
Tyngdtäcken
Nytt sortiment 1/10-21
Nya kriterier 1/1-22



Täcken i det nya upphandlade sortimentet:

Cura Procare, Cura of Sweden, barn- och vuxentäcken i olika vikter

Kedjetäcke Somna, Abilia, barn- och vuxentäcken i olika vikter 

Bolltäcke Calm, KomIKapp, barn- och vuxentäcken i olika vikter 

Kultäcke Safir, Novista, barn- och vuxentäcken i olika vikter 

Nytt sortiment från den 1/10 - 2021

2021-10-182



Leverantör: Cura of Sweden 

Små kiselpärlor som är jämnt fördelade i täckets rutor

Vadderat med bomull 

Vadden och pärlorna är insydda i ett rutmönster

Barn 3 kg och 5 kg

Vuxen 4 kg – 14 kg – 2 kg variation 

Delbart horisontellt från 8 kg 

Levereras med väska och tvättpåse

CURA Procare
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De täcken som inte längre är upphandlade, men som kommer att kunna förskrivas då 
de finns på lager (vilket innebär att nyinköp inte görs) är:

Specialkedjetäcken såsom Balance och Sensitive, Abilia 

Täcken med kedjor från leverantör Mondian

Fibertäcke Nova och Futura, Novista

Övriga bolltäcken KomIKapp

Nytt sortiment från den 1/10 - 2021

2021-10-184



Tyngdvästar i det nya upphandlade sortimentet: 

Kedjeväst Balance, Abilia, barn- och vuxenstorlekar 

Fibervästar, Novista, barn- och vuxenstorlekar 

Bollvästar, KomIKapp, barn- (25 mm bollar) och vuxenstorlekar

Nytt sortiment från den 1/10 - 2021

2021-10-185



Leverantör: Somna / Abilia 

Kedjor, slitstarkt polyester-bomullstyg

Justerbara spännen med kardborreband 

som spänns runt kroppen

Levereras med väska och tvättpåse

Kedjeväst Balance

2021-10-186



De tyngdvästar som inte längre är upphandlade, men som kommer att kunna 
förskrivas då de finns på lager (vilket innebär att nyinköp inte görs) är: 

Kedjeväst, Abilia 

Bollvästar, KomIKapp, barn (38 mm bollar)

Bollvästar öppningsbara, KomIKapp

Nytt sortiment från den 1/10 - 2021

2021-10-187



Täcken och västar ur tidigare sortiment kommer att kunna förskrivas om de finns på 
lager, vilket är viktigt att det görs! 

Uppdaterad lista på vårdgivarwebben med lagersaldo på utgånget sortiment för att 
underlätta vid utprovning och förskrivning. 

Förskrivning kommer fortsatt att ske via uppladdningstjänsten.

Nytt sortiment från den 1/10 - 2021

2021-10-188





2021-10-1810

Tyngdtäcken blir kvar för
förskrivning

Nya kriterier

Ingen kostnad för vuxna

Uppdatering 
Hjälpmedelshandboken 2022



Kriterier för förskrivning

Förskrivs för att lindra svår psykisk eller motorisk oro som påverkar vakenhet, koncentration, 
genomförande och avslutande av aktivitet.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Utprovning görs i samråd med 
hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt 
boende.

Viktig information

Kartläggning och uppföljning ska ske enligt förskrivningsprocessen.

Nuvarande kriterier

2021-10-1811



Förslag att de nya kriterierna ska träda i kraft 2022-01-01

Kan förskrivas till patient med nedsatt aktivitetsförmåga och/eller begränsad 
delaktighet på grund av minst fyra av nedanstående kognitiva 
funktionsnedsättningar (6st) och som varat mer än tre månader.

Nya kriterier från 1 januari 2022

2021-10-1812



1. Gravt nedsatt sömnfunktion och dygnsrytm, till exempel:

Insomningssvårigheter (mer än 45 minuter att somna).

Sömnsvårigheter förekommer frekvent.

Vaknar mer än två gånger per natt och svårt att somna om.

Vaknar för tidigt i förhållande till vardagens aktiviteter och har svårt att somna om.

Sover för mycket eller för lite eller vid fel tillfälle i förhållande till vardagens aktiviteter.

2. Motorisk oro, till exempel:

Motorisk hyperaktivitet, svårt att sitta och ligga still.

Svårt att genomföra vardagliga aktiviteter.

2021-10-1813



3. Nedsatta emotionella funktioner, till exempel:

Oro och ångest.

Tvångstankar.

Irritation, ilska.

Svårighet att kontrollera känslor som vredesutbrott och /eller hot.

Nedstämdhet.

Mani.

4. Nedsatt koncentrationsförmåga, till exempel:

Tappar lätt fokus.

Svårt att fokusera på sina vardagsaktiviteter.

Svårt att påbörja, genomföra och avsluta vardagliga aktiviteter.
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5. Nedsatt rums- och kroppsuppfattning, till exempel:

Svårt att avgöra de egna kroppsdelarnas position, var kroppen börjar och slutar och hur den 
förhåller sig till rum och föremål.

6. Nedsatta perceptuella funktioner, till exempel:

Över- eller underkänslighet för sinnesintryck.

Nedsatt filtreringsförmåga det vill säga att inte ha förmåga att sortera sinnesintryck.

Svårt att uppfatta information, avväga kraft och riktning, balansera, tolka och känna igen olika 
signaler, adekvat använda olika kroppsdelar.

Uppföljning

Ska ske efter en månad och efter sex månader.

Hjälp och stöd vid bedömning och uppföljning finns i särskilt framtagna blanketter
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Viktig information till förskrivaren
Dubbelförskrivning medges inte.

Förskrivning av tyngdtäcke till barn under tre år rekommenderas inte.

2021-10-1816


