
Personer med neuropsykiatriska diagnoser  
och psykisk ohälsa blir lugnare och både trivs 
och mår bättre med gungstolsterapi.

Personal som arbetar med 
autismspektrumtillstånd, psykisk 
ohälsa och förvärvade hjärnskador 
upplever att gungstolen skapar ett 
lugn och ett ökat välmående hos 
brukarna.

-modern gungstolsterapi
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I många fall kan aggression och ångest minska 
genom gungstolsterapi och det finns även exempel 
där självdestruktiva beteenden har minskat. Många 
ser goda resultat hos brukarna som upplever att de 
mår bättre och blir lugnade av stolens gungande 
och musiken.

Målgruppen som vi använt den till 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 elever behåller lugnet en längre tid efter 
att de suttit i gungstolen. Vissa elever trots låg 
utvecklingsnivå har själva uttryckt att de vill gå dit 
genom att visa en bild på stolen, detta tar vi som 
ett tecken på att de känner att det ger dem någon 
typ av tillfredsställelse att sitta i den. Det som varit 
överraskande för oss är att när elever med låg mo
tivation, låg aktivitetsgrad fick sitta i den en stund  
ökade deras aktivitetsnivå efter användandet.

Anna Nyström, Ped ansvarig TBA klass Tyresö
 
Vi har en man, A 57 år med autismspektrumstör
ning. Han är väldigt orolig och är aldrig stilla. Första 
gången satt han på kanten och vi fick nästan hålla 
i honom för att han skulle sitta kvar, i dag går han 
direkt till stolen och lägger sig.

Gungstolsterapi ger enastående resultat, bland annat genom 
att brukarens allmänna välmående ökar.

... och inom all typ av vård där oro finns. Stolen används idag över 
hela landet med stor framgång. Det enkla handhavandet gör 
den till ett populärt och effektivt redskap för att skapa lugn och 
harmoni i vardagen.

Gungstolen används på gruppboenden, 
daglig verksamhet, särskola ...

Dess lugnande effekt gör att det 
går mindre energi till att stävja 
problematiska beteenden.
Ola Polmé, specialiserad sjuksköterska, 
författare och föreläsare inom demensvård

Ibland kan han ha mycket oro i kroppen innan 
han lägger sig i stolen. Han springer omkring, 
låter mycket och kan inte komma till ro. Då kan 
vi visa honom till stolen och han blir oftast lugn 
efter ett par minuter. Lugnet kan hålla i sig långt 
efter det att han lämnat stolen.
 
E är en kvinna 47 år med microsefali, autism
spekrtumstörning och epilepsi. Hon är alltid stel 
och spänd i kroppen och har svårt att koppla av. 
När hon lägger sig i stolen slappnar hon av och 
kan till och med somna.
 
Vi har en ny man som precis har börjat hos 
oss. Han är 54 år med downs syndrom. Han har 
också svårt att vara stilla. Han går runt och pillar 
på allt som står framme. Men efter att ha använt 
stolen ett par gånger så går han dit så fort han 
kan. Om man inte kan hitta S någonstans går 
man bara till stolen och tittar så ligger han där. 
Fick han välja själv skulle han tillbringa hela 
dagarna där.

Anna Hjulström, Enhetschef,  
Nynäshamns dagcenter Horisonten.  

(Till verksamheten kommer cirka 20 personer  
med varierade funktionshinder).



   

Kontakta ErgoNova på www.ergonova.se om du vill veta 
mer om hur du kan få prova gungstolen på din ort.

Lugnande musik med taktil stimulans
ErgoNova Gungstolen har två inbyggda högtalare i ryggstödet och 
en bashögtalare vid ländryggen, som ger en behaglig taktil stimule
ring. Stolen levereras med musik från MusiCure. MusiCure är spe
cialkomponerad originalmusik med dokumenterad effekt att vara 
lugnande och ge en positiv upplevelse. Musiken har komponerats 
och producerats av den danske kompositören Niels Eje.  
MusiCure baseras på över 12 års utveckling och forskning kring den 
här specialkomponerade musikens lugnande, avstressande och 
 mentalt stimulerande effekter.

ErgoNova Gungstolen  
– modern gungstolsterapi
ErgoNova Gungstolen är en modern gungstol. Den har tre auto
matiska program med mjuka rörelser. Den kan ställas in i precis det 
läge som brukaren vill ha och är otroligt bekväm. Den tar inte mer 
plats än en vanlig fåtölj och eftersom den är försedd med hjul är 
den lätt att flytta.



ErgoNova Gungstolen 
är enkel att använda 
och hantera.
Stolen styrs via en lättanvänd 
fjärrkontroll. Alla funktioner, 
t.ex. program, rörelser, musik
och stolinställningar, styrs
med ett lätt tryck på fjärr
kontrollen.

Praktiska tillbehör 
för vardagen
Stolen är försedd med olika 
tillbehör som underlättar var
dagen, bland annat sidostöd, 
hjul och inkontinensskydd, 
som enkelt och smidigt kan 
rengöras.

Stolen finns i svart och vitt. Det mjuka konstlädret  
är lätt att rengöra och sköta.

Skoskydd i genomskinlig 
plast.

Läs mer om musiken av 
Niels Eje på MusiCure.com.

Stolen är monterad på en vagn med sidostöd och låsbara hjul.  
Sidostöden har tre låsbara inställningar, för säker användning.

Inkontinensskyddet i kompositmate
rialet Stamskin® är vattentätt, slitstarkt 
och antibakteriellt behandlat.

Ljudingång för extern  
musikspelare.

ErgoNova Sweden AB
Huvudkontor Sundsvall
Telefon 060 – 12 12 30
info@ergonova.se
www.ergonova.se

Ukudden från ErgoNova skapar  
en ombonad känsla och  
ger stöd för armarna.

Fibertäcket är ett tyngdtäcke  
som ger lugn, trygghet och värme.

-modern gungstolsterapi


