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Planscher för sittanalys

Tre planscher att använda vid hjälpmedelsutprovning och sittanalys. Här beskrivs 
hur man tar kroppsmått och mäter vinklar inför val och anpassning av rullstolar och 
andra hjälpmedel. Även bäckenet och ryggraden finns illustrerade i olika positioner 
för att underlätta kommunikationen vid en utprovning. Ett lättöverskådligt 
bedömningsprotokoll med vägledning följer med planscherna. 
Nu kan du även boka en halvdagskurs och få praktisk handledning i hur analysen 
går till! Gå in på www.gripe.se under utbildningskonsultation. 

Sittandets Illustrerar hur man tar de olika kroppsmåtten vid 
en sittanalys. De aktuella mätpunkterna finns utsatta 
på den sittande kroppen i frontal-, sagittal- och 
horisontalplan. Tillsammans med måtten finns kort-
fattade instruktioner om hur de används för inställning 
av hjälpmedlet. 

Sittandets Här illustreras hur vinklarna i kroppens 
leder anges vid sittanalys. För att underlätta 
förståelsen ger bilderna förklaringar till hur 
mätmetoderna fungerar. Benämningarna på 
de vanligaste positionerna finns utsatta. 

Bäcken och Bäckenet i frontal-, sagittal- och 
horisontalplan. Neutral bäckenposi-
tion definieras i bild och text och 
jämförs med bäckenskevhet, tipp-
ning och rotation. 

 Ryggradens krökar illustrerade i 
frontal- och sagittalplanet. Här finns 
även kotornas indelning beskriven. 

Planscherna ger god vägledning i sittanalys för val 
och anpassning av hjälpmedel och gör det lättare att 
vara konsekvent vid måttagning. De är också tänkta 
att fungera som en hjälp i kommunikationen mellan 
förskrivare, hjälpmedelanvändare och andra. Något att 
peka på när man förklarar och tar fram lösningar. 

De tre planscherna är i A2-format (42 x 59,4 cm) för att synas väl i utprovningsrummet, 
samtidigt som det passar portföljstandard för den som är rörlig på fältet. 

Paketpris för alla tre, inklusive sittprotokoll för fri kopiering, är 1000:- SEK exkl. moms (1250:- 
inkl. moms). Beställning kan göras på martin@gripe.se eller på telefon 070-718 43 74. Uppge 
om du vill ha leverans till din adress (fraktkostnad tillkommer då) samt faktureringsadress och 
e-postadress (för digital leverans av protokollet). 

Med vänliga hälsningar
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