
 
Sid godt – hele livet  
Informationsmateriale med tommelfingerregler om at blive ved med at sidde godt, udviklet til 
børn (2-10 år) i elkørestol, med neuromuskulære sygdomme.  
Helle Munkholm 
 
Baggrund 
Siddemønstre grundlagt i barndommen er vanskelige at ændre i voksenlivet. Tidlig indsats er 
nødvendig for at kunne opnå hensigtsmæssige siddestillinger, der giver de bedste muligheder for 
aktivitet og deltagelse, livet igennem.  
Erfaringen er, at både børn og forældre skal forstå behovet for en god siddestilling for at være 
motiveret for at arbejde med tilpasninger.    
 
Formål  
Tidligt at få skabt gode vanestillinger der peger mod funktionelle siddestillinger livet igennem. 
 
Mål 
At udvikle et materiale til børn, der med illustrationer og let tekst præsenterer de vigtigste 
fokuspunkter for en god siddestilling.  
Materialet skal være udgangspunktet i en motivende samtale med barnet, og er en del af et 3-
årigt udviklingsprojekt ”Sid godt – hele livet” med vejledning i en Siddeklinik.  

 
Metode 
Udvikle tommelfingerregler på baggrund af mange års arbejde med siddeproblematikker hos både 
børn og voksne med neuromuskulære sygdomme. 
Udforme et lettilgængeligt materiale til børn og deres voksne. 
 
Resultater  
Der er udarbejdet 7 tommelfingerregler.  
Materialet er udformet som en lille booklet med farverige børneillustrationer af en dreng og hans 
hund, der begge sidder i elkørestol. Drengen sidder korrekt, og hunden viser de forkerte 
siddestillinger. Illustrationerne har tilhørende ordrim, der omhandler essensen af fokuspunkterne. 
Der er forklarende tekst til de voksne.  
 
Børnene giver udtryk for, at de kan relatere sig til drengen, der bruger kørestol, og forældrene 
oplever det informativt at sætte fokus på siddestillingerne.   
Bookletten gør det lettere for fagfolk at formidle budskabet.   
 
Konklusion 
Bookletten formidler på en let og forståelig måde de vigtigste fokuspunkter for en god 
siddestilling. Idet den tages med hjem, har familien og barnets øvrige hjælpere mulighed for at 
huske fokuspunkterne i hverdagen.     
 
Nøgleord: Kommunikation med børn, funktionel siddestilling, livslangt perspektiv. 


