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SIDDESTILLINGSANALYSE
Specialrådgivning, siddestilling og hjælpemidler
Har du en borger, der har store siddestil-
lingsproblemer, f.eks. fejlstillinger, skæv-
heder, dårlig balance eller tryksår, tilbyder 
vi en siddestillingsanalyse, hvor borgerens 
problematik grundigt undersøges.

Vores rådgivende terapeuter har mange års 
erfaring med siddestillingsanalyse. Sidde-
stillingsanalysen foretages i et dertil indrettet 
lokale på Specialhospitalet for Polio- og 
Ulykkespatienter, men kan i særlige tilfælde 
foregå i borgers eget hjem. Der deltager 
altid to rådgivende terapeuter fra special-
rådgivningen.

Ud over borgeren deltager evt. hjælpere/
pårørende samt dig som sagsbehandler. 
Der indledes med en afklarende samtale om 
problematikken, hvorefter der foretages en 
fysisk undersøgelse af siddeevne, skævheder, 
aktiv og passiv mobilitet samt tonus. Der kan 
foretages elektronisk trykmåling.

Efter analysen udfærdiger den rådgivende 
terapeut en rapport med fund, vurderinger 
og løsningsforslag. Det kan på forhånd afta-
les med dig, hvor omfattende rapporten skal 
være. Rapporten sendes til dig, og evt. også 
til borger såfremt dette ønskes.

Forløb
Udfyld et henvisningsskema, som du 
finder på specialrådgivningen.dk, herefter 
 modtager du en bekræftelse på, at vi har 
modtaget henvisningen.

En rådgivende terapeut vil inden en uge 
aftale dato og tidspunkt for, hvornår vi kan 
tilbyde siddestillingsanalyse. Når datoen er 
bekræftet, sendes der herefter indkaldelse 
med information om siddestillingsanalyse, 
samt anmodning om fototilladelse til både 
dig og din borger.

Siddestillingsanalysen foretages med 
deltagelse af borgeren og dig som 
 sagsbehandler.

Den rådgivende terapeut udfærdiger rap-
porten og sender den til dig senest to uger 
efter analysen.

Det kan evt. aftales, at vores rådgivende te-
rapeut står for den videre tilretning af sæde 
og kørestol.

Bestil et forløb
  specialrådgivningen.dk/

siddestilling
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SPECIALRÅDGIVNINGEN
Hvem er vi?

Rådgivende ergoterapeut og fysioterapeuter med mange års erfaring 
indenfor hjælpemiddelområdet, rådgivning og afprøvning.

  Læs mere på specialrådgivningen.dk
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