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Dispostion

• Teorien om sanseintegration

• Tegn på vanskeligheder i sansesystemet

• Den gode søvn

• Forskning inden for sanseintegration på det psykiatriske område
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Teorien bag sanseintegration

• Udgangspunktet for sanseintegration og sansestimulerende 
hjælpemidler er ”Sensory Integration Theory”, udviklet af 
den amerikanske ergoterapeut Dr. 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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• Sanserne danner tilsammen et tydeligt 
billede af virkeligheden.

• Vi reagerer hensigtsmæssigt på disse 
inputs.

Vellykket sanseintegration

Inspireret af ergoterapeut, Hanne Holmer
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Nærsansernes betydning
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Den proprioceptive sans 
- muskel-led-sansen
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Fakta om den proprioceptive sans

• Kan ikke overstimuleres

• Virker altid dæmpende på hjernens stressniveau

• Stimuleres af ledkompression og ved ændring af muskelspænding – både aktivt og passivt

• 30 min. stimulation fremmer hjernens evne til at filtrere sanseindtryk i op til 90 min.

• Danner fundamentet for en vellykket sanseintegration af alle sanserne 
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Tegn på vanskeligheder med den proprioceptive sans

• Mangelfuld kropsopfattelse - bumper ofte ind i andre, sidder skævt på stol

• Svært ved at regulere muskelkraft - knuser éngangsbæger, fast/løst håndtryk

• Mangelfuld motorisk planlægning - kan ikke ramme munden med bestik, snubler

• Selvstimulerer - fysisk uro, læner sig tungt mod møbler/personer, skærer tænder, 
råber, bider i genstande, har udadreagerende adfærd

• Se borgers adfærd: Selvstimulering er en strategi til sansemæssig overlevelse
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Den taktile sans
- berøringssansen
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• Stimuleres af tryk, smerte, temperatur, vibration

• Stressende: ukendte, hurtige berøringer mod hårenes retning

• Beroligende: ensartet, rolig berøring i hårenes retning. Fast berøring

• Behov for taktil kontakt er livsvigtig 

Fakta om den taktile sans
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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 som forværres op af dagen

• Selvstimulerer - ”Dimser med hænderne”, piller ble i stykker, kradser sig ofte, vikler sig ind i 
tøj/sengetøj, afviser bestemte madkonsistenser. 
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Den vestibulære sans
- balancesansen
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• Stimuleres af bevægelse både lodret og vandret

• Beroligende: ét stillingsskifte af gangen, vugge frem-og-tilbage

• Stressende: hurtige stillingskifte, bevægelse fra-side-til-side og op-og-ned

• Use it or lose it

Fakta om den vestibulære sans
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Tegn på vanskeligheder med den vestibulære sans

Overreagerende balancesans

• Bliver nemt køresyg/søsyg

• 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

Underreagerende balancesans

• Generelt slap og kraftesløs 

• Ikke glad for fysisk aktivitet, udtrættes 
hurtigt

• Mister nemt balancen

• Reagerer forsinket, fx ved snublen
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Det starter med den gode søvn
- søvnens betydning for sanserne
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Problemer ved søvnmangel/-forstyrrelser

Generel dårlig søvnkvalitet:

• Rastløshed
• Irritabilitet
• Koncentrationsbesvær
• Forstærket hyperaktivitet
• Nedsat udholdenhed
• Forringet indlæringsevne

Langtidseffekt:

• Depression
• Angst
• Maveproblemer
• Svækket immunforsvar
• Overvægt
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Menneskets søvnmønster
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Forskning
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40% reduktion af indsovningstid hos børn med ADHD 

Psykiaterne Allan Hvolby og Niels Bilenberg påviser effekten af Protac Kugledynen®
hos børn med ADHD

• Når børn med ADHD sov med Protac Kugledynen® , blev indsovningstiden forkortet 
med ca. 40 % svarende til de børn, som ikke led af ADHD

• Hvert 5. barn i projektet brugte i gennemsnit mere end 30 minutter på at falde i søvn 
uden kugledynen – med kugledynen nåede ingen op på det niveau

• Tendensen til at vågne i løbet af natten blev reduceret 

• Skolen registrerede 10% forbedring i hyperaktivitet og koncentrationsevne i skolen

(Kilde: Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problem, Nordic Journal of Psychiatry, 2011)
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42% reduktion af behov for tvang i psykiatrien

Pilotprojekt (2013) af forskningsergoterapeut Charlotte Andersen belyste 
hvordan tvang i psykiatrien kan reduceres ved hjælp af sanseintegration.

• Mål: at reducere bæltefiksering med 50% inden for et halvt år

• Resultat: antallet var 0 bæltefikseringer efter tre måneder

Case study (2017) dokumenterede, at systematisk arbejde med 
sanseintegration kan reducere tvang blandt psykiatriske patienter.

• Redskab: SPI-metoden, hvor man arbejder struktureret med menneskets 
7 sanser (kugle-produkter, fodbade, Nintendo Wii, læse/synge/tegne, tryk-
massage, aromaterapi, musik, projektor med natur)

www.sanseprofilen.dk
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Fortsat…

Systematisk anvendelse af sanseintegration nedsætter behovet for tvang for 
psykiatriske patienter 

•Behovet for tvangsfikseringer faldt med 38 %

•Behovet for tvangsmedicinering faldt med 46 %

•Sammenlagt faldt behovet for tvang med 42 %

(”Applying sensory modulation to mental health inpatient care to reduce seclusion and   

restraint: a case control studio” af Charlotte Andersen, Anne Kolmos, Kjeld Andersen, Volmar Sippel & Elsebeth Stenager .  

Optaget i Nordic Journal of Psychiatry i juni 2017)
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PhD omhandlende insomnia og Protac Kugledynen

Sygeplejerske og PhD.stud Sanne Toft Kristiansen forsker i effekt og hensigtsmæssigheden af 
Protac Kugledynen som behandlingsredskab hos ambulante patienter med depression og 
søvnløshed.

Baggrund: 

• Sygeplejerske på akutmodtagelsen på Psykiatrisk Hospital Aarhus.

• Depression rammer ca. 5% af alle danskere og har ofte insomnia som følgevirkning.

• Bivirkninger ved sovemedicin er bl.a. at patienten kan blive afhængig eller tolerant over for det.

• Protac Kugledynen er potentielt et non-farmakologisk alternativ, men der er brug for evidens af 
effekten, inden dette behandlingsredskab bliver implementeret.
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Velfærdsteknologi til borgere med demens 

Rolighedspakke til demensramte borgere skaber ro og tryghed 

Samlet reduktion på 23% i fysisk og psykisk uro:

• 40% færre konflikter  

• 31 % mindre dørsøgende

• 33% øget ro om natten

(Kilde: Pilotprojekt DemensCentrum Aarhus og plejeboligerne Augustenborggade, Sundhed & Omsorg og 
Center for Frihedsteknologi, 2018) Cand. Scient. Med. og PT Søren Pallesen
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Tak fordi I lyttede...

• Altid mulighed for gratis oplæg om sanseintegration og -hjælpemidler

• Altid mulighed for afprøvning forud for køb og leje

• Altid mulighed for leje af dyner og veste

Jane Mosholm Vorting  
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