmedel och tillval och där Nordic 

Sensi®Chair har bevisat sitt värde till exempel: 

• inom demensvården 

• inom psykiatrin

• på somatiska sjukhusavdelningar

• för barn och vuxna med ADHD och ADD

• för personer med hjärnskada

• för barn och ungdomar i särskolor. 

Särskola:
”Våra elever har i allmänhet sensoriska integrationsproblem och 

svårigheter att koncentrera sig under en längre tid. I samband med 

gungningen somnar eleverna ofta, andas djupt, kurar ihop sig och blir 

helt tysta. Efteråt upplever vi att de är lugnare och har mer energi och 

ork att delta i resten av dagens aktiviteter. Elevens lugn och energi 

kommer att mildra den oro som eleven kan ha upplevt.”

Akutpsykiatrisk avdelning:
”Utvärderingen av effekten av att gunga visar på att patienter med 

självskadebeteende, ångest, depression och oro har nytta av att sitta i 

gungstolen. Patienterna upplevs bli lugnare och mer harmoniska. Enligt 

studien anser patienterna att särskilt nedstämdhet och oro lindras av att 

sitta i stolen. Ångestnivån sjönk i viss grad.”

Demensvårdboende:
”Vi har framgångsrikt testat Nordic Sensi®Chair på en dement boende 

som har ett mycket oroligt beteende och ropar mycket. Han blev lugn 

och avslappnad. Han tillbringar nu många av sina vakna timmar i stolen, 

vilket har gett honom mer lugn och ro och en bättre livskvalitet. Även 

personalen upplever fördelar. Tidigare krävde han vård och omsorg var 

femte minut – nu ligger detta behov i nivå med de andra boende på 

vårdhemmet. Arbetsmiljön har också blivit bättre, eftersom den boende 

inte längre beter sig oroligt och ropar hela tiden.”

Se fler kundreferenser och rapporter om  
Nordic Sensi®Chair effekt på www.ergonova.se

Kundupplevelser
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Färgkombinationer
Nordic Sensi®Chair levereras som standard i svart eller vitt. 

Inkontinensöverdrag och armstödsskydd ingår i gungstolens 

standardutförande och kan levereras i ytterligare fem valfria 

färger (se nedan). Med totalt tolv färgkombinationer kan man 

uppnå ett individuellt uttryck eller enklare anpassa Nordic 

Sensi®Chair efter en specifik miljö. 

Extra utrustning

TYNGDTÄCKEN

Vi rekommenderar användning av 
tyngdtäcke i kombination med Nordic 
Sensi®Chair och erbjuder både 
fibertäcken och tyngdtäcken med 
hårda viktelement. Alla tyngdtäcken 
kan fås i olika viktkategorier. 
Tyngdtäcken samt hygienöverdrag 
är vita.

U-KUDDE

Genom att omsluta användaren 
ger U-kudden en upplevelse av 
avskärmning och avgränsning som 
förstärker kroppsuppfattningen. 
Hygienöverdraget är tillverkat av ett 
PU-material och kan desinficeras 
med alkohol. Det är inte avtagbart. 
U-kudden kan förses med ett 
tvättbart komfortöverdrag, som finns 
i flera matchande färger.
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Nordic Sensi®Chair är CE-märkt enligt EU:s förordning om 
medicintekniska produkter MDR EN 2017/745. Den ersatte 
Ergonova Gungstolen® 2022. Läs mer om övriga tekniska 
specifikationer i bruksanvisningen eller på www.ergonova.se

VIBRATIONSMADRASS TILL CARE-MODELLEN

Ett multisensoriskt redskap som kompletterar Nordic Sensi®Chairs rörelser 
med ökad sinnesstimulering i form av vibrationer samt tillhandahåller ännu 
fler tillämpningsmöjligheter för en bredare användargrupp. Den är särskilt 
utvecklad för Nordic Sensi®Chair og ErgoNova Gungstolen®.

Övre ryggdel

Ländrygg
Sätesdel

Baksida lår

Underben

POSITIONERINGSSET

Positioneringssetet består av fyra kilar, en halvrulle och en förvaringsrem i 
samma färg som stolen. Det används för att placera patienten/brukaren säkert 
och bekvämt samt för att stabilisera sittställningen och förhindra nedglidning.

TOPPSKYDD

Skyddar stolens övre del mot repor. 

Fås med eller utan ficka samt i vitt 
eller svart.

TRYCKAVLASTANDE MADRASS

Tryckavlastande madrass i 
temperaturkänsligt tvåkomponentsskum 
till Nordic Sensi®Chair och ErgoNova 
Gungstolen®. Används till användare 
i riskgruppen för trycksår eller om 
användaren ska sitta länge i stolen.

Huvudkontor Sundsvall    Tel. 060-12 12 30    info@ergonova.se    www.ergonova.se


