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Vägledning vid förskrivning av tyngdtäcken 
 
 
 
”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter 
nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det 
finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från KHS ”Anvisning för förskrivning av 
tekniska hjälpmedel.”. 

 
Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens be-
hov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent. 
 
Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i KHS sam-
verkansområde. Sortimentsgruppen har därför valt att inte ha med det be-
gagnade sortimentet av B-hjälpmedel i vägledningen.  
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Inledning 
 
Från och med 1 oktober 2020 gäller ett nytt avtal på tyngdtäcken. I vägled-
ningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad 
information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs 
hemsida. 
 
Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som 
förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare. 
 
Vägledningen gäller endast upphandlade produkter, alltså inte leverantörernas 
övriga produkter.  
 
 
 
Leverantörer med avtal från och med 2020-10-01: 
 
www.mondian.se 
www.novista.se  
 
 
 
 
Länk till Hjälpmedelstjänsten  hittar ni i Websesam. 
  

http://www.mondian.se/
http://www.novista.se/
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Förenklad avtalsinformation: Länsupphandling tyngdtäcken 
2020-10-01- 2022-09-30, med möjlighet till förlängning 2 år 
 
Avtalsnamn: Länsupphandling Tyngdtäcken 
 
Avtalsnr: U-031-2020 
 
Avtal har tecknats med nedanstående firmor: 
www.mondian.se 
www.novista.se 
 
 
 
 
Hjälpmedel Produkt Leverantör 
Tyngdtäcke med bollar 
eller likande 

Kultäcket® Safir Novista 

Tyngdtäcke med ked-
jor, ringar eller liknande 

Mondian tyngdtäcke 
med kedjor 

Mondian  

Tyngdtäcke med fiber  Fibertäcket Nova Novista 
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Innehållsförteckning 
Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och 
klicka på produktnamnet;  
 
 

1. Kultäcket® Safir 

2. Mondian Tyngdtäcke med kedjor 

3. Fibertäcke Nova 
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1. Kultäcket® Safir 
 

Produktinformation 
Kultäcket® Safir är ett tyngdtäcke som ger kroppen en taktil och propriocep-
tivt stimuli över hela kroppen. Vikten i Kultäcket® Safir utgörs av specialtill-
verkade, massiva, glaskulor med 25 mm i diameter. Glaskulorna är fastsydda på 
insidan av täcket och ger ett punktvis tryck som aktivt bidrar till en ökad 
kroppsuppfattning. Mått vuxenstorlek 150*200cm 
 
Täcket är delbart i två med dragkedja 
 
Tvättpåse samt bärväska för transport medföljer varje täcke. 
 
 
 
Produkter 
 
Kultäcket® Safir 6 kg, art nr 46448 
Kultäcket® Safir 8 kg, art nr 46449  
Kultäcket® Safir 10 kg, art nr45224 
Kultäcket® Safir 12kg, art nr 46477 
 

 

Tillbehör 
Hygienöverdrag Ecoverde art nr 
42094 
 

 

Reservdelar 
Bärväska art nr 42096 
Tvättpåse art nr 46447 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tillbaka till innehållsförteckningen 
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2. Mondian Tyngdtäcke med kedjor 

Produktinformation 
Tyngdtäcket består av ett antal längsgående kedjor som placerats i täcket ge-
nom kanaler. Täcken som väger över 6 kg är delbara och kan tvättas i maskin. 
Var bara uppmärksam på att maskinen klarar täckets vikt. Tyngdtäcket är tunt 
vadderat för att vara svalt. Önskas ett varmare täcke kombinerar man tyngd-
täcket med sitt vanliga täcke i ett och samma påslakan. Mondian tyngdtäcke 
barn har måtten 105 x 130 cm. Mondian tyngdtäcke vuxen har måtten 150 x 
200 cm. 
 
För mer information, se nedanstående länk: 
www.mondian.se 

Produkter    
Tyngdtäcke med kedjor 6 kg art nr 42085 
Tyngdtäcke med kedjor 8 kg art nr 42086 
Tyngdtäcke med kedjor 10 kg art nr 42087 
Tyngdtäcke med kedjor 12 kg art nr 42088 
 

 

Tillbehör 
Hygienöverdrag art nr 42091 
 

 

Reservdelar 
Bärväska art nr 42093 
Tvättpåse art nr 42092 
 
 
 

 

 
 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
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3. Fibertäcke Nova 
 

Produktinformation 
Fibertäcke Nova är en särskild modell av fibertäcke utan vaddering. Täcket ger 
ett jämnt tryck över hela kroppen och kan delas på längden. Fibertäcket går att 
tvätta i vanlig maskin som klarar dess vikt och kan torktumlas. Fibertäcket 
finns i måtten 100x125 för barn och 150x200 cm för vuxna.  
 
För mer information se nedanstående länk. 
www.novista.se  
 

Produkter 
 
Fibertäcke Nova 6 kg art nr 42099 
Fibertäcke Nova 8 kg art nr 42100 
Fibertäcke Nova 10 kg art nr 42101 
Fibertäcke Nova 12 kg art nr 42102 
 

 

Tillbehör 
Hygienöverdrag Ecoverde art 42094 
 

 

Reservdel 
Bärväska art 42096 
 
 

 

 
 
 
 
 
Tillbaka till innehållsförteckningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.novista.se/
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Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikat-
ion och utvärdering av inkomna anbud): 
 
 
Anita Persson, Arbetsterapeut, Nybro kommun, även representant för Emma-
boda och Torsås 
 
Einar Ljungström, Arbetsterapeut, Kalmar kommun, även representant för 
Borgholm och Mörbylånga 
 
Emma Fors Arbetsterapeut, Hultsfreds kommun, även representant för Vim-
merby och Västervik 
 
Jenny Blomqvist, Arbetsterapeut, Oskarshamns kommun, även representant 
för Högsby och Mönsterås 
 
 
Anna Malmqvist, hjälpmedelskonsulent, KHS 
Heida Haraldsdottir, Inköpare, KHS 
Carina Nilsson, Upphandlare, Västerviks kommun 
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