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Teorien bag sanseintegration

▪ Udgangspunktet for sanseintegration og sansestimulerende 
hjælpemidler er ”Sensory Integration Theory”, udviklet af 
den amerikanske ergoterapeut A. Jean Ayres i 1950’erne.

▪ Teorien er videreudviklet af Dr. Lucy Jane Miller og professor 
Anita C. Bundy*

▪ Ifølge teorien har mennesket 7 sanser 

(* "Sensory Integration, Theory and Practice", 2. ed.)
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Menneskets 7 sanser og deres betydning

Fjern-sanser

▪ Synssans (visuel)

▪ Høresans (auditiv)

▪ Lugtesans (olfaktorisk)

▪ Smagssans (gustatorisk)

Nær-sanser

▪ Muskel-led-sans (proprioceptiv)

▪ Berøringssans (taktil)

▪ Ligevægts- og balancesans (vestibulær)
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Synssansen

Vækkende farver: 

• Rød – opildnes, vrede, kampklar 

• Gul-sort – fare på færde, flugt

Beroligende farver:

• Blå – nat, køligt, rolig puls

• Grøn – natur, mindst stressende
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Høresansen

Vækkende rytme: 
• 80 slag pr minut

Beroligende rytme:
• 60 (+120) slag pr minut
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Lugte- og smagssansen

Vækkende smag og duft: 
• Surt, bittert (citrusfrugter, kaffe, stærk ost)

Beroligende smag og duft:
• Sødt (lavendel, rose, banan, chokolade)
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Nærsansernes betydning

(William og Shellenbergers
indlæringspyramide)



Den proprioceptive sans
Muskel-/ledsansen
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Tegn på vanskeligheder med den pro-prioceptive sans

▪ Mangelfuld kropsopfattelse (bumper ofte ind i andre, sidder skævt på stol)

▪ Har svært ved at regulere muskelkraft  (knuser éngangsbæger, fast/løst håndtryk)

▪ Mangelfuld motorisk planlægning (kan ikke ramme munden med bestik)

▪ Selvstimulation (Vandrer, læner sig tungt mod møbler/personer, skærer tænder, bider i 
genstande, brummer/råber, slår)

▪ Skaber ro: 1) Vægtbæring (ledkompression eller tyngde) 
2) Ændring af muskelspænding (bevægelse eller punktvise dybe tryk)



Den taktile sans
Følesansen
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Tegn på vanskeligheder med den taktile sans

▪ Berøring opleves smertefuldt (ekstra følsom overfor tøjmærker og personlig hygiejne)

▪ Har brug for stort personligt rum (trækker sig socialt, isolerer sig måske i et hjørne)

▪ Højt stressniveau (forværres op af dagen)

▪ Selvstimulation: ”Dimser med hænderne”, kradser sig ofte, vikler sig ind i tøj/sengetøj, afviser 
bestemte madkonsistenser.

▪ Skaber ro: Tydelig berøring (blive svøbt, stillestående let berøring, rytmiske ensartet                    
strøg (OBS på overstimulation!))



Den vestibulære sans
Balance-sansen
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Tegn på vanskeligheder med den vestibulære sans

Overreagerende vestibulær sans

▪ Kan ikke lide at få hovedet ud af lodlinjen 
eller miste jordforbindelsen 

▪ Højdeskræk og skræk for at falde

▪ Vil helst ikke bevæge sig. Føler det er 
farligt eller bliver utilpas

▪ Bliver nemt køresyg eller søsyg

Underreagerende vestibulær sans

▪ Generelt slap og kraftesløs 

▪ Mister nemt balancen

▪ Reagerer forsinket, eksempelvis ved fald 
og snublen

▪ Ikke glad for fysisk aktivitet, udtrættes hurtigt

Selvstimulation: 
- Rokker ”i næsens retning” (skaber ro)
- Snurrer rundt, hopper op og ned (skaber vågenhed)
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Protacs
sansestimulerende hjælpemidler
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Kuglernes funktion og virkning

▪ Alle produkter indeholder kugler

▪ Kuglernes tyngde og dybe punktvise tryk stimulerer berøringssansen og 
muskel-/led-sansen (PRO-TAC)

▪ Giver tydelig fornemmelse for kroppens position og afgrænsning 

▪ Kropsfornemmelsen skaber ro og tryghed
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▪ Fuldstændig adaptation

▪ Stimulusstyrke er uændret, men 

generatorpotentialet forsvinder

Dynamiske vs. statiske trykstimuli

(Schibye, B. Menneskets Fysiologi 2005)
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▪ Altid terapeutisk vejledning forud for køb og leje

▪ Altid mulighed for afprøvning forud for køb og leje

▪ Altid mulighed for leje af dyner
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