
Carola Fahlström, avdelningschef  
- Patienter med stroke får ofta en svaghet i ena sidan. Det är då viktigt att få hjälp att komma 
upp ur sängläge för att förebygga komplikationer som till exempel trombos och lunginflam-
mation. 
Med Jatab-stolen flyttas patienten enkelt över i liggande utan att behöva resas upp eller att 
använda lyft. Sittande, och stående, kan sedan anpassas efter bålstyrka, balans, blodtryck 
mm. 

Anders Nilsson, överlälare  
- Jatab MM, medger att på ett säkert och tryggt sätt få patienten ur sängen till sittande. Man 
kan då påbörja mobiliseringsarbetet och olika träningssteg bättre än att utgå från patientens 
säng. 
Dessutom medger Jatab-stolen förflyttningar som är skonsamma för vår personal som fak-
tiskt är några som fortfarande har ett tungt kroppsarbete. Många sjukskrivningar är korrelera-
de till tung arbetsmiljö och vi gör ju allt vi kan för att förbättra den. Jatab-stolen är ett bra 
hjälpmedel i det arbetet. 
 

- Vi behöver ju vår duktiga personal på plats...  

Kristina Härder, legitimerad sjukgymnast  
- Det är ofta snabba svängar, många patienter att hantera och många förflyttningar per dag. 
Man kan enkelt ändra stolen från planläge till fullt sittande. Vissa patienter kan bara sitta upp 
kanske tio minuter. Då ändrar man enkelt läge och behöver inte flytta tillbaka till sängen.  
Patienter som annars skulle få komma upp i bara liten utsträckning får möjlighet att vara 
uppe och träna effektivt eftersom det inte behövs så många jobbiga förflyttningar i och ur 
stolen. 

Peter Appelros, neurolog och docent  
- Tidig mobilisering är en av hörnstenarna i strokeenhetsvården för att förhindra komplikatio-
ner som t.ex. infektioner. Det är också viktigt att patienten får lära känna sin kropp för att 
kunna medverka till att rehabiliteringstiden ska bli kortare och arbetet ska gå smidigare. 
Stroke kommer även framdeles att vara en stor del av vardagen på våra sjukhus och är 
mycket resurskrävande. Det krävs bra hjälpmedel för att hjälpa patienten på väg. 
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På Universitetssjukhuset i Örebro har Jatab MM använts i många år. På IVA och 

på neurologen, där man har två stolar, används de kontinuerligt i den dagliga 

vården. 

 

Våren 2007 gjorde vi en filminspelning på neurologen för att visa hur man där 

arbetar med Jatab MM. Filmen är 5 minuter lång och kan beställas hos oss utan 

kostnad: info@jatabcare.se eller telefon 019-611 99 42. 
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