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”Hvem har siddet i min stol?” 
- et projekt om arbejdsstole – målgrupper, brug og udvikling  
 

Baggrund: 
Arbejdsstole er hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelse i alle aldersgrupper – i hjemmet, på 
arbejdspladsen, ved træning og rehabilitering.  
 

VELA producerer og formidler arbejdsstole i samarbejde med ergoterapeuter i kommuner, på institutioner 
og hospitaler. De fleste arbejdsstole formidles via VELAs salgskonsulenter og er ”skræddersyet” til den 
enkelte bruger. VELA har omfattende viden om produkterne – men der findes ikke systematisk indsamlet 
viden om brugere og brugen af stolene, eller om behov for udvikling af stolene. 
 

Formål: 
Formålet var at få viden om brugerne af stolene, om brugen af stolene, og nytteværdien. Denne viden 
ønsker vi at bruge til at forbedre formidlingen af arbejdsstole, og til at bidrage til produktudvikling. 
 

Metode: 
I 2014 indsamlede vi data om 100 tilfældigt udvalgte stole til voksne, model Tango el, som var leveret til 
specifikke brugere. Data om stolen, tilbehør og tilpasninger blev registreret fra VELAs database. Data om 
brugeren blev indsamlet via struktureret interview af salgskonsulenten, som havde formidlet den konkrete 
stol, eller terapeuten, der havde stået for formidlingen.  
 

Resultater: 
 Arbejdsstolen bruges af dobbelt så mange kvinder, som mænd. Halvdelen af brugerne er under 60 

år.  

 Stolen bruges især af mennesker med rygdiagnoser, mobilitetsproblemer, gangbesvær, gigt og 
dissemineret sclerose.   

 Stolen formidles hyppigst ved balanceproblemer, nedsat kraft i ben, arme og hænder, indskrænket 
bevægelighed og smerter.  

 Uanset diagnose rapporteres de samme aktivitetsproblemer, som begrundelse for at bruge stolen, 
f.eks. problemer med at rejse og sætte sig, at stå i længere tid eller uden støtte, og usikker eller 
dårlig gang. 

 Stolen bruges i hjemmet, f.eks. ved køkkenarbejde, ved spisning, ved forflytninger og til fremme af 
mobilitet. 16 stole blev brugt på arbejdspladser. 

 34 stole blev leveret i VELAs standard model - 66 stole blev leveret med ændringer, enten  tilbehør 
eller særlig tilpasning. 

 

Konklusion: 
Projektet har givet brugbar viden om brugerne og brugen af arbejdsstolen, som kan bidrage til at forbedre 
formidlingen af stolene, i samarbejdet med ergoterapeuterne, og til produktudvikling i forhold til brugernes 
ønsker.  
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