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Hjälpmedelsnämnden 

 
 

Skrivelse från Länsgruppen Kognition angående 
tyngdtäcken 
 
 

Förslag till beslut 
 
Hjälpmedelsnämnden antar verksamhetschefens svar som sitt och överlämnar 
skrivelsen för beaktande i det pågående arbetet med förskrivningsanvisningar-
na. 

 

Bakgrund 
 
Länsgruppen Kognition har inkommit med en skrivelse angående förskrivning 
av tyngdtäcken med följande lydelse: 
 
” Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 
 
Kommunerna i Kalmar län är mitt upp i en ny upphandling av tyngdtäcken, 
där personal från KHS och representanter för förskrivare från hela länet ingår. 
Med anledning av att det på kommunala ledningsnivåer förs diskussioner kring 
om tyngdtäcken ska vara egenvårdsprodukter (att den enskilde får köpa tyngd-
täcken på den öppna marknaden) eller förskrivningsbara vill vi från Länsgrup-
pen Kognition som representerar länets förskrivare, framföra några synpunkter 
i denna fråga. 
 
Frågan om tyngdtäcken ska ses som egenvårdsprodukt eller förskrivningsbart 
hjälpmedel har diskuterats under en längre tid och de olika kommunerna har 
hanterat frågan på olika sätt. De flesta kommunerna har beslutat att arbetstera-
peuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster efter sedvanlig bedömning ska 
kunna förskriva ett tyngdtäcke om behov finns och resultatet från utprovning-
en har påvisat positiv effekt. Några kommuner har valt att betrakta detta 
hjälpmedel som en egenvårdsprodukt. 
 
Varje kommun har rätt att upprätta lokala avvikelser från KHS:s förskrivnings-
anvisningar, men vi skulle önska att det råder en samstämmighet kring synen 
på tyngdtäcket som förskrivningsbart hjälpmedel hos länets alla kommuner för 
att säkra upp att vi följer det Hälso- och sjukvårdslagen säger, att vi ska ge 
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”vård på lika villkor för hela befolkningen”, Hälso- och sjukvårdslag (2017:30, 
3 §.) 
 
Vi arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster förskriver tyngdtäcken 
efter bedömning (minst 4 veckors utprovningstid med noggrann dokumentat-
ion och uppföljning under utprovningstiden). Detta gäller personer med neu-
ropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykiatrisk diagnos, intellektuell funktions-
nedsättning eller demens, som tar kontakt på grund av oro, ångest eller sömn-
problematik. I de fall utprovningen leder fram till förskrivning ser vi goda re-
sultat för berörda personer, som själva beskriver att deras livssituation förbätt-
ras.  
 
En god sömn är ett av våra grundläggande behov. Att sova tillräckligt kan 
minska risken för sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdom, dia-
betes typ 2, depression och utmattningssyndrom. Vid minskad oro, ångest och 
förbättrad sömn under användning av tyngdtäcke kan personen också minska 
sin medicinering, vilket är en stor vinst både för den enskilde samt för sam-
hället/vården.  
 
Vår samlade beprövade erfarenhet av bedömningar och utprovningar av tyngd-
täcken, påvisar att det är svårt att förutse vilket material som passar personen 
bäst. Är det kedjor/ringar, bollar av olika storlekar eller fibrer som ger den 
bästa effekten? Det är inte enbart själva tyngden på täcket som är avgörande 
för en förbättrad sömn eller minskad oro, ångest. Minst lika viktigt är det sti-
muli eller tryck som uppkommer mot kroppen. Vad som ger bäst effekt är 
högst individuellt.   
 
Det händer att förskrivaren tillsammans med personen gör bedömningen efter 
någon veckas utprovning att man byter ut tyngdtäcket till ett annat material 
och/eller tyngd. På så sätt kommer man fram till det mest optimala tyngdtäcket 
för just den personen. Detta skulle kunna liknas vid en medicinreglering. 
 
Vår uppfattning är att det vore olyckligt om man väljer att hänvisa personer, 
med ovannämnda diagnoser som söker för oro-, ångest- och sömnproblematik, 
till den öppna marknaden utan stöd och hjälp. Hur ska dessa patientgrupper 
kunna hitta rätt och kunna få hjälp med sina bekymmer? 
 
Studier på tyngdtäckets effekt har gjorts och görs, bland annat på barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Studierna har haft skiftande bevis-
värde, vilket har att göra med studiernas storlek eller design.  Den rådande na-
turvetenskapliga forskningen bygger traditionsenligt på mätbarhet, vilket inne-
bär att den subjektiva upplevelsen förbises. Den subjektiva upplevelsen av be-
handlingar har dock börjat synliggöras bland forskare inom omvårdnad.  
 
Hälso- och sjukvården ska utgå från personcentrerad vård vilket innebär att 
patienten har bäst uppfattning om sin egen sjukdom och sin egen kropp, varför 
den subjektiva upplevelsen är nog så viktig som siffervärden.  
 
Vi förordar att tyngdtäcken ska vara fortsatt förskrivningsbara inom länet och 
där arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster gör en professionell 
bedömning och utprovning innan förskrivningen sker. 
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Einar Ljungström  Anita Persson 
Leg. Arbetsterapeut och MAR, Kalmar Leg. Arbetsterapeut, Nybro 
 
Jenny Blomqvist  Jenny Anderot 
Leg. Arbetsterapeut, Oskarshamn Leg. Arbetsterapeut, Västervik 
  
Anna Romare    
Leg. Arbetsterapeut, Kalmar” 
 

Hjälpmedelsnämndens svar på skrivelsen 
   
På ett möte 2019-09-04 mellan hjälpmedelsnämnden och KHS var en av punk-
terna. 
- Redovisning likheter/skillnader kommunerna emellan beträffande för-

skrivningsanvisningar. 
 

KHS:s ledningsgrupp framförde att det förekommer lokala avvikelser från de 
gemensamma förskrivningsanvisningarna och att det även skiljer sig åt kring 
vilka avgifter kommunerna tar ut för hjälpmedel. De hjälpmedel där de lokala 
förskrivningsanvisningarna skiljer sig mest från de gemensamma förskrivnings-
anvisningarna visades sig vara kring tyngdtäcken, rollatorer, elrullstolar och 
träningscyklar. Ledningsgruppen framförde att de gemensamma förskrivnings-
anvisningarna behöver förtydligas men även bli mer användarvänliga i sin lay-
out så att förskrivare i alla kommuner kan göra mer likvärdiga bedömningar. 
 
Nämndsledamöterna och ledningsgruppen diskuterade därefter hur man ska 
skapa samsyn kring anvisningarna inom kommunerna samtidigt som anvis-
ningarna inte ska inskränker patienternas möjlighet att kunna få individanpas-
sade förskrivningar. 
 
Diskussionen utmynnade i att det bildades en arbetsgrupp som skulle se över:  
- Hur anvisningarna inom kommunernas kan samordnas 
- Göra en översyn av de avgifterna som respektive kommun har för olika 
hjälpmedel för att få en ökad samsyn. 
- Göra en översyn om hur pass öppna/tydliga som de lokala förskrivningsan-
visningarna ska vara för allmänheten. 
 
Ledningsgruppen har därefter utsett en arbetsgrupp som har påbörjat arbetet 
med de gemensamma anvisningarna.  
Arbetsgruppen tog under hösten fram ett förslag på hur anvisningarna kan 
förtydligas och bli mer användarvänliga. Förslaget provades på en hjälpmedels-
grupp och föll väl ut. Nu pågår arbetet med att implementera förslaget i alla 
hjälpmedelsgrupper. Arbetet beräknas vara klar i september 2020. 
 
Hjälpmedelsnämnden vill inte föregå ledningsgruppens arbete med förskriv-
ningsanvisningarna, och har därmed vidarebefordrat skrivelsen till lednings-
gruppen för att inhämta deras synpunkter och rekommendationer beträffande 
skrivelsen. Ledningsgruppens respons till hjälpmedelsnämnden är att tyngd-
täcken ska vara ett förskrivningsbart hjälpmedel även i de nya anvisningarna 
och att målsättningen med de nya anvisningarna är att skapa samsyn kring för-
skrivning av tyngdtäcken. 
 
Hjälpmedelsnämnden ser positivt på att få in synpunkter kring förskrivning av 
hjälpmedel från specialister såsom Länsgrupp Kognition. Era synpunkter 
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kommer att beaktas i arbetet kring förskrivningsanvisningarna. I övrigt kom-
mer Hjälpmedelsnämnden att invänta det färdiga förslaget på gemensamma 
förskrivningsanvisningar. 
 
 
Kari Lindén 
Verksamhetschef KHS 
 
 
Bilagor 
Inkommen skrivelse 2020-03-30 från Länsgruppen Kognition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 
 
 
Kommunerna i Kalmar län är mitt upp i en ny upphandling av tyngdtäcken, där personal från 
KHS och representanter för förskrivare från hela länet ingår. Med anledning av att det på 
kommunala ledningsnivåer förs diskussioner kring om tyngdtäcken ska vara egenvårdsprodukter 
(att den enskilde får köpa tyngdtäcken på den öppna marknaden) eller förskrivningsbara vill vi 
från Länsgruppen Kognition som representerar länets förskrivare, framföra några synpunkter i 
denna fråga. 
 
Frågan om tyngdtäcken ska ses som egenvårdsprodukt eller förskrivningsbart hjälpmedel har 
diskuterats under en längre tid och de olika kommunerna har hanterat frågan på olika sätt. De 
flesta kommunerna har beslutat att arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster efter 
sedvanlig bedömning ska kunna förskriva ett tyngdtäcke om behov finns och resultatet från 
utprovningen har påvisat positiv effekt. Några kommuner har valt att betrakta detta hjälpmedel 
som en egenvårdsprodukt. 
 
Varje kommun har rätt att upprätta lokala avvikelser från KHS:s förskrivningsanvisningar, men vi 
skulle önska att det råder en samstämmighet kring synen på tyngdtäcket som förskrivningsbart 
hjälpmedel hos länets alla kommuner för att säkra upp att vi följer det Hälso- och sjukvårdslagen 
säger, att vi ska ge ”vård på lika villkor för hela befolkningen”, Hälso- och sjukvårdslag (2017:30, 
3 §.) 
 
Vi arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster förskriver tyngdtäcken efter bedömning 
(minst 4 veckors utprovningstid med noggrann dokumentation och uppföljning under 
utprovningstiden). Detta gäller personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykiatrisk 
diagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller demens, som tar kontakt på grund av oro, ångest 
eller sömnproblematik. I de fall utprovningen leder fram till förskrivning ser vi goda resultat för 
berörda personer, som själva beskriver att deras livssituation förbättras.  
 
En god sömn är ett av våra grundläggande behov. Att sova tillräckligt kan minska risken för 
sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och 
utmattningssyndrom. Vid minskad oro, ångest och förbättrad sömn under användning av 
tyngdtäcke kan personen också minska sin medicinering, vilket är en stor vinst både för den 
enskilde samt för samhället/vården.  
 
Vår samlade beprövade erfarenhet av bedömningar och utprovningar av tyngdtäcken, påvisar att 
det är svårt att förutse vilket material som passar personen bäst. Är det kedjor/ringar, bollar av 
olika storlekar eller fibrer som ger den bästa effekten? Det är inte enbart själva tyngden på täcket 
som är avgörande för en förbättrad sömn eller minskad oro, ångest. Minst lika viktigt är det 
stimuli eller tryck som uppkommer mot kroppen. Vad som ger bäst effekt är högst individuellt.   
 
Det händer att förskrivaren tillsammans med personen gör bedömningen efter någon veckas 
utprovning att man byter ut tyngdtäcket till ett annat material och/eller tyngd. På så sätt kommer 
man fram till det mest optimala tyngdtäcket för just den personen. Detta skulle kunna liknas vid 
en medicinreglering. 
 
Vår uppfattning är att det vore olyckligt om man väljer att hänvisa personer, med ovannämnda 
diagnoser som söker för oro-, ångest- och sömnproblematik, till den öppna marknaden utan stöd 
och hjälp. Hur ska dessa patientgrupper kunna hitta rätt och kunna få hjälp med sina bekymmer? 
 



Studier på tyngdtäckets effekt har gjorts och görs, bland annat på barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Studierna har haft skiftande bevisvärde, vilket har att göra med studiernas 
storlek eller design.  Den rådande naturvetenskapliga forskningen bygger traditionsenligt på 
mätbarhet, vilket innebär att den subjektiva upplevelsen förbises. Den subjektiva upplevelsen av 
behandlingar har dock börjat synliggöras bland forskare inom omvårdnad.  
 
Hälso- och sjukvården ska utgå från personcentrerad vård vilket innebär att patienten har bäst 
uppfattning om sin egen sjukdom och sin egen kropp, varför den subjektiva upplevelsen är nog 
så viktig som siffervärden.  
 
Vi förordar att tyngdtäcken ska vara fortsatt förskrivningsbara inom länet och där 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster gör en professionell bedömning och 
utprovning innan förskrivningen sker. 
 
 
 
____________________________  _______________________________ 
Einar Ljungström   Anita Persson 
Leg. Arbetsterapeut och MAR, Kalmar  Leg. Arbetsterapeut, Nybro 
 
 
 
 
____________________________  _______________________________ 
Jenny Blomqvist   Jenny Anderot 
Leg. Arbetsterapeut, Oskarshamn  Leg. Arbetsterapeut, Västervik 
 
 
 
____________________________   
Anna Romare    
Leg. Arbetsterapeut, Kalmar   
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