
 
 

 

  

Når transportstolen forvandler 

sig til et siddehjælpemiddel. 

Kender du det.....fru Jensens pårørende eller plejepersonalet på plejehjemmet beder 

om, at fru Jensen får stillet en transportkørestol til rådighed, fordi hun snart skal til sin 

søns bryllup, til juleaften hos familien eller en tur i Tivoli.  

Stolen kommer til at stå i hjemmet, men som tiden går, bliver fru Jensen tiltagende 

dårligt til bens, og hun begynder at sidde mere og mere i transportstolen.  

Over tid forvandler stolen sig til et permanent opholdssted for fru Jensen, for det er 

måske det nemmeste for alle parter. Så behøver fru Jensen ikke at rejse og sætte sig 

ustandseligt, når hun skal til spisestuen, på toilettet eller op i fysioterapien. 

Alle er glade....undtagen fru Jensens bagdel, der bliver øm, og hun begynder måske 

også at falde sammen og ligesom hænge i stolen, fordi den ikke støtter hende de 

rigtige steder. 

Det er her du, der vælger og tilpasser kørestole kan gøre en forskel, når det handler 

om at forebygge udvikling af smerter, vævsskader og fejlstillinger.  

Når fru Jensens behov har udviklet sig fra et transportbehov til et siddebehov, så er 

det tid at finde den rigtige stol, der kan tilpasses individuelt og understøtte fru Jensen 

i en hensigtsmæssig, og mindre skadelig siddestilling og måske oven i købet kan 

opfylde det behov, at fru Jensen godt kan og vil køre sin stol fra A til B selv. 

Mange ældre kørestolsbrugere sidder som på illustrationen til venstre, men kunne 

måske 'nøjes' med at sidde som på illustrationen til højre, hvor der er plads til 

skelettets form og mulighed for at se, hvad der faktisk sker.  

 

   

 



 
 

 

 

 

Læs mere i bogen ABSA - AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse, som du kan bestille hos 

SAXO.COM/DK eller direkte hos Siddestillingskompagniet ved at betale 300 kr på Mobile 

Pay nr. 29331. Husk at oplyse om adressen. 

 

De bedste hilsner                    

Helle Dreier 


