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Neonatal & pædiatri



I den danske sundhedssektor er målet med indlæggelse på en neonatalafdeling, at 
vejlede og støtte forældrene bedst muligt, og samtidig sørge for, at de inddrages og 
forstår, hvad deres barn gennemgår. 

FOR TIDLIGT FØDTE BØRN

Når børn fødes for tidligt betyder det, at den sidste del af 

fosterudviklingen skal ske uden for livmoderen.

Forskning viser, at “hud-mod- hud”- kontakt mellem barn 

og forældre er med til at stabilisere barnets respiration, 

puls, temperatur samt søvnmønster. Dermed udgør nær-

kontakt en væsentlig forskel for barnet.

Mange afdelinger har dårlige forhold for forældrene ift. at 

sidde med barnet i længere tid. Stolen eller sengen på stu-

en giver sjældent den fornødne komfort eller de

indstillingsmuligheder, der er essentielt for en længere-

varende kontakt mellem barn og forældre.

Dette går ud over barnets vitale værdier, da forældrekon-

takten mindskes.

PERSONALETS ARBEJDSMILJØ

Personalet på afdelingen løser mange forskellige opgaver 

i relation til behandling eller pleje af barnet. Det betyder, 

at personalets arbejdsmiljø ofte komprommiteres ved en 

almindelig lænestol eller seng, alene ved at personalet for-

søger at hjælpe forældrene bedst muligt.

Stol til neonatalafdelinger 
samt pædiatriske afdelinger
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UDFORDRINGEN

Daglige problematikker er en del af hverdagen for 

mange forældre på neonatalafdelinger. Situationen er 

ikke kun svær for forældrene men også for personalet. 

Personalet vejleder forældrene og udfører undersø-

gelser og behandlinger af barnet, imens det ligger hos 

dets forældre, for at minimere barnets stress. Dette 

betyder, at personalet ofte har hyppige vrid i kroppen 

og at de står foroverbøjet i længere tid. Forsøg på at 

hjælpe forældrene ender derfor ofte i dårlige arbejds-

stillinger, som blandt andet giver smerter og ubehag i 

ryg og lænd og derved er en risikofaktor for arbejds-

skader. De fysiske rammer på mange neonatalafdelin-

ger betyder, at der ikke er plads til, at hver familie kan 

have  en hospitalsseng ved deres barns kuvøse. 

”Endelig sidder du godt – personalet har hjulpet dig og fået stoppet puder og tæpper ind under dine arme og ben, 
og nu sidder både du og dit barn godt. Efter en time kan du mærke, at du bliver øm i kroppen, fordi du sidder stille 
og ikke kan flytte dig. Du vil nødigt forstyrre dit barn, som ligger godt. Kunne du bare lige få en pude i ryggen eller 
skifte stilling, så kunne du sidde godt igen. Du er også blevet tørstig og du skal have hældt mere modermælk op, 
som du skal give dit barn. Nej, du kan ikke nå og må igen bede personalet om hjælp.” 
 
Nørgaard B. Den fader-venlige neonatalafdeling: fædre vil være en ligeværdig forælder. Livsbladet. 2015;(2):34-41.

”De normale stole er lidt ubekvemme, og det er 
heller ikke lykken at ligge i en seng hele dagen - 
med denne stol er fokus flyttet fra møblet til barnet.” 
 Anders, nybagt far, om VELA ’Neonatal’-stol

NÆRHED OG BEDRE ARBEJDSMILJØ

VELA ‘Neonatal’-stol og VELA ‘Pædiatri’-stol giver mulig-

hed for, at forældre selv kan rejse og sætte sig og at de 

kan sidde i lang tid og selv ændre siddestillingen. Stolene 

muliggør desuden øget nærhed, forbedret arbejdsmiljø 

og et hjemligt stuemiljø. 

Stolen er til gavn for både forældre, barn og personale, 

og er udviklet og designet i samarbejde med Neonatal-

afdelingen på Kolding Sygehus. Der er bl.a. udarbejdet et 

RCT-studie på stolen og på den baggrund er en viden-

skabelig artikel under udarbejdelse.



INDIVIDUEL ELEKTRISK 

INDSTILLING AF RYGLÆN 

OG FODSKAMMEL FOR  

KOMFORT  OG VARIATION   

ARMLÆNENE KAN INDSTILLES 

NED UNDER SÆDEHØJDE, 

SÅ DET ER NEMMERE FOR 

PERSONALET AT KOMME TÆT 

PÅ BARNET

UDSTIGNINGSHJÆLP SÅ 

FORÆLDRENE SELV KAN SÆTTE 

OG REJSE SIG MED BARNET UDEN 

AT SKULLE TILKALDE PERSONALET

CENTRALBREMSE PÅ 

BAGHJUL KAN NEMT 

LÅSES/LÅSES OP, SÅ 

STOLEN KAN FLYTTES 

RUNDT OG BREMSES

ELEKTRISK HØJDEINDSTILLING 

MULIGGØR, AT BARN OG FORÆLDER 

KAN ’KØRES’ OP TIL PERSONALETS 

ØNSKEDE ARBEJDSSTILLING

VELA ’Neonatal’-stol

VELA ́ Neonatal´-stol giver foræl-
dre de bedste forudsætninger for 
at sidde længere tid med barnet 
og sundhedspersonalet får for-
bedret arbejdsmiljø.

:: Stolens mange indstillingsmuligheder, fx 

ryglæn og fodskammel kan indstilles, imens 

man sidder i stolen. Dette gør det muligt at 

ændre siddestilling, at hvile i stolen og at 

sidde bekvemt – også over længere tid

:: Personalet kan arbejde stående i en god 

arbejdsstilling, da stolen kan hæves til den 

ønskede stilling via elektriske højdeindstilling. 

Dette gøre det også muligt for forældre at 

sidde/hvile i den rette højde ift. at kunne nå 

barnet i kuvøsen

:: Udstigningshjælp giver forældrene mulighed 

for selv at sætte sig og komme op fra stolen 

med barnet i armene, uden at skulle tilkalde 

personale eller at lægge barnet fra sig

:: Optimal støtte ved amning, da armlænene 

nemt kan indstilles og støtte i den rette højde

:: Stolen er mobil med hjul, så den kan flyttes 

rundt på afdelingen alt efter behov

:: Centralbremse sikrer en stabil stol når man 

skal rejse sig og sætte sig ned

Varenr. 87212







VELA ’Pædiatri’-stol

INDIVIDUEL ELEKTRISK 

INDSTILLING AF RYGLÆN 

OG FODSKAMMEL FOR  

KOMFORT  OG VARIATION   

ARMLÆNENE KAN INDSTILLES 

NED UNDER SÆDEHØJDE, 

SÅ DET ER NEMMERE FOR 

PERSONALET AT KOMME TÆT 

PÅ BARNET

UDSTIGNINGSHJÆLP SÅ 

FORÆLDRENE SELV KAN SÆTTE 

OG REJSE SIG MED BARNET, UDEN 

AT SKULLE TILKALDE PERSONALET

CENTRALBREMSE PÅ 

BAGHJUL KAN NEMT  

LÅSES/LÅSES OP, SÅ 

STOLEN KAN FLYTTES 

RUNDT OG BREMSES

ELEKTRISK HØJDEINDSTILLING 

MULIGGØR, AT BARN OG FORÆLDER 

KAN ’KØRES’ OP TIL PERSONALETS 

ØNSKEDE ARBEJDSSTILLING

VELA ´Pædiatri´-stol giver op-
timale muligheder for nærhed 
mellem barnet, der har behov for 
pleje og behandling, og foræl-
drene, som skal støtte deres barn 
i sygdomsforløbet. 

:: Stolen har mange indstillingsmuligheder. Fx 

kan ryglæn og fodskammel indstilles, imens 

man sidder i stolen, hvilket giver forældrene 

mulighed for at ændre siddestilling med bar-

net, eller at ligge ned/hvile i stolen, imens 

barnet ligger i sengen

:: Stolens elektriske højdeindstilling muliggør, at 

personalet kan arbejde stående i en god ar-

bejdsstilling

:: Forældrene har mulighed for selv at sætte sig 

og rejse sig med barnet i armene, uden at 

skulle tilkalde personalet

:: Optimal støtte, da armlænene nemt kan ind-

stilles og støtte i den rette højde

:: Stolen er mobil med hjul, så den kan flyttes 

rundt på afdelingen alt efter behov

:: Centralbremse sikrer en stabil stol når man 

skal rejse sig og sætte sig ned

Varenr. 87212



VELA Samba 410

VELA Latin 100

Personalestole & taburetter

Alle stole og taburetter kan fås med forskellige
typer hjul og fodbetjent højdeindstilling

VELA Latin 100 

:: Ideel til kortere- og længerevarende, sidden-

de arbejde

:: Ergonomisk formet sæde og ryglæn, som 

støtter og stimulerer en god siddestilling

:: Nem og trinløs indstilling af sædehøjde og 

kip samt rygfunktioner muliggør varierende 

siddestillinger, fremmer bevægelse og giver 

en aktiv siddestilling

:: Hurtig og nem indstilling af stolen for den 

enkelte, da stolens håndtag har letaflæselige 

piktogrammer

Varenr. 80131

Varenr. 80147

VELA Samba 410

:: Fremmer sundhedspersonalets arbejdsstil-

ling ved at aktivere kroppen via et unikt de-

signet sæde, så man får en aktiv siddestilling

:: Stolens sæde aktiverer kroppens balance 

og derved også muskler og led i ryg og mave 

på samme måde som en pilatesbold, dog 

uden risiko for at miste balancen

:: Den dynamiske bevægelse fra sædet stimu-

lerer og styrker ryg og lænd, og man opnår 

en mere opret, aktiv siddestilling

:: Fremmer bevægelighed i lænderyggen og 

rotation af bækkenet via sædets udformning

:: Nemt at variere siddehøjde og få en god ar-

bejdshøjde

Det unikke sæde aktiverer 
kroppens balance på samme 
måde som en pilatesbold 



VELA Samba 420

VELA Samba 400

VELA Samba 520

VELA Samba 500

VELA Samba 420 

:: Taburet med sadelsæde og smalt ryglæn, som 

sikrer en aktiv siddestilling til varierende, sid-

dende arbejde

:: Fremmer en aktiv, rank siddestilling, da sadel-

sæde med kip giver en åben hoftevinkel

:: Giver siddende mobilitet, da det er nemt at flyt-

te sig rundt imellem forskellige arbejdsopgaver

:: Giver mulighed for, at sidde meget tæt på patient

:: Nemt at variere siddehøjde og få en god ar-

bejdshøjde

 

VELA Samba 400
:: Taburet med sadelsæde, som fremmer en 

god arbejdsstilling, hvor man undgår for-

overbøjede arbejdsstillinger

VELA Samba 520

:: Lille og kompakt taburet med ergonomisk 

ryglæn, som er ideel til kortere, stillesidden-

de arbejde

:: Ergonomisk, indstillelig ryglæn, som støtter 

en aktiv siddestilling og giver frie bevægel-

sesmuligheder omkring skuldre og arme 

:: Let at flytte taburetten med sig rundt imens 

man sidder

:: Nemt at variere siddehøjde og få en god ar-

bejdshøjde

VELA Samba 500

:: Kompakt taburet uden ryglæn, som er nem at 

få af vejen, fx under et bord,  når der ikke er 

behov for den 

Taburetter

Varenr. 80145

Varenr. 80148

Varenr. 80146

Varenr. 80149



Studier har vist, at æstetik og indretning på stuerne, herunder møblers 
udformning, har betydning for indlæggelsestid, da harmoniske indtryk og 
positive tanker medvirker til patienters velbefindende og helbredelse. 
 Andrade:2012 / Cesario:2009
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VELA er en dansk, familieejet virksomhed, som er grundlagt i 1935 

af Vermund Larsen. VELA har hovedsæde i Aalborg og har egen ud-

viklingsafdeling, produktion og polsterværksted. For at være tæt på 

vores kunder, har vi desuden 3 salgs- og servicekontorer i Danmark.

STOLE MED OMHU OG PRÆCISION

Udviklingsafdelingen hos VELA har konstant fokus på at optimere 

sikkerhed, funktionalitet og ergonomi i samarbejde med fagperson-

ale fra sundhedssektoren. 

Vi tager højde for, at stolene er udsat for hårdt slid i mange timer 

dagligt i sundhedssektoren. VELA bruger hårdføre mekaniske dele 

og beklæder stolene med ekstra slidstærke materialer, så de holder 

sig pæne og funktionsdygtige i mange år.

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og bliver produceret i Aalborg, 

hvorfor vi kan tilbyde markedets hurtigste leveringstid.

Dansk kvalitet

Stole fra VELA Medical er designet, så de lever 
op til de hygiejne- og desinficeringskrav, der 
er i sundhedssektoren.

:: For optimal hygiejne er alle stolens overflader - også træoverfla-

der - rengøringsvenlige og lette at aftørre/desinficere

:: Antallet af syninger er minimeret og der er kantbånd på eventu-

elle overgange mellem polstrede og hårde overflader samt ved 

armlæn og ryglæn. Dette for at der ikke kommer snavs i sam-

linger og rengøring lettes

:: Alle dele på stolene tåler desinfektion med fx alkohol eller klor 

ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold - se 

specifikationer på  www.vela-medical.dk

Hygiejnefordele
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