
VÄRT ATT VETA OM  
NORDIC SENSI®CHAIR 
En guide för vårdpersonal 



Vad är sinnesstimulering med Nordic Sensi®Chair?

Nordic Sensi®Chair är en sinnessstol och ett icke-farmakologiskt hjälpmedel som 
stimulerar det sensoriska systemet. Syftet med stolen är att genom gungning stimulera 
sinnena att till exempel skapa ro och välbefinnande hos oroliga / utåtagerande personer 
eller öka lusten hos passiva. Exempelvis svänger stolen i kroppens längsgående riktning 
och i hastigheter som motsvarar människans andning i både vila och vaket tillstånd. 

Sinnesstimulering med gungstol är något som alla kan ha glädje av. Den hjälper personer 
att slappna av genom att kombinera vestibulär och taktil stimulering med lugnade musik. 
Detta kan ha en positiv effekt på deras välbefinnande och livskvalitet.

Efter bara 20 minuters sinnesstimulering i Nordic Sensi®Chair upplever de flesta 
signifikant ökat lugn och välbefinnande.

Hjärnan utsöndrar en lång rad signalsubstanser som vi är beroende av. Som 
yrkerspersoner kan vi hjälpa de personer som använder gungstolen att dosera stimuli för 
att de ska uppnå inre ro och välbefinnande.

Oxytocin: Kärlekshormonet som produceras när vi berörs, kramas, håller i handen med 
mera. Det skapar en känsla av trygghet.  Oxytocinkoncentrationen ökar vid gungning.

Dopamin: Glädjehormonet som ger ett rus och som produceras vid god mat, glada 
minnen, motion, intimitet med mera. Dopaminkoncentrationen ökar vid gungning.

Noradrenalin: Kamphormonet som gör oss aggressiva och stridsklara. Hjärtat pumpar 
snabbare. Puls och blodtryck stiger, musklerna spänns; det gör oss snabbare och 
skarpare. Noradrenalinproduktionen sänks under gungning.

Kortisol: Stresshormonet, som aktiveras när vi belastas fysiskt och mentalt, är som 
ett gift för hjärnan vid längre tids belastning. Kortisolkoncentrationen reduceras vid 
gungning.

”Med målinriktad 
stimulans till sinnena, 
kan välbefinnande och 

livskvalitet påverkas 
positivt”

Hormonell påverkan

”Som vårdpersonal är 
det vår uppgift att skapa 
goda upplevelser och 
bidra till lycka av livet.”
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Balanssinnet stimuleras positivt vid gungning. Oro, ångest, utåtagerande beteende 
etc. minskar och upphetsningsnivån och alarmberedskapen faller till ro. Gungning kan 
dock även användas för att öka engagemanget hos t.ex. människor med svår demens. 
Ökat engagemang kan hjälpa en dement person till att bättre delta i aktiviteter eller till 
exempel prata, äta, känna med mera. 

Känselsinnet stimuleras positivt genom basvibrationer i ryggstödet, som påverkar 
nerverna i huden. Stimuleringen ökas ytterligare vid användning av ErgoNovas 
tyngdtäcke. De taktila stimuleringarna väcker basala minnen om att bli vidrörd, hållen etc.

Hörselsinnet stimuleras under gungning i Nordic Sensi®Chair av specialmusik 
komponerad av MusiCure®. Musiken har en dokumenterad lugnande effekt på 
nervsystemet.

Muskel-ledkontrollen stimuleras under gungning, då vår kroppsvikt flyttas.
Muskel-ledkontrollen stimuleras ytterligare med ErgoNovas tyngdtäcke, som bidrar med 
omslutande vikt. Man upplever ett större lugn och trygghet när man vet var man befinner 
sig i förhållande till resten av världen.
 

Hur påverkas sinnena vid gungning?

• Vilket mål har du med att börja med sinnesstimulering för användaren?
• Vilken tidpunkt passar bäst för användaren när denna ska börja med 

sinnesstimulering första gången?
• Vilka ramar ska du skapa för användaren, så att denna känner sig trygg under 

sinnesstimuleringen?
• Hur kan du med fördel få in brukarens livshistoria i sinnesstimuleringen?
• Vilket gungprogram skulle vara bäst val för användaren? 

Nå framgång med sinnesstimulering.
Gör några viktiga inledande överväganden:

”Gungstolen 
ger förbättrrad 

arbetsmiljö då den 
effektivt kan minska 
problembeteenden”
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Vilket program ska du välja?

Relax
20 min. med musik

Rekommenderas till 
brukare som upplever 
oro, ångest, otrygghet, 
tristess etc. och där målet 
med sinnesstimulering är 
att skapa trygghet, öka 
välbefinnandet, slappna 
av – kort sagt att skapa 
en känsla av ro och 
välbefinnande.

Gungtempot är inställt 
så att det motsvarar en 
genomsnittlig andning 
med först vaket och sedan 
vilotillstånd. Musikens 
ljudstyrka sänks under 
programmets lopp.

Refresh
20 min. med musik 
(Powernap)
Rekommenderas som 
powernap eller för att 
öka engagemanget hos 
mycket passiva personer. 
Vi rekommenderar 
professionella 
överväganden gällande 
vilka brukare som har 
glädje av programmet.

Gungtempot är inställt 
så att det motsvarar en 
genomsnittlig andning i 
vaket tillstånd. Efter 3 min. 
sänks tempot till andning 
i vila.

Ryggstödet sänks stegvis 
till liggande position. Efter 
18 min. höjs ryggstödet 
stegvis till sittläge. 
Musiktempot och volymen 
ökas / sänks gradvis under 
programmet motsvarande 
gungtempot.

Comfort
Valfri tid utan musik 
(programtid 2 tim.)
Det här programmet 
rekommenderas för 
alla. På flera platser 
används programmet 
som introduktion till 
sinnesstimulering 
och som inledning till 
natten för människor 
med insomnings- eller 
sömnproblem. Det passar 
även för personer som 
känner tristess eller inre 
oro.

Gungtempot är samma 
från start till slut och 
utan musik. Man gungar 
sittande och ryggstödet 
kan ev. ställas in 
individuellt under tiden. 
Egen musik kan spelas om 
så önskas.

20 min. 2 timer

Rekommendationer och goda råd

• För framgångsrik anpassning bör det första gungpasset vara kort och  
ske vid en tidpunkt då användaren verkar motiverad och så lugn som möjligt.

• Vi rekommenderar Comfort-programmet första gången, eftersom gungningen sker 
sittande och möjliggör ögonkontakt. Den är utan musik och därmed milt stimulerande.

• För att undvika överstimulering och för ytterligare gradvis anpassning bör de 
efterföljande 3-4 gungpassen vara av kortare varaktighet - till exempel 5-10 minuter.

• Var medveten om att känslan av balans vanligtvis är understimulerad. Sakta ner 
gungtempot om användaren känner sig obekväm. Om vårdtagaren bär progressiva 
glasögon bör dessa läggas åt sidan.

• Sitt i ögonhöjd när användaren provar Nordic Sensi®Chair för första gången. Läs 
användarens ögon för reaktioner.

• Låt vårdtagaren prova stolen flera gånger för att bedöma vad som är bäst. Erbjud 
dig att använda stolen när personen är bekväm. På så sätt kommer kroppen ihåg 
den positiva effekten. Acklimatisering kommer alltid att vara individuell – håll koll på 
individens behov.

• Använd livshistoria, personlighet och integritet för att bjuda in till sinnesstimulering.

• Överväg användning av kilar/U-kuddar för att stöda sittställningen / öka tryggheten.

• Erbjud att förstärka stolens effekt samt öka tryggheten med ErgoNovas tyngdtäcke och 
u-kudde. U-kudde ger bra stöd och avlastning för nacke- och skuldraregionen..

• Gunga tillsammans med användaren om flera stolar finns. Vid behov sitt bredvid 
användaren när hen använder gungstolen för att öka tryggheten. 

• Anslut ev. egen musik. Vi rekommenderar yrkesmässiga överväganden om vilken 
musik som påverkar vårdtagaren i förhållande till syftet med användningen av stolen..

• Överväg om stolen ska tas in som träningsredskap i förhållande till eventuell yrsel.

Frågor? 
Du kan alltid kontakta någon av ErgoNovas rådgivare om du har några frågor om hur du 
använder gungstolen.
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Nordic Sensi®Chair används i många olika behandlingsverksamheter som vårdhem, special-
skolor, psykiatri, boenden, LSS och sjukhus. Sinnesstimulering med Nordic Sensi®Chair kan 
avhjälpa symptom vid till exempel:

Nordic Sensi®Chair är CE-märkt enligt 
medicinska föreskrifter, MDR EN 
2017/745. Den har ersatt ErgoNova 
Gungstolen® i 2022

Användningsområden

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

• motorisk/psykisk oro
• ångest
• nedstämdhet
• sömnstörningar

• minskad aptit
• brist på beröring
• utåtagerande beteende 
• stress


