
Partner of Clinical Services Network 

Positionering 24h 
Positioneringslösningar för hela dygnet



2       Positionering 24h

Som marknadsledare vad gäller positionering 
under dygnets vakna del kan vi nu även erbjuda 
ortopedtekniska hjälpmedel för positionering under 
dygnets mörka timmar. Vi strävar efter att kunna 
erbjuda bästa möjliga service, hög kompetens och 
kvalitet för att bygga självständighet och mervärde för 
brukaren hela dagen, alla dagar.

1 Poutney et al (2001),  2 Gericke (2006),  3 Poutney et al (2004)

Positionering 24h

Barn och vuxna som har svårigheter att självständigt 
bibehålla en stabil postural position i sittande, 
stående, gående samt liggande läge löper stor risk att 
utveckla komplikationer på bl.a. höfter och ryggrad.1,2

Dessa komplikationer kan leda till smärta, minskat 
aktivitetsutförande samt även problem med 
respiration och matsmältning.3

Genom att arbeta enligt principen 24h-positionering 
kan vi skapa möjligheter för god positionering under 
dygnets alla timmar. Detta främjar den motoriska 
utvecklingen och minskar risken för så kallade 
posturala deformiteter.

Positionering, fördelat över ett dygn
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Evidensbaserad Praktik (EBP)

Vi vill grunda vårt arbete och vår kompetens 
på evidensbaserad praktik. Arbetsmodellen 
bygger på tre hörnstenar som var och en utgör en 
ovärderlig del av den slutliga lösningen:

• Brukarens tidigare erfarenheter samt aktuella 
behov och förväntningar

• Bästa tillgängliga kunskap och forskning 
inom området

• Vår egen kompetens och kliniska erfarenhet 
som utförare

Vår arbetsmodell
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Aktiv Ortopedteknik och OT-Center driver 
ortopedtekniska center på 16 orter över hela 
Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock 
Scandinavia Group.

Tack vare vår organisation kan vi kombinera styrkan 
med det lokala och flexibla företaget, med ett unikt  
informationsutbyte, stöd och en samverkan inom ett 
större globalt nätverk.
Vi värnar om kontinuerlig kompetensutveckling för 
att bibehålla en hög specialistkompetens hos våra 
ingenjörer och tekniker. 

Kompetens för din säkerhet

Vi strävar också efter att bibehålla och utveckla 
vår centrala del av rehabiliteringskedjan med ett 
nära samarbete, både på lokal och nationell nivå. 
Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk 
personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer 
och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda 
marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra 
brukare. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.
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Närheten till Ottobock-koncernen ger oss stora 
möjlighet till kompetensutbyte och nära samarbete 
vad gäller produkt-, material- och tjänsteutveckling. 
Detta innebär att vi kan leverera ortopedtekniska 
lösningar som baseras på gedigen kunskap, lång 
erfarenhet samt innovativt nytänkande.

Genom den egna forskningsenheten AdAktiv 
driver vi interna och externa forskningsprojekt. 
Resultaten från våra initiativ fungerar som en viktig 
kompetensbildning inom gruppen och bidrar även 
till en positiv utveckling för hela den ortopedtekniska 
branschen, både sett till produktutveckling och till nya 
behandlingsprinciper.

Ottobock-koncernen har ett omfattande samarbete 
med flera universitet och forskningsinstitut världen 
över. Detta ger oss en unik möjlighet att kombinera 
den senaste forskningen med en gedigen kunskap 
om produkter, material, metoder och teknologi. Tack 
vare detta får vi ett holistiskt perspektiv inom området 
ortopedteknik och rehabilitering. 

Forskning och utveckling
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På lokal nivå sker ett omfattande samarbete 
med sjukgymnaster och arbetsterapeuter i 
patientarbetet.  

En givande dialog mellan förskrivare och våra 
utförare är en förutsättning för att säkerställa 
en funktionell helhetslösning för brukaren, och 
inte bara en funktionell produkt.

Våra samarbeten
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Ansvarig förskrivare kontaktar Hjälpmedels-
centralens Sitt-team med en problemframställning. 
Sitt-teamet träffar brukaren för en initialbedömning 
tillsammans med ansvarig arbetsterapeut och 
sjukgymnast. 

Om problemlösningsprocessen mynnar ut i en extern 
ortopedteknisk lösning så tas kontakt med Aktiv 
Ortopedteknik. Lösningen kan bestå av hjälpmedel 
för att sitta, ligga, stå eller en korsett. 

Brukaren kallas för en avgjutning för sits, måttagning 
för korsett, eller dylikt. Brukaren kallas sedan för en 
utprovning och eventuella justeringar genomförs 
innan hjälpmedlet färdigställs.

Steg-för-steg

Personal från Aktiv Ortopedteknik är även med vid 
leverans av den färdiga lösningen för att säkerställa 
att hjälpmedlet svarar mot den ursprungliga problem-
framställningen med bibehållen funktion och kvalitet. 

Uppföljning sker initialt av ansvarig förskrivare och 
vid behov kan denne bistås av personal från Aktiv 
Ortopedteknik.
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Lösningar för sittande

Semi ShapeABS

Shape II Matrix

En individuellt utformad sits kan underlätta ett 
funktionellt sittande på många sätt. Genom 
balansering, tryckavlastning och stabilisering kan vi 
motverka felställningar och förhindra uppkomst  
av trycksår. 

En väl utformad sits kan ge brukaren ökad uthållighet 
genom förbättrad andning och cirkulation och ibland 
till och vara med en förutsättning förutsättning för att 
uppnå en god huvudkontroll. 

Målet med en individuellt utformad sits kan vara 
förbättrad positionering som i sin tur ger smärtlindring 
och avslappning. Genom detta stimuleras en ökad 
aktivitet och delaktighet hos brukaren.

Brukarens behov styr val av modell och material i 
våra olika sitsar.
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Lösningar för liggande

Skumform
För de brukare som behöver hjälp med positionering i 
liggande finns möjlighet att göra en formgjuten 
madrass. Kroppens form kan avbildas med hjälp av 
måttagning och scanning och formen fräses sedan 
fram ur ett skummaterial. På detta sätt kan ett 
bekvämt liggande uppnås och stöd och avlastningar 
åstadkommas.

När en formad madrass används på tippbräda kan 
den även möjliggöra en mer upprätt position för 
brukaren och vara ett alternativ till ståskal för de med 
särskilda behov.

En formgjuten madrass kan vara det enda alternativet 
för vissa brukare för att kunna slappna av och få 
nattvila. Erfarenhet har visat att det kan vara 
nödvändigt att erbjuda positionering även nattetid för 
att motverka försämring av progressiva felställningar.
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Lösningar för stående

Med hjälp av ett formgjutet ståskal kan man få upp 
brukare som inte kan stå själva i ett stående. 
Anledningen till att man vill åstadkomma detta är 
flera. I en stående ställning får brukaren bl.a. sträcka 
knä och höftleder. Man får även ett upprätande av 
ryggen. Detta hjälper till i strävan att undvika 
kontrakturer.

Brukaren får även belastning på sina ben och mage 
och tarm fungerar ofta bättre då en stående position 
kan erhållas.

Att få komma upp och stå med andra t.ex. runt ett 
bord kan upplevas som mycket positivt för brukaren. 
Ståskal individanpassas för att uppnå en så bra 
passform som möjligt och brukaren själv kan designa 
sitt ståskal efter tycke och smak. 
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Lösningar med korsett

Korsetter finns i olika modeller och utföranden och 
anpassas alltid individuellt till den enskilde brukarens 
behov. En korsett kan vara stödjande eller 
korrigerande, där den stödjande främst underlättar 
sittande och ger förutsättningar för ökad postural 
kontroll. Korrigerande korsetter motverkar/korrigerar 
felställningar i bål och bäcken som t.ex. skolios, kyfos 
och lordos.

En korsett används olika tider på dygnet efter 
brukarens behov och är i många fall ett komplement 
till en formgjuten sits. De brukare som inte klarar av 
det kroppsnära trycket som en korsett ger, kan ibland 
få nästintill samma stöttning/upprätning i en 
formgjuten sits. 

Aktiv Ortopedteknik erbjuder alla typer av individuella 
produkter för att ge våra brukare bästa 
förutsättningarna för delaktighet och hög livskvalité.
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Aktiv Ortopedteknik är en del av ett globalt 
PatientCare-nätverk med över 70 ortopedtekniska 
center världen över. Detta är något vi ser som en 
stor tillgång i vår strävan efter att alltid kunna ge en 
komplett vägledning för våra brukare och patienter, 
genom hela vårdkedjan.

Ottobock Healthcare, vår ägare sedan 20 år, är en 
av världens ledande leverantörer av ortopediska 
tjänster och produkter. Ottobock driver idag ett unikt 
internationellt nätverk av PatientCare-centran och 
erbjuder proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska 
skor på över 40 marknader världen över. Utifrån 
begreppet ”Quality for life” har man i över nio 
decennier haft en mission om att hjälpa människor  
att återställa och förbättra sin rörlighet och 
självständighet. 

Denna långtgående tradition av noggrant 
kvalitetsarbete, avancerad teknik och innovativt 
tänkande har idag blivit en naturlig del även för Aktiv 
Ortopedteknik och den verksamhet vi erbjuder.

Att vara en del av ett större kompetensnätverk 
kombinerat med ett starkt lokalt fokus är ett viktigt led 
i att kunna erbjuda marknadens mest beprövade 
helhetslösning. Detta nyttjar vi i bl.a. inom:  

• Teknik- och produktutveckling
• Unika samarbeten med medicinsk expertis
• Kunskapsutbyten
• Maximerad tillgänglighet
• Internationella och lokala utbildningsprogram
• Forsknings- och utvecklingsprojekt
• Mätningar och produktionsteknik

En del av Ottobock Clinical Services Network
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www.aktivortopedteknik.se • www.ot-center.se • www.ottobock.se

Eskilstuna  016 - 10 30 41
Falun  023 - 70 52 30
Gävle  026 - 15 49 40
Helsingborg 042 - 13 24 55
Karlstad  054 - 61 53 62
Katrineholm  0150 - 565 96
Kristianstad 044 - 309 12 95
Lund 046 - 31 15 80

Kontakta oss

Ortopedtekniska center 

Malmö  040 - 619 06 00
Nyköping  0155 - 24 50 74
Stockholm 08 - 624 95 50
Södertälje 08 - 550 897 80
Uppsala  018 - 10 20 55
Västerås  021 - 17 35 03
Ängelholm  0431 - 810 03
Östersund  063 - 15 37 71


