
SOMNA HJELPEMIDLER
FÅ EN FUNGERENDE HVERDAG 



OM SOMNA
Våre tyngdeprodukter er populære hjelpemidler som er utviklet for å gjøre 
hverdagen enklere samt stimulere til egenaktivitet for personer med funk-
sjonsnedsettelser. Produktene har også god effekt på personer som lider av 
angst, uro, stress og søvnproblemer. Tyngden, trykket og den omsluttende 
effekten bidrar til en økt kroppsfornemmelse og oppleves beroligende. Våre 
sansestimulerende produkter bidrar til økt livskvalitet gjennom:  

• Hjelp til aktiv hverdag 
• Økt fokus  
• Ro i kroppen 
• Forbedring av søvn

Somna har vært aktive på markedet i over 10 år, og er idag etablert i 
Norge med datterselskapet Somna hjelpemidler. Siden starten har Somna 
jobbet med produktutvikling, produsering, utdannelse og salg som innebæ-
rer at firma har full kontroll over hele prosessen, og kan derfor garantere 
høy kvalitet samt service til alle innkommende spørsmål.   
 
For å få en aktiv og fungerende hverdag er det viktig med en god natt 
søvn, og det er der firmanavnet gjenspeiler seg, da Somna betyr sove på 
svensk. 

Kjededynen med de langsgående kjedene ble starten, og Somna har etter 
hvert utviklet flere vektprodukter med kjeder i, blant annet Kjededyne, Kje-
deteppe, Kjedevest og Somna® Vektkrage. I dag har Somna over 50 000 
brukere som får en aktiv og funksjonell hverdag takket være vektprodukte-
ne.  
 
Somna er ISO- sertifisert i forhold til ISO- 9001 og ISO- 14001 som sikrer 
kvalitet både på arbeidsmåten og produktene. Alle Somna sine produkter 
har en garanti på 2 år.  



Somnas produkter er CE-merket i samsvar med direkti-
vet om medisinsk utstyr 93/42 /EEG.

Somna® Kjededyne og Somna® Kjedeteppe er merket 
med Øko-Tex Standard 100, klasse 1.

Somna® Kjededyne, Somna® Kjedeteppe og Somna® 
Kjedevest er producert i Sverige.



SOMNA® KJEDEDYNE

Somna® Kjededyne er en vektdyne som er utviklet for å lindre uro, angst og søvnpro-
blemer. Tyngden, trykket og den omsluttende utformingen gir en beroligende effekt og 
bedre søvnkvalitet.  

Funksjon og design    
Kjededynene våre har en 2 i 1-funksjon med en vattert side som gir et jevnt og dypt 
trykk, og en kjedeside som gir tydelig taktil stimulans. Du velger selv hvilken side du 
vil ha mot kroppen. Stoffet på kjedesiden har et halvmåne-mønster som gjør det lett å 
skille de to sidene fra hverandre.

Kjedene er fleksible og former seg derfor etter kroppen, slik at dynen omslutter krop-
pen. Kjedene legger seg sammenhengende fra topp til tå, uten opphold. Det skaper et 
jevnt og virkningsfullt trykk uansett lengde på kroppen.



Vatten i dynene våre er bygd opp med små porer og hulrom som gjør at dynen puster 
og transporterer bort fukt og damp på en effektiv måte. Det gir et tørt og behagelig 
sovemiljø gjennom hele søvnsyklusen. 

Dynene kan deles, og det gjør dem enklere å håndtere ved vask. De deles med en 
langsgående glidelås, slik at man unngår avbrudd i kjedenes trykk, og slik at det er 
mulig å bruke den ene delen som teppe. For å gi en behagelig og myk opplevelse mot 
hals og ansikt er glidelåsen nedsenket, dynen har avrundede hjørner og det er ingen 
kryssende kjeder på dynens kortsider.

Dynens to deler har en unik fargemarkering som angir den respektive dynedelens vekt. 
Det gjør det lett å matche de to delene hvis de vaskes sammen med andre dyner, for 
eksempel på et vaskeri. 

SVAL ELLER VARM?
Det er stor etterspørsel etter en kjededyne som er å sval som mulig. Derfor har vi i Somna 
fått testet varme- og isoleringsevnen til dynene våre, slik at vi kan veilede kundene våre best 
mulig. Testene er gjennomført av det uavhengige testinstituttet RISE IVF i Mölndal i Sverige, og 
resultatene vises i diagrammet nedenfor. 

Det har blitt påstått at vektelementene i tyngdedyner alltid påvirker TOG-verdien, og derfor 
har vi også fått sammenlignet varme- og isoleringsevnen til dynene våre, både med og uten 
kjeder. Resultatet ble helt likt for de forskjellige testene, og det betyr at kjedene i våre dyner 
ikke har noen innvirkning på verken varme- eller isoleringsevne.   
   

* Målt i henhold til SS-EN ISO 15831.

TOG (Thermal Overall Grade) er en 
internasjonal standard som viser
isoleringsevnen til et tekstilt materiale.
For dyner ligger TOG-verdien på ca. 1–15.
Lavere verdier angir svalere dyner, mens
høyere verdier angir varmere dyner.
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MODELLER
Somna® Kjededyne er originalen. Den er vår klassiske og mest populære dyne og er designet 
for å være så sval som mulig.

Somna® Kjededyne Sensitive har ekstra vatt på den vatterte siden. Det gir en dyne som er 
varmere, mykere og luftigere. Den kan passe for personer som for eksempel fryser lett, har 
smerteproblematikk og/eller er vare for hardt trykk.

Somna® Kjededyne Balance inneholder kjeder i to tykkelser. Kjedene er plassert mer sentralt i 
dyna, på linje med kroppens plassering. Den kan være egnet for personer som ønsker en større 
grad av taktil stimulering, har en slankere kroppsbygning eller vil ha en dyne som er tyngre midt 
på kroppen.



Somna® Kjededyne Sensitive 

”Det føles som jeg får mer ut av søvnen min, som gjør at jeg blir mer våken og energisk.”

Pasient med ADHD

”Jeg kjenner forskjell; mindre anspent, mindre smerter, mer uthvilt og fokusert. Det føles som 
dynen hjelper meg veldig og hjelper mer enn noen medisin noen gang har gjort.” 

Pasient med Bipolar lidelse

Somna® Kjededyne 

Somna® Kjededyne Balance

6 kg

8 kg
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14 kg

4 kg

SPESIFIKASJON
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MATERIALE
Tekstil: 90% Polyester, 10% Polypropylen. Ytterstoff i flammesikkert Trevira CS-materiale. 
Fyll: 100% Stålkjeder

6 kg

8 kg

10 kg

12 kg

14 kg

4 kg= Ingen fargemerking



SOMNA® KJEDETEPPE

Kjedeteppe® er et vektteppe som legger seg tett rundt kroppen og gir ro og 
en følelse av trygghet. Teppet brukes ofte når man trenger å samle seg og ved 
kortere pauser på dagtid for å døyve uro og angst, men kan også brukes for å 
finne roen før leggetid på kvelden. 

Kjedeteppe® finnes i en kort og en lang variant, og begge varianter kan brukes i 
både sittende og liggende positur. Den korte versjonen er god å ha over knærne, 
mens den lange er perfekt når du vil pakke deg inn eller hvile.

I likhet med Kjededyne® har også kjedeteppet en 2 i 1-funksjon med en vattert 
side som gir et jevnt trykk, og en kjedeside som gir en større taktil stimulans. 
Kjedeteppet har et praktisk, slitesterkt og mørkegrått stoffmateriale som gjør bruk 
av trekk overflødig.  



Somna® Kjedeteppe kort 

70x125 cm   

4 kg    

MATERIALE
Tekstil: 75% Polyester, 17% Bomull, 8% Polypropylen.
Fyll: 100% Stålkjeder

Somna® Kjedeteppe lang

70x200 cm   

5 kg & 7 kg

”Jeg liker den veldig, den er perfekt. Nå kan jeg sitte med bena stille og det er kjempe 
deilig!”

Pasient med Asberger, ADHD og angsttilstand

”I eldreomsorgen anbefales Somna® Kjededyne til å brukes på pasienter som sitter i en 
lenestol eller rullestol. En av pasientene som ofte slet med angst på ettermiddagene fikk 
teppet liggende over fanget og angsten ble da redusert.”

Ergoterapeut, Eldreomsorg

SPESIFIKASJON



SOMNA® KJEDEVEST

Kjedevest® er en vektvest som skal brukes på dagtid. Den omsluttende fasongen, tyngden 
og trykket fra vesten kan gi brukeren bedre kroppsbevissthet, en følelse av trygghet og 
bedre konsentrasjonsevne. Du kan bruke vesten før en aktivitet for å roe deg ned, under 
en aktivitet så du klarer å fullføre den eller etter at du har fullført en aktivitet og trenger 
å hente deg inn igjen. Den har vist seg å ha god effekt for eksempel ved krevende opp-
gaver på skolen/arbeidsplassen, når man må oppholde seg et sted hvor det er mange 
mennesker, på reiser/arrangementer og i trening/terapi for balanse og kroppsbevissthet.
 
Best effekt oppnår du ved å bruke kjedevesten tett på kroppen med bare en t-skjorte 
eller trøye under. Kjedene ligger horisontalt i kanaler rundt overkroppen, men for å unngå 
gnisninger/ubehag har ikke vesten kjeder over brystpartiet eller skuldre. Takket være en 
fleksibel og nett design kan du skjule vesten ved hjelp av en genser eller jakke.
 
MODELLER
Somna® Kjedevest 2.0 reguleres ved hjelp av tre remmer som festes med spenner, og 
har en tynn og myk vattering på skuldrene som føles ekstra komfortabel.  En vektkrave 
påfører skuldrene ekstra tyngde og en følelse av å være forankret. Kraven festes med to 
trykknapper.

Somna® Kjedevest Balance reguleres i omfang ved hjelp av gummibånd og borrelås, 
mens lengden kan reguleres ved hjelp av borrelåser på skuldrene. Vesten er lett å tilpasse 
og har en tøff og nett design som har gjort den til vår mest populære. Den tilhørende 
vektkraven er ergonomisk utformet og gir både tyngde og en omsluttende effekt.



”Det beste med vesten er at den hjelper meg med å puste. I stede for at jeg puster 
med brystet, klarer jeg å puste helt ned til magen og det gjør meg beroliget. Jeg brukte 
til og med vesten i en samtale med terapeuten min, da vi skulle snakke om traume fra 
barndommen min.”

Pasient med Asperger, ADHD og angsttilstand

”Jeg tar på meg vesten på jobben når hodet og kroppen er urolig. Vesten gjør meg 
beroliget og jeg kjenner meg trygg.” 

Pasient med Intellektuell funksjonshemming

Somna® Kjedevest 2.0  
 
110/122  1 kg
128/140   1,5 kg
146/158   2 kg 

XS  2 kg
S  2,5 kg
M   3 kg
L  3,5 kg 
XL  4 kg
    
Tilpasset Vektkrave er inkludert. Kravens 
vekt er 1,5 kg for junior og 2,5 kg for 
voksne.

Somna® Kjedevest Balance 
Junior (4-8 år) 1 kg
XS  2 kg 
S/M  2,5 kg
M/L  3 kg
L/XL  3,5 kg

Somna® Vektkrave er inkludert; 
Junior - 1kg, XS - 1,5kg, S-XL - 2kg.

MATERIALE
Textil: 70% Polyester, 30% Bomull
Fyllning: 100% Stålkedjor

SPESIFIKASJONSOMNA® KJEDEVEST



SOMNAKRAGE

Somna® Vektkrage bidrar til å redusere spenninger i kropp og skuldre. Vektkragen 
er ergonomisk utformet for å gi en omsluttende følelse, og den går utover brystet 
og ned mellom skulderbladene uten å belaste nakken. For optimal komfort har 
den en tynn vattering ved skuldrene. 

Vektkragen kan brukes både mens du sitter og når du er i aktivitet. Den kan 
gi brukeren en følelse av å være forankret og gi ro ved stress og konsentras-
jonsvansker og når du skal hente deg inn igjen. Kragen kan gi bedre kroppsbe-
vissthet for eksempel ved statisk arbeid og balansetrening. 



”Før pleide jeg ofte å få vondt i hode når jeg jobbet, men så begynte jeg å bruke 
nakkekragen og da ble det mye bedre.”

Pasient med stress og spenningshodepine

Trekk kan kjøpes som tilbehør. 

Somna® Vektkrage 
S-XL 2 kg   
XS 1,5 kg   
Junior  1 kg

Vektkragen finnes i størrelser som er tilpasset 
størrelsen til Kjedevest® Balance.

MATERIALE
Tekstil: 55% Polyester, 45% Bomull
Fyll: 100% Polyester

SPESIFIKASJON



EVIDENS 
Vi i Somna har over 10 års erfaring med vektprodukter som indikerer at produktene 
våre hjelper brukere og gir dem bedre livskvalitet. Det er imidlertid viktig å kunne 
dokumentere virkningen klinisk, og derfor legger vi stor vekt på å jobbe evidensbasert. 
I neste kapittel har vi samlet flere forskningsrapporter som underbygger våre erfaringer.

Positive effects of a weighted blanket on insomnia
Ackerley R, Badre G, Olausson H (2015). J Sleep Med Disord 2(3): 1022. 

The study looks at the effects of the Somna® Blanket in 31 subjects who suffer from 
insomnia. The subjective results showed that the participants liked sleeping with the 
Somna® Blanket. They felt that it was easier to settle down to sleep, and that they 
slept better. They also said they felt more refreshed in the morning. Objectively, the 
study found that the sleeping period increased, and that movements during sleep 
decreased when participants slept with the Somna® Blanket. In summary, the resear-
chers found (both objectively and subjectively) that the participants could sleep more 
calmly when they used the Somna® Blanket.



Weighted blankets for insomnia in affective disorder and ADHD – a clinical follow 
up study
Bodil Ekholm, The Affective Disorder outpatient clinic at Psychiatry Southwest, Karolinska 
University Hospital Huddinge. Mats Adler, Institution for Clinical Neuroscience, Karolin-
ska Institutet, Sweden (2018).
 
A clinical follow-up study has been conducted at the Affective Disorder outpatient clinic 
at Psychiatry Southwest, Karolinska University Hospital Huddinge in Sweden. 199 psychi-
atric patients with affective and ADHD diagnoses and co-occurring insomnia were in-
cluded consecutively and treated with weighted blankets as a part of a clinical routine. 
139 chain blankets and 79 ball blankets were prescribed. The patients were evaluated 
before and after four weeks use of the blanket concerning time to sleep onset and ten 
sleep-related symptoms, using a self-rating scale, and after one year by a telephone 
interview.

The use of weighted blankets reduced the median time to fall asleep from 70 to 30 
minutes (p<0.001) and led to a significant improvement of ten other sleep-related sympt-
oms at the follow up after four weeks. After one year the positive effects on sleep were 
still maintained.

In spite of the positive results, studies with controlled design are warranted.



Evaluating the Safety and Effectiveness of the Weighted Blanket with Adults During 
an Inpatient Mental Health Hospitalization
Champagne, T., Mullen, B., Dickson., D & Kr-ishnamurty, S. (2015). Occupational Therapy 
in Mental Health, 31:3, 211-233

The aim of the study was to investigate the safety and effectiveness of the standar-
dized use of a 30-pound (14 kg) weighted blanket (WB). A total of 30 adults from 
an acute inpatient mental health hospitalization participated. Safety measured data 
included blood pressure, pulse rate, and pulse oximetry monitoring, with and without 
the 30-pound WB. Measurements regarding the safety concluded that the use of the 
30-pound weighted blanket did not cause any adverse influence on physiological safety 
in terms of blood circulation, as evidenced by the three vital signs data collected, for 
all the 30 participants. The effectiveness of the weighted blankets measured that the 
STAI-10 results showed that 60% of the participants had a positive effect while using 
the weighted blanket. The 0-10 self-rating showed that 66.7% had a significant reduction 
in anxiety using the weighted blanket. The study indicates that the use of a WB was 
100% safe and effective for 60% of the adult participants.

Effects of Weighted Vests on Attention, Impulse Control, and On-Task Behaviour in 
Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Lin H-Y, Lee P, Chang W-D, Hong, F-Y (2014) American Journal of Occupational Therapy, 
68, 149-158. 

The study examines the effectiveness of using weighted vests for improving attention, 
impulse control, and on-task behaviour in children with attention deficit hyperactivity 
disorder 
(ADHD). In the study 110 children with ADHD were measured and the results showed 
that in the weighted vest condition, the participants did show significant improvement in 
all three attentional variables of the CPT–II task, including inattention; speed of proces-
sing and responding; consistency of executive management; and three of four on-task 
behaviours, including off task, out of seat, and fidgets. No significant improvements in 
impulse control and automatic vocalizations were found. The findings support the use of 
the weighted vest which could remedy attentional and on-task behavioural problems of 
children with ADHD.

Pilot study of a sensory room in an acute inpatient psychiatric unit
Theresa Novak, Justin Scanlan, Damien Mc-Caul, Nathan MacDonald, Timothy Clarke 
(2012). The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists.

This study examined the outcomes associated with the introduction of a sensory room 
in an acute inpatient psychiatric unit. Use of the room was associated with significant 
reductions in distress and improvements in a range of disturbed behaviours. Those 
individuals who used the weighted blanket reported significantly greater reductions in 
distress and clinician rated anxiety than those who did not. The sensory room was an 
effective intervention to ameliorate distress and disturbed behaviour, although this did 
not translate into reductions in overall rates of seclusion or aggression. Weighted blan-
kets appeared to be particularly useful. effective intervention to ameliorate distress and 
disturbed behaviour, although this did not translate into reductions in overall rates of 



The Use of a Weighted Vest To In-crease On-Task Behavior in Children With Atten-
tion Difficulties
VandenBerg, N. L. (2001). American Journal of Occupational Therapy, 55, 621–628.

In this study, students with documented attention difficulties and hyperactivity used a 
weighted vest while measuring their on-task behaviour during fine motor activities in the 
classroom. On-task behaviour increased by 18% to 25% in all students while wearing the 
weighted vest. The preliminary findings support the hypothesis that wearing a weighted 
vest to apply deep pressure increases on-task behav-iour during fine motor activities.

Effects of a weighted vest on attention to task and self-stimulatory behaviors in 
preschoolers with pervasive developmental disorders
Fertel-Daly D, Bedell G, Hinojosa J (2001). American Journal of Occupational Therapy, 
55, 629-640.

This study examined the effectiveness of using a weighted vest for increasing attention 
to a fine motor task and decreasing self-stimulatory behaviours in preschool children 
with pervasive developmental disorders (PDD). The findings suggest that for these 
children, the use of a weighted vest resulted in an increase in attention to task and 
decrease in self-stimulatory behaviours. The most consistent improvement observed was 
the decreased number of distractions.

Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted 
Blanket Approach
Hsin-Yung Chen, Hsiang Yang, Huang-Ju Chi, Hsin-Ming Chen (2013). Journal of Medical 
and Biological Engineering, 33(5), 463-470.

In the study, dental treatment is used as the source of anxiety to investigate the effects 
of Deep Touch Pressure (DTP) provided by a weighted blanket on the autonomic 
nervous system modulation for subjects with anxiety during dental treatment using phy-
siological measurements and behavioural assessments. The effects of DTP intervention 
between dental treatment phases, with a focus on the modulation of orchestration of 
sympathetic and the parasympathetic nervous system, are also investigated. 
The study provides physiological evidence to support the positive clinical effects of DTP 
for reducing anxiety in dental environments.

The effect of the wearing of weighted vests on the sensory behaviour of learners 
diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder within a school context
Fransli Buckle, Denise Franzsen, Juanita Bester (2011). South African Journal of Occupa-
tional Therapy, 41(3).

This study investigated the effect that wearing a weighted vest had on children in their 
in-seat behaviour, task completion speed and attention-to-task, in the classroom. The 
Phase group effect for in-seat behaviour and atten-tion-to-task indicated a statistically 
significant difference when learners wore weighted vests. The weighted vests improved 
the in-seat be-haviour and attention to task of learners diag-nosed with ADHD in a 
classroom context.

Alle studier er fritt sammenfattet av Somna AS.



VASK

Maks 60°C – skånsomt
vaskeprogram

Tåler ikke blekemidler

Ikke tørketrommel

Tørkeskap max 40°C

Må ikke strykes

Ikke bruk sterkere væsker
enn perkloretylen ved rens

Rekondisjonering kan
utføres i 70°C

Somna® Kjedevest 2.0 & Somna® Kjedevest Balance

Somna® Kjededyne, Somna® Kjededyne Balance, Somna® Kjededyne Sensitive 
Somna® Kjedeteppe

Somna® Vektkrage

Maks 60°C – skånsomt
vaskeprogram

Tåler ikke blekemidler

Ikke tørketrommel

Må ikke strykes

Ikke bruk sterkere væsker
enn perkloretylen ved rens

Krage

Tåler ikke rens

Tåler ikke mikrobølgeovn

Bruk medfølgende vaskepose.

Bruk medfølgende vaskepose.

Bruk medfølgende vaskepose. 

Maks 60°C – skånsomt
vaskeprogram

Tåler ikke blekemidler

Ikke tørketrommel

Må ikke strykes

Ikke bruk sterkere væsker
enn perkloretylen ved rens

Tåler ikke rens

Tåler ikke mikrobølgeovn

Dynen kan også brukes med et hygienetrekk som kan vaskes i 90 grader.  
Hygienetrekket er tilgjengelig som tilbehør.

70°



PRODUKTLISTE

Artikkelnr Produktnavn Mål/Vekt

500170 Somna® Kjededyne 4 kg 140x200 cm

500175 Somna® Kjededyne 6 kg 140x200 cm

500180 Somna® Kjededyne 8 kg 140x200 cm

700590 Somna® Kjededyne Balance 8 kg 140x200 cm

500185 Somna® Kjededyne 10 kg 140x200 cm

500190 Somna® Kjededyne 12 kg 140x200 cm

500195 Somna® Kjededyne 14 kg 140x200 cm

500200 Somna® Kjededyne 3 kg 100x140 cm

500205 Somna® Kjededyne 5 kg 100x140 cm

500280 Somna® Kjededyne Sensitive 4 kg 140x200 cm

500281 Somna® Kjededyne Sensitive 6 kg 140x200 cm

500282 Somna® Kjededyne Sensitive 8 kg 140x200 cm

500283 Somna® Kjededyne Sensitive 10 kg 140x200 cm

500284 Somna® Kjededyne Sensitive 12 kg 140x200 cm

500285 Somna® Kjededyne Sensitive 14 kg 140x200 cm

500230 Somna® Kjededyne Sensitive Junior 3 kg 100x140 cm

500235 Somna® Kjededyne Sensitive Junior 5 kg 100x140 cm

600610 Somna® Kjedeteppe kort 4 kg 70x125 cm

600613 Somna® Kjedeteppe lang 5 kg 70x200 cm

600615 Somna® Kjedeteppe lang 7 kg 70x200 cm

600785 Somna® Kjedevest 2.0 XS 2 kg (+krage 2,5 kg)

600790 Somna® Kjedevest 2.0 S 2,5 kg (+krage 2,5 kg)

600795 Somna® Kjedevest 2.0 M 3 kg (+krage 2,5 kg)

600800 Somna® Kjedevest 2.0 L 3,5 kg (+krage 2,5 kg)

600805 Somna® Kjedevest 2.0 XL 4 kg (+krage 2,5 kg)

600770 Somna® Kjedevest 2.0 110/122 1 kg (+krage 1.5 kg)

600775 Somna® Kjedevest 2.0 128/140 1,5 kg (+krage 1.5 kg)

600780 Somna® Kjedevest 2.0 146/158 2 kg (+krage 1.5 kg)

600810 Somna® Kjedevest Balance Junior (4-8 år) 1 kg (+krage 1 kg)

600815 Somna® Kjedevest Balance XS 2 kg (+krage 1.5 kg)

600820 Somna® Kjedevest Balance S/M 2,5 kg (+krage 2 kg)

600822 Somna® Kjedevest Balance M/L 3 kg (+krage 2 kg)

600825 Somna® Kjedevest Balance L/XL 3,5 kg (+krage 2 kg)

500266 Somna® Vektkrage Junior 1 kg

500267 Somna® Vektkrage XS 1,5 kg

500268 Somna® Vektkrage S-XL 2 kg

= Kan deles med glidelås.



SOMNA AS
c/o Business Sweden
Postboks 1681
0120 OSLO
+46 31 301 17 20
info@somnahjelpemidler.no
www.somnahjelpemidler.no
   @somnahjelpemidler.no


