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Nordic Sensi®Chair: Erfarenheter av sinnesstimulering på sjukhus

Gungstolen Nordic Sensi®Chair har sedan 2016 
använts i Danmark av kunder på sjukhus. Koncep-
tet är utvecklat i Danmark av företaget Wellness 
Nordic i samarbete med danska kunder på sjukhus. 
Den nuvarande ”hospital-versionen” av Nordic 
Sensi®Chair är anpassad efter önskemål och krav i 
sjukhussektorn. 

Odense Universitetshospital utförde 2016 
en pilotstudie som oberoende forskning. Här 
undersökte man den effekt som Nordic Sensi®Chair 
har på intensivvårdspatienter med delirium. 
Pilotstudien följdes upp av ett multicenter med ett 
randomiserat, kliniskt försök med 150 patienter. 
Detta är lett av Rigshospitalet i Köpenhamn och är 
genomfört som oberoende forskning. Undersök-
ningen är i full gång och slutförandet av resultaten 
förväntas ske under 2023. 

I denna borschyr har vi samlat information från en 
dansk kundundersökning på sjukhus samt kundre-
kommendationer från ett antal sjukhusavdelningar 
för att inspirera och dela kunskap om användnin-
gen samt vilken effekt Nordic Sensi®Chair har på 
danska sjukhus.

Vad är förekomsten av demens och delirium? 
Det finns data som tyder på att 30 procent av de 
äldre patienterna (>65 år) lider av delirium under 
sin sjukhusvistelse. Delirium, som kännetecknas av 
förvirring och upprört beteende, orsakar personligt 
lidande, längre sjukhusvistelser och ökad risk 
för förtidig död. Minst en av fyra sjukhussängar 
är upptagen av en patient som lider av demens. 
Demenssjukdom i sig innebär ökad risk för 
delirium.
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Effekter på miljön för  
patienter och anhöriga

De flesta respondenter tycker att vårdkvaliteten 
ökar genom att använda   Nordic Sensi®Chair. 
Till en viss del frigörs också mer tid till andra 
arbetsuppgifter när till exempel en orolig eller 

utåtagerande patient lugnat ner sig och kommit 
till ro. 90 procent av de medverkande anser att 

Nordic Sensi®Chair bidrar till en roligare och 
trevligare arbetsmiljö.

Val av program
Relax-programmet är det överlägset mest valda 
programmet, det återspeglar också det främsta 
skälet till användning, delirium, följt av agitation. 

Rekommendationer Nordic 
Sensi®Chair

Responsen var överväldigande positiv. 90 
procent av respondenterna anger att det är 

mycket sannolikt att de skulle rekommendera 
Nordic Sensi®Chair till en kollega. Detta är en 
stark indikation på att Nordic Sensi®Chair är 
ett värdefullt, icke-farmakologiskt bidrag till 

sjukhuspersonalen i vården av deras patienter.

Gungstolen används flitigt
70 procent av respondenterna anger att de 

använder Nordic Sensi®Chair dagligen till flera 
gånger i veckan. 30 procent anger en använd-

ning på varannan vecka eller mindre.

Övervakning av patienter i 
Nordic Sensi®Chair:

De flesta tillfrågade i undersökningen uppgav 
att de satt bredvid patienten i början när stolen 
används. Är det sedan möjligt när gungningen 
väl är i gång föredrar de flesta tillfrågade att 

övervaka patienten på avstånd.

Förflyttningar
Förflyttning av patienten mellan säng och 

Nordic Sensi®Chair sker huvudsakligen med en 
taklyft eller personlyft.

Resultater

Kunderna har ordet:  Kundundersökning Danmark 20224

29 sjukhusavdelningar, som använder Nordic 
Sensi®Chair, blev inbjudna att delta i under-
sökningen och svarsprocenten var 48 procent.

De flesta av respondenterna arbetar på en inten-
sivvårdsavdelning men bland andra representer-
ade avdelningar finns neurologiska, allmänmedi-
cinska, geriatriska och palliativa. Detta visar att 
Nordic Sensi®Chair i Danmark används på olika 
avdelningar på sjukhusen

Indikationer för användning av  
Nordic Sensi®Chair
Över 50 procent av de tillfrågade uppgav att 
minskning av delirium är deras främsta skäl för 
att använda Nordic Sensi®Chair. Omkring 30 pro-
cent uppgav att de använder Nordic Sensi®Chair 
främst för att minska agitation och rastlöst, 
motoriskt beteende. 

Andra skäl att använda Nordic Nordic  
Sensi®Chair:
• Förbättra sömnen
• Förbättra den allmänna livskvaliteten
• Minska användning av lugnande  

medel/psykofarma 
De flesta tillfrågade uppgav att effekten av gung-
stolsterapin märks direkt, ofta redan efter några 
minuter.
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Intensivvårdssjuksköterskan Linette Thorn  
delar med sig av sina erfarenheter av att 
använda Nordic Sensi®Chair:

Linette vänder sig mot en inlagd patient, presen-
terar sig och samtalar med patienten om använd-
ningen av Nordic Sensi®Chair, som de har på 
avdelningen. 

Patienten kopplar av i Nordic Sensi®Chair  
och njuter av musiken
Linette frågar patienten hur hon upplever att sitta i 
stolen. Patienten säger att det är riktigt trevligt och 
att hon upplever sig kunna slappna av väl i den. 
Patienten förklarar att den sensoriska stolen lugnar 
henne så mycket att hon ofta somnar i stolen och 
tycker om det mycket. 

Patientsamtalen är viktiga
AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, 
INTENSIVVÅRDSAVDELNING NORD 2, DANMARK

Aarhus Universitetshospital 
är ett av Danmarks mest specialiserade 
sjukhus med avancerad utrustning och 
högkvalificerad personal. Sjukhuset har 

1 600 sängplatser och sysselsätter fler än 
10 000 personer. 

Intensivvårdsavdelningen behandlar my-
cket sjuka patienter med olika diagnoser, 
flera har förutom den primära diagnosen 

även delirium.

INTENSIVVÅRD

”På intensivavdelning Nord 2 använder vi  
Nordic Sensi®Chair för patienter med delirium och 
långtidsinlagda patiener.” 

Linette frågar patienten hur hon upplever musiken i 
stolen. Patienten berättar att hon upplever musiken 
som särskilt lugnande och får henne att drömma 
sig bort. På så vis hjälps patienten till en bättre 
avslappning, både i sina tankar och i sin kropp. 
Vid en fråga om hon föredrar stolen Nordic Sen-
si®Chair framför en vanlig vilstol svarar patienten 
att om hon behöver lugn och avkoppling föredrar 
hon den sensoriska stolen. Hon beskriver den som 
behaglig, även på grund av omväxlingen. 
Stolen används till patienter med delirium och 
långtidsinlagda patienter

Sjuksköterskan Linette kompletterar med att 
säga att de på Intensiv Nord 2 använder Nordic 
 Sensi®Chair till patienter med delirium, till de lång-
tidsinlagda patienter där stolen bidrar till variation 
och omväxling samt hos vissa patienter helt enkelt 
för välmående och därmed ökat välbefinnande.

Intensivvårdssjuksköterska  
Linette Thorn,  
intensivvårdsavdelning Nord 2,  
Århus universitetssjukhus 
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Odense Universitets hospital 
är ett sjukhus i Region Syddanmark som har 
undervisningsfunktion där nya metoder och 
behandlingar samtidigt testas.

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:
• På sjukhusets intensivvårdsavdelning 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. 

Kontakta ErgoNova för ytterligare material om studien.

Komfort

Välbefinnande

Avkoppling

Mental hälsa

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

INTENSIVVÅRD

”Nordic Sensi®Chair kan användas till att minska 
agitationssmärta och delirium”.
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Herlev Hospital, Danmark
Herlev Hospital ligger utanför Köpenhamn. 
Sjukhuset har 840 sängplatser och ett stort 

antal specialiteter och vårdavdelningar.
Avdelningen har 20 sängplatser och har 
arbetat med Nordic Sensi®Chair i två år.

”Nordic Sensi®Chair kan vara aktuell på alla avdelningar 
som har patienter som varit inlagda en längre tid.”

6 N O R D I C  S E N S I ®  C H A I R  –  E N  I C K E - FA R M A K O L G I S K  I N T E R V E N T I O N



Projektsjuksköterska Annika Puggaard Pagels 
som är resursperson för delirium och arbe-
tar med implementering och utveckling av 
arbetsflödet runt den deliriska patienten på en 
vårdavdelning för ålderssjukdomar (geriatrik) 
uttalar sig:

Användande av gungstol på avdelningen för 
ålderssjukdomar (geriatrik)

”Gungstolen används som en åtgärd vid icke-far-
makologisk behandling av patienter med delirium 
för att skapa lugn och trygghet. Syftet med att 
gunga dem är att de får ro i gungstolen och vissa 
patienter somnar till och med – vi har inga siffror 
på hur många. Gungstolen kan användas som en 
icke-farmakologisk åtgärd på avdelningen. De som 
gungar och samarbetar med oss vid gungningen 
sitter där ofta i 20 minuter, vilket är längden på 
Relax-programmet. I bland sitter de 2 x 20 minuter 
i gungstolen. Om de somnar har vi ett dilemma i 
förhållande till risken för trycksår. För att förebygga 
trycksår måste vi flytta över dem till sängen igen – 
här använder vi ofta lyft”.

Gungning – förebyggande eller behandling? 
”Det är främst patienter med delirium som vi inte 
kan få att komma till ro eller sova som vi använ-
der gungstolen till. Patientens beteende utlöser 

Erfarenheter med Nordic Sensi Chair som icke-farmakologisk geriatrisk behandling
AVDELNINGEN FÖR ÅLDERSSJUKDOMAR (GERIATRIK), HERLEV HOSPITAL, DANMARK

användningen av gungstolen och vi använder 
gungstolen behandlande när patienten har fått 
delirium och blivit orolig”. 

”Vi för inte journal över användningen av gungstolen 
eftersom vårt it-system inte ger den möjligheten 
ännu, men vi kommunicerar internt om det i tvär-
professionella möten samt i våra patientvårdsplaner. 
Gungstolen är mycket bra för vissa patienter, men 
vår utmaning är att de patienter som är rörliga och 
går runt ofta lämnar stolen mycket snabbt. Man 
skulle också kunna använda gungstolen förebyg-
gande för exempelvis demenspatienter, men det 
har vi ingen konkret erfarenhet av”.

”För oss sjuksköterskor är gungstolen ett hjälp-
medel. Så precis som att vi använder hjälpmedel 
för förflyttning kan gungstolen användas som en 
icke-farmakologisk åtgärd för att skapa lugn för 
patienten. Sjuksköterskorna vill gärna använda 
gungstolen där det är relevant. Men de måste up-
pleva att det är meningsfullt, annars kommer den 
inte att användas. Men om kollegorna ser att det är 
meningsfullt för patienten vill de gärna arbeta med 
gungstolen”. 

Patienternas reaktion
”Vår patientgrupp, och särskilt de deliriska 
patienterna, är ofta för dåliga för att kunna be om 
gungstolen eller sätta ord på deras upplevelse av 
stolen. Vår upplevelse är att vissa av patienterna 
drar nytta av gungstolen och blir lugnare av den. Vi 
har också några patienter som förblir oroliga eller 
blir oroliga av gungstolen”.

Gungstolen har relevans på många avdelningar
”Gungstolen kan vara relevant på alla avdelningar 
som har patienter som är inlagda under lång tid 
och där patienterna är i riskzonen för eller har gått 

PALLIATIVVÅRD

in i manifest delirium. De deliriska patien-
terna finns på många avdelningar, på de 
internmedicinska avdelningarna, palliativa 
avdelningar hos terminala patienter, på 
intensivvårdsavdelningen och hos kirurgiska 
patienter. Det är alltså en patientgrupp som 
finns på många avdelningar på sjukhuset 
och där gungstolen kan vara relevant som 
en icke-farmakologisk åtgärd”..

Annika Puggaard Pagels
Projektsjuksköterska, Herlev Hospital
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Samordnande sjuksköterska 
Anna-Birgitte P. Gamtofte på 
Hospice Randers berättar:

”Den sensoriska stolen används 
till flera typer av boende och 
deras anhöriga, och alla har 
mycket glädje av att använda 
stolen”.” 

Smärta, oro, delirium – 
stolen används vid många 
tillstånd
Stolen används till exempel hos 
en boende som inte kunde få ro 
i sängen på grund av smärt-
problematik. I stolens lugna 
program fann han ro och sov 
gott i stolen i flera timmar. Han 
använde den sedan upprepade 
gånger. En annan boende som 
hade delirium kom till ro i stolen. 

Gungstolen passar både för 
boende och deras anhöriga

”Vi upplever att anhöriga som 
behöver vila, men som har svårt 
att slappna av, också med fördel 
har kunnat använda den för 
kortare pauser. I vissa situationer 
körs stolen in i den boendes 
eget vardagsrum. Andra gånger 
njuter de av att sitta i den i vårt 
dagrum”.

Användande av stolens 
program

”Vi använder främst programmen 
Comfort och Relax, och det har 
fungerat fint. Vi har i början suttit 
bredvid patienterna, så att vi 
kunde avbryta programmet om 
de upplevde obehag”.

”Vi har genom Wellness Nordics 
konsultteam riktat mot hälso- 

Boende och anhöriga  
finner ro i den sensoriska stolen
HOSPICE RANDERS, DANMARK

Hospice  
Randers 

Hospice Randers är 
en kommunal palliativ 
avdelning. På Hospice 

Randers erbjuder 
man omsorg och 

livskvalitet till obotligt 
sjuka och döende 

människor och deras 
anhöriga, vilket ger en 
värdig och respektfull 
avslutning på livet – 

naturligtvis i en myck-
et professionell miljö 
i en lugn och trygg 
fysisk inramning.

PALLIATIVVÅRD

och sjukvård fått en grundlig 
instruktion i användning av 
sensorisk stimulering för den 
aktuella målgruppen patienter 
på den palliativa avdelningen 
och deras anhöriga”.

Anna-Birgitte P. Gamtofte
samordnande sjuksköterska,
Hospice Randers

”I sinnesstolens lugna program fann han ro och sov 
därefter gott i stolen i några timmar.”
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Anna Birthe Andersen, 
 specialansvarig 
arbetsterapeut, berättar:

”En 43-årig kvinna som ådragit 
sig en hjärnskada är inlagd för 
rehabilitering vid det högspecial-
iserade rehabiliteringssjukhuset 
Hammel Neurocenter. 

Kvinnan uppträder förvirrat 
och har svårt att behålla 
uppmärksamheten och förstå 
den situation 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 tyng-
dtäcke 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, 

Fokus på vila 
HAMMEL NEUROCENTER, DANMARK

Hammel Neurocenter 
Regionsjukhuset Hammel 

 Neurocenter som har totalt 111 
sängplatser, är ett högspecialiserat 
 neurorehabiliteringssjukhus som  

ansvarar för rehabilitering av 
 patienter med förvärvad hjärnskada.

REHABILITERING

vilket hindrar henne från att ut-
föra 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 tyngdtäcke över henne. Vi 
upplever att kvinnan blir lugnare 
och mindre spänd, och hon kan 
därmed kortvarigt delta mer i 
de olika aktiviteterna. Kvinnan 
tycker själv att det är mycket 
behagligt med rörelserna och 
musiken.”

Anna Birthe Andersen, 
 specialansvarig arbetsterapeut

” Vi upplever att kvinnan blir lugnare och mindre 
spänd i Nordic Sensi®Chair.”
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Eva Noer, klinisk handledare och intensiv-
sjuksköterska vid Avdelning för Anestesi och 
intensivvård, avdelning 13 på Glostrup Hospital 
i Danmark berättar:

”På avdelningen har man använt musiken, 
 MusiCure®, under en lång tid. Vi ansåg det 
meningsfullt att utöka erbjudandet med senso-
riska stimuli från gungstolen Nordic Sensi®Chair. 
Nordic Sensi®Chair har förvärvats som ett led i 
rehabiliteringen av NISA-patienter (Neuro Intensiv 
Stepdown-patienter).

Eva Noer upplever att patienter på neurokirurgisk 
intermediärvårdsavdelning (NIMA-patienter) drar 
nytta av Nordic Sensi®Chair som ett led i rehabili-
teringsprocessen.

”Det primära syftet med att använda Nordic 
Sensi®Chair för NIMA-patienter är i första hand att 
bidra till en snabbare rehabiliteringsprocess. Så 
långt det är möjligt erbjuds patienterna icke-far-
makologiska åtgärder för att minska risken för 
delirium och de biverkningar som är förknippade 
med ett deliriskt tillstånd. Här är stolen ett riktigt 
bra redskap”.

Hjälp att snabba på rehabiliteringsprocessen 
INTENSIVVÅRDSAVDELNING 13 PÅ GLOSTRUP HOSPITAL, REGION HOVEDSTADEN, DANMARK

Nordic Sensi®Chair används för stimulering av 
sinnena
Gungstolen skapar variation i patientens sitt-/
liggställningar, vilket gör att de primära sinnena 
stimuleras positivt. Bara det att ha en avsaknad av 
normal input och stimuli till våra primära sinnen 
kan orsaka allvarlig oro hos den enskilda patienten, 
och är av sin natur mycket svårt att tillmötesgå 
under en sjukhusinläggning. 

Den sensoriskt stimulerande Nordic Sensi®Chair 
kan anpassas efter den enskilda patientens behov. 
Detta är Eva Noer och resten av sjukhusavdelnin-
gen Neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning 
(NIMA) specialister på. De har goda erfarenheter 
av att använda stolen i alla faser av patientens 
inläggning. 

Patientgrupp på NIMA
Förutom patienter med hjärnskador, företrädesvis 
efter trauman, används Nordic Sensi®Chair till av-
delningens övriga patientgrupper, som bland annat 
innefattar tetra- och paraplegiker. Egentligen är de 
enda patientgrupper där stolen inte tänks in som 
ett led i rehabiliteringen om en patient är intuberad 
eller när ett medicinskt beslut har fattats att läke-
medelsbehandling är rätt i en given situation. 

Patienter efterfrågar stolen
Både patienter och personal är nöjda med stolen 
som redskap. Patienter ber om att få sitta i stolen 
när de behöver en paus från avdelningen. Det så 
kallade vita bruset som finns på ett sjukhus är 
konstant och kan fördröja rehabiliteringsprocessen 
eftersom sömnen störs. I stolen skapas lugn och 
ro, en ”hjärnpaus” både från det vita bruset men 
också från eventuella irrande tankar, samtidigt som 
den möjliggör ett flertal ställningsförändringar i 
stolen.

Deliriskt tillstånd förebyggs och behandlas
Förutom att använda stolen i rehabiliteringssyfte för 
den enskilda patienten använder sjuksköterskorna 
stolen för att förebygga eller förkorta deliriska 
tillstånd, men även som ett redskap för att skapa 
lugn på avdelningen.

Förbättrar arbetsmiljön
När oroligt och upprört beteende stimuleras positivt 
hos patienten frigörs personalresurser som kan 
användas mer ändamålsenligt. Nordic Sensi®Chair 
ger helt enkelt en icke-farmakologisk möjlighet att 
skapa lugna stunder för patienterna och därmed 
förbättra arbetsmiljön för personalen.

NEUROLOGI
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”Sett ur ett större perspektiv blir alla vinnare. Pa-
tienterna utvecklas snabbare i sin rehabiliterings-
process, eftersom inläggningarna kan förkortas. 
Detta bidrar ytterligare till att sorgeprocessen hos 
både patienter och anhöriga kan börja tidigare, 
snarare än att dra ut på tiden. Detta handlar 
naturligtvis inte bara om ekonomi utan också om 
livskvalitet. På samhällsnivå har pengar sparats på 
kortare inläggningar och frigjorda platser för nya 
patienter”.

Det är främst Relax-programmet som används. De 
gungande rörelserna i kombination med musiken 
från MusiCure, vibrationen av stolens ländryggsdel 
och goda positioneringsmöjligher.”

Eva Noer, 
klinisk handledare och intensivsjuksköterska  
vid Avdelning för Anestesi och intensivvård,  
avdelning 13 på Glostrup Hospital i Danmark

”Positiv stimulering av oroligt och upprört beteende  
frigör personalresurser.”
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Prova Nordic Sensi®Chair
Kontakta oss för att höra mer om Nordic Sensi®Chair eller för att 
bestämma en kostnadsfri testperiod.

Nordic Sensi®Chair är CE-märkt efter de medicinska förordningar,  
MDR EN 2017/745/EU.

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

Palliativvård

Intensivvård

Neurologi

Allmänmedicin

Rehabilitering

Geriatrik


