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Att tänka på vid utprovning av tyngdtäcke 
 

 
Tyngdtäcke kan hjälpa till att för personen finna balans mellan aktivitet och vila. 
Beröring kan utlösa frisläppande av oxytocin i kroppen vilket ger lugn och ro. Det 
finns olika sorters tyngdtäcken:  
 

 Kedjetäcke från Abilia 

 Fibertäcke Nova från Novista 

 Kultäcke från Novista 
 

 
Skånes Kommuner kriterier: 
 
Vid förskrivning av tyngdtäcke/tyngdväst ska brukaren uppfylla något av följande 
kriterier:  
 
• Utredd psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  
• LSS-tillhörighet (PK 1, 2 och 3)  
• Utredd demens eller utredd kognitiv svikt  
 
För personer som uppfyller något av ovanstående kriterier kan:  
 
• Tyngdtäcke förskrivas till personer med stor* påverkan på aktivitetsnivå samt stora* 
sömnsvårigheter och/eller med motorisk oro och/eller psykisk oro. Enbart 
sömnbesvär/sömnproblem är inte grund för förskrivning.  
 
• Tyngdväst kan förskrivas till personer med stor* påverkan på aktivitetsnivå samt 
motorisk oro och/eller psykisk oro  
 
För personer som inte uppfyller något av ovanstående kriterier finns tyngdtäcken 
tillgängliga på den öppna marknaden via ett flertal olika leverantörer och 
butikskedjor.  
 
Utvärderingen av behovet och uppföljningen ska vara strukturerad.  
 
*Stor påverkan/stora svårigheter relaterat till ICF:s skala; ingen 0-4%, liten 5-24%, måttlig 25- 49%, 
stor 50-95% och total 96-100%. 

 
”Måttligt problem” avser ett problem på upp till halva tiden eller halva skalan av total svårighet.  
xxx.0 INGET problem (ingen, avsaknad, obetydlig…) 0–4 %  
xxx.1 LÄTT problem (litet, lågt…) 5–24 %  
xxx.2 MÅTTLIGT problem (medel, ganska stort…) 25–49 % 
xxx.3 STORT problem (gravt, högt, extremt, svårt…) 50–95 %  
xxx.4 TOTALT problem (fullständigt…) 96–100 % 
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Att tänka på: 

 Rådfråga läkare vid begränsad hjärt-lungkapacitet eller andra sjukdomstillstånd där 
tyngdtäcke kan vara kontraindicerat. Kombinationen tungt täcke och svag 
lungkapacitet hos personen kan medföra att andningskapaciteten blir för dålig. 
Övervaka därför användningen av tyngdtäcket hos personer där sådan risk kan 
föreligga.  

 Tyngden av täcket gör att personen får nedsatt rörelseförmåga. 

 Tyngdtäcke med kedjor innehåller stål. Om brukaren har inopererad utrustning som 
kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet, rådgör med ansvarig läkare. 

 Var uppmärksam på att ett tungt täcke kan ge tryck på särskilt utsatta ställen som till 
exempel hälar och tår. Personer med trycksår ska inte använda tyngdtäcke. 

 Personer med droppfot - placera inte tyngdtäcket över foten. 

 Personer med ofrivilliga rörelser (till exempel spasticitet eller epilepsi) bör undvika 
tyngdtäcke med hårt material. 

 Använd inte hygienöverdrag till tyngdtäcket för personer med ofrivilliga rörelser eller 
barn då kvävningsrisk kan föreligga. Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. 
Beakta kvävningsrisk för användare med svag motorik när hygienöverdrag används. 

 Fallrisk finns om tyngdtäcket hamnar på golvet.  

 Beakta smärtproblematik så att tyngdtäcke inte förvärrar. 

 Belastningsskador pga. tyngd vid skötsel. 

 Tänk på att det kan ta tid att vänja sig vid tyngdtäcke. Det är individuellt hur man 
vänjer sig. 
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Rekommendationer hur man använder bedömningsunderlaget 

 

 
Vid första besöket används dokumentet ”Bedömningsunderlag för tyngdtäcke” för att 
kartlägga behoven. Se nästa sida 

 

Bedöm även om möjlighet till livsstilsförändring finns, behöver rutiner och vanor 

ändras, till exempel: 

 Minst 30 - 60 minuters fysisk aktivitet per dag såsom att promenera, motionera och 
städa. 

 Få dagsljus under dagen, undvika starkt ljus sent på kvällen. 

 Ha goda vanor för regelbunden dygnsrytm och regelbundna kostvanor. 

 Diskutera koffeinhaltiga drycker som kaffe, te, läsk, energidryck och alkohol sent på 
kvällen. 

 Undvika blått ljus från olika typer av skärmar. Blåljus-filter finns.  

 Kan förändringar i miljön förbättra sömnen? 

 Behöver personen ljud eller ljus på annat sätt för att kunna sova? 

 Vad är lagom temperatur för att sova bra? 

 Uteslut att oro inte beror på smärta som ska behandlas på annat sätt. 

 

 
Om det fortfarande är aktuellt med tyngdtäcke efter dialog om livsstilsförändringar 
och genomgång av bedömningsunderlag: 
 

 Lämna sömndagbok ”utan tyngdtäcke” för 14 dagar till pat. eller anhörig/personal. 
 

 Vid uppföljning gå igenom materialet ihop och välj ev. tyngdtäcke att prova.  
 

 Prova ut tyngdtäcke och lämna sömndagbok ”med tyngdtäcke” för 14 dagar. 
 

 Vid uppföljning gå igenom dagböckerna, jämför och utvärdera. 
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Bedömningsunderlag för tyngdtäcke 

Namn:                                                             Personnummer: 

Bedömningen utförd av:                                                       Datum: 

Finns: 

Motorisk oro  Självskadebeteende 

Psykisk oro  Taktil överkänslighet 

Koncentrationssvårigheter Ofrivilliga rörelser 

Sömnproblem  Spasticitet 

Ångest   Smärta 

Annat: _______________ 

Kommentar: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

1. Medicinsk bakgrund:       

 

2. Sömn under dagen: 

Ja      

Nej 

Om ja, När på dygnet, hur länge och var: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Kommentar: __________________________________________________________ 

3. Har du kontroll på dygnets tider (dygnsrytm, tidsuppfattning, skilja på dag/natt)? 

Ja  på vilket sätt________________________________________ 

Nej  beror på att_________________________________________ 

 

4. Sömn: 

Hur lång tid tar det att somna?________________________________________________ 

När somnar du?___________________________________________________________ 
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Hur gör du för att somna? Rutiner? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Hur gör du för att somna om? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Hur många timmar sömn blir det? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Hur påverkar sömnproblemen din aktivitetsnivå dagtid? Ex. trötthet, uthållighet, 

okoncentrerad, oro 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

6. Hur påverkas sömnen av dina dagliga aktiviteter? Ex. aktivitetsbalans, stress, etc 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Miljön i rummet; buller, temperatur, belysning, telefon, ljus/mörkläggning, typ av säng 

etc. 

Beskriv miljön: 

 

8. Är du: 

Varm av dig 

Kall av dig 

 

9. Vad är ditt mål med att använda tyngdtäcke? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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10. När ska täcket användas?  

Dagtid 

Nattetid  

 

Kommentar (ex sittande rullstol, fåtölj):________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11.  Utvärdering av tyngdtäcket under utprovningstiden 

               Varje dag 

Efter ____ veckor   Uppföljning datum __________ 

 

12. Övrigt ________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________ 
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Utan tyngdtäcke 

Namn:                                                                  Personnummer: 

Uppgiftslämnare:                                                            Datum: 

Värdera genom att sätta kryss på linjen där det stämmer bäst: 

Hur har natten varit utan tyngdtäcke? 

 

Vaknar ofta            1                                      5                                      10  Vaknar ej 

Hur många ggr?______ 

Spänd                  1                                      5                                      10  Avslappnad 

Orolig                    1                                      5                                      10   Lugn  

Vaknar utmattad    1                                      5                                      10   Vaknar utvilad 

Ofrivilliga rörelser 1                                      5                                      10   Få ofrivilliga             

rörelser  

Insomningstid:  minuter. Sovit antal timmar:___________ 

Hur har dagen varit? 

Trött                       1                                      5                                      10  Vaken, pigg 

Okoncentrerad       1                                      5                                      10   Koncentrerad 

Spänd                     1                                      5                                      10   Avslappnad 

Orolig                     1                                      5                                      10   Lugn 

Ofrivilliga rörelser 1                                      5                                      10   Få ofrivilliga 

rörelser 

 

Kommentar: 
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Med tyngdtäcke 

Namn:                                                                      Personnummer: 

Bedömningen utförd av:                                                      Datum: 

Värdera genom att sätta kryss på linjen där det stämmer bäst: 

Hur har natten varit med tyngdtäcke? 

 

Vaknar ofta            1                                      5                                      10  Vaknar ej 

Hur många ggr?______ 

Spänd                  1                                      5                                      10  Avslappnad 

Orolig                    1                                      5                                      10   Lugn  

Vaknar utmattad    1                                      5                                      10   Vaknar utvilad 

Ofrivilliga rörelser 1                                      5                                      10   Få ofrivilliga             

rörelser  

Insomningstid:  minuter. Sovit antal timmar: ______________ 

Kommentar ex. använt hela natten?, insomningshjälp:____________________________ 

Hur har dagen varit efter användande av tyngdtäcke på natten? 

 

Trött                       1                                      5                                      10  Vaken, pigg 

Okoncentrerad       1                                      5                                      10   Koncentrerad 

Spänd                     1                                      5                                      10   Avslappnad 

Orolig                     1                                      5                                      10   Lugn 

Ofrivilliga rörelser 1                                      5                                      10   Få ofrivilliga 

rörelser 

 

Kommentar: 
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Med tyngdtäcke dagtid 

Dagen 

Använt tyngdtäcket på dagtid      Varje dag 

 Ja                                                                           Ja      

 Nej                                                                        Nej      

 

Om ja, på vilket sätt? ex vid TV, innan aktivitet, lyssna på musik etc 

___________________________________________________________________________ 

 

Värdera genom att sätta kryss på linjen där det stämmer bäst: 

   

 

Trött                       1                                      5                                      10  Vaken, pigg 

Okoncentrerad       1                                      5                                      10   Koncentrerad 

Spänd                     1                                      5                                      10   Avslappnad 

Orolig                     1                                      5                                      10   Lugn 

Ofrivilliga rörelser 1                                      5                                      10   Få ofrivilliga 

rörelser 

 

Kommentar: 

 


