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 Noe lavere total kroppshøyde 

 Noe korte armer i forhold til kroppslengde 

 Noe kortere ben 

 

 Problemer med håndledd (Madelungs deformitet) 
– stivhet, innskrenket bevegelighet  

– vansker med å vri hånden/underarmen (supinasjon/pronasjon) 

– nedsatt styrke i grepet  

– smerter 

 

 Smerter nakke, skulder 
 

 

 

Hva kan gi funksjonsproblemer i hverdagen når man 
har Leri Weill? 



• Støtte seg, ta seg for 

• Gå/løpe slik at håndleddene ”slenger løst” 

• Gripe og holde  

• Bruke redskaper 

• Bære med seg ting 

 

• Påkledning 

• Husarbeid 

• Skrive 

Madelungs deformitet, kan gi problemer med: 



• Omgivelsene er tilpasset folk med annen kroppshøyde 
– Trapper 
– Skranker 
– Toalett 
– Møbler 
– Betjeningsautomater 
– Offentlig kommunikasjon (tog, buss, bane) 

 

– Nå opp til, nå bort til, nå ned til..  
– Rekke hele kroppen 

 

– Gå langt og holde samme tempo som andre 
 

Lav kroppshøyde   - når omgivelsene er laget for ”A4 
mennesker”… 



 Styrk muskulaturen rundt leddet i hele bevegelsesbanen 

-Sterke muskler gir støtte til ledd 
 

Unngå stor belastning i leddets ytterstilling 

-Hold leddet i midtstilling ved tunge gjøremål 
 

 Fordel belastningen over flere og store ledd 
 

Bruk hjelpemidler som gjør at leddet kan holdes i midtstilling 
 

 Støttebandasjer/skinner (ortoser) kan være avtastende ved 
mye bruk av hendene/håndleddene 
 

 Finn en god balanse mellom aktivitet og hvile 
 

Ergonomiske prinsipper/råd ved vonde ledd 



• Gjøre ting på andre måter 

– Skyve og dra istedenfor å løfte 

– Klemme istedenfor å vri 

– Løfte med begge hender 

– Plassere arbeidet inntil deg 

– Riktig arbeidshøyde, hev/senkbare løsninger? 

– Plasseres det en trenger ofte der de er lett å få tak i   

 

• Hva er lure løsninger for dere?  

 

• Behov for tilpasning for å gjøre daglige gjøremål mindre krevende? 

 

Arbeidsmåter/teknikker ved vonde ledd 



• Hjemme  

• Skole/utdanning og jobb  

• Fritid 

• Komme inn / ut / rundt omkring 

 

• Arbeidshøyder  

• Plassering av ting slik at man når dem 

• Sittestilling – stol i riktig størrelse, som gir støtte i ryggen og 
for armene 

• Hjelpemidler 

 

 
 

 

 

 
Tilrettelegging  
 



Hjelpemidler = Folketrygden 

 Ikke økonomisk behovsprøvd. Søkes sendes NAV Hjelpemiddelsentralen (NAV 
HMS)  

 NAV HMS har ansvar for reparasjon av hjelpemidler, kommunen kan ta enkle 
reparasjoner 

 Det gis ikke lenger støtte til ”småhjelpemidler”, men 2000,- i stønad  kan søkes 
hvert 4. år.   

 
 

Tilpasning av bolig, bygningsmessige endringer 

 Tilskudd  til utredning og prosjektering (f.eks arkitekt)  - (Husbanken) 

 Tilskudd til tilpasning av bolig (Kommunen, fra Husbanken)   

 Hjelpemidler (eks automatisk døråpner, hev/senk-motor)   
 

 
 , 

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig  -  finansiering 



• Hjelpemidler til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet 

       - begrunnelse: ”Nødvendige og hensiktsmessige” 

• Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering   

 - «fritidshjelpemidler» 

• Ortopediske hjelpemidler:  

 - må begrunnes av lege-spesialist (f.eks ortoped) 

 

 Se regelverk bak i presentasjonen 
 

             

 
Folketrygdloven § 10.5-7 «Hjelpemidler» 

 



• Hev- og senkbar kjøkkenbenk eller fast i riktig høyde? 

• Nedsenkbare overskap? 

• “Sokkelskuff” som kan brukes som trinn i benken 

• Trådskuffer i stedet for hyller i underskap og høyskap, komme til fra siden 

• Stekeovninnsats i høyskap med sidehengslet dør og uttrekksplate under 

 

 

 

 

 

 

• Elektrisk høyderegulerbar arbeidstol, evt med fotbrett til å stå på 

• Trillebord? 

 

 
 
Kjøkken – mulige lure løsninger 
 



Hjelpemidler kjøkken - eksempler 

Handsfree visp Elektrisk 

boksåpner 

Ståstøttestoler  



• Grep, håndtak 

Matlaging 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/blobs/orig/23338.jpg
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/blobs/orig/23206.jpg
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/blobs/orig/23383.jpg


 

Fiksere, holde fast 



 

Helle vann ut av kjele 



 

Åpne/lukke emballasje 

15 



 

Åpne, vri, få tak i….  

16 

Håndtak til 
bæreposer 



Personlig stell 

Strømpe-påtaker og -avtrekker 
Hårfønerstativ 

https://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD6vK-mI_bAhWMhqYKHVLDAL0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.seniorland.dk/shop/personlig-pleje/paaklaedning/c-24/c-99&psig=AOvVaw1mMGzSjsesGeApMgqUYhJR&ust=1526730440990964


Nå hele kroppen 



Toalett, hvis vansker med å rekke fram 

Spyl/føn toalett Toalett-papir tang 



• Sammenleggbar krakk, som en kan ta med seg 

 

• Stødige 2 - trinns krakker 

 

                                          

 

 

 

• Fotstøtter for sittende stilling 

Krakker og fotskamler tilgjengelig der de trengs 



 

Hjelpemidler til studier og arbeid 
– eksempler  ved kontorarbeidsplass 

Headset til telefon Konseptholder 

Underarmsstøtte gir 

mindre belastning                                                

på skuldre og nakke 

Ergonomiske 

tastaturer/mus 

Godt tilpasset stol,     

bord, arbeidsplass 

http://www.microsoft.com/hardware/nb-no/support/sculpted-for-your-comfort
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://allegra.no/portfolio/headset/&ei=o7T9VMrQLoafygPwy4H4Ag&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNFomU0QVGXMw-hL2wrZcOrHUXXpNQ&ust=1425999323503882


Arbeidsbord, det kan være nyttig med: 

• utsparing, gir støtte for underarmene og  

• større tilgjengelig bordplass ved korte armer 

• høyderegulering 

   

 

Stolen, det kan være nyttig med: 

• stol med regulerbare armlén  

• stol med regulerbare fotbrett 

• setets dybde må være passe for å få ryggsttøtte 

 
 

Skole, studier 



• Spesialgrep på blyant/penn? 

• PC/ nettbrett 

• Lite tastatur og evt spesialtilpasset?  

• Ved all PC bruk, vær obs på arbeidsstilling 

 

 

Skriving 

Spesialtilpasset grep,  
(Norsk Teknisk 
ortopedi) 



 

 
 
Komme seg rundt -  over korte og lengre avstander 
 
 

Sykkel med riktig avstand mellom 
setet/styret, evt med hjelpemotor 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.draisin.com/products/mini-crosser/&ei=Q7X9VN3bEKvXyQPQ-4HwAw&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNEtJ_D5YYtMuUMB3-GG1wiR6CDQmg&ust=1425999528096714
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.skatepro.no/c90.htm&ei=1bb9VKHHGITOygOVvoK4Cg&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNHcgR20vnwayKNixOwfRKsTmInxRg&ust=1425999947068449
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://bergentrekkhundklubb.wordpress.com/bilder-2/&ei=Srf9VIOxFcSpyQOE3ICwBw&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNHcgR20vnwayKNixOwfRKsTmInxRg&ust=1425999947068449
https://www.gsport.no/produkt/115993/madd-vx3-nitro-sparkesykkel


• Utfordringer ved bilkjøring? 

• Rekke fram til pedaler uten å sitte helt oppi rattet 

• God sittestilling 

- passe dypt sete  

- ryggstøtte   

- støtte for underarmene 

 

 

• Rekke fram til betjeningsbrytere 

 
Behov for tilpasning av bilen? 
 



Hjelpemidler bil 

Snuplate – letter å komme ut og inn i bilen 

Bilbeltehåndtak 

 

 

 

Kilepute, minsker ”nedoverbakken” i bilsetet 



• ”Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering” (fritidshjelpemidler) 

• Hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet.  

• Det gis stønad til spesiallaget utstyr og spesialtilpasninger 

• Rammefinansiering for personer over 26 år (se regler bak) 

• Film om aktivitetshjelpemidler: 
https://www.youtube.com/watch?v=tbWf8VI8ekg&feature=youtu.be 

 

 

Fritid 

Norsk Teknisk Ortopedi 

https://www.youtube.com/watch?v=tbWf8VI8ekg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tbWf8VI8ekg&feature=youtu.be


• Kan hjelpe til å stabilisere og minske smerter i vonde ledd, som 
håndledd  
 

• Forskjellige typer  
– prefabrikkerte 
– spesialtilpasset, laget etter mål 
– ulikt materiale og ulik hardhetsgrad 

 
• Ortopediske hjelpemidler  

– Kan søkes dekket gjennom folketrygden  
– Rekvireres av legespesialist i ortopedi, revmatologi, fysikalsk 

medisin og rehabilitering eller nevrologi 
– Fastlegen må henvise 

 
Ortoser (støtteskinner) 
 



 

 

 

…ulike ortoser med ulik grad av støtte 

http://www.oslosportslager.no/uploads/bilder/nettbutikk/produkter2/2056-800.jpg
http://www.oslosportslager.no/uploads/bilder/nettbutikk/produkter2/2055-800.jpg


• Kommunens boligkontor kan gi info om stønader og lån 
til tilpasning av bolig 

 

• Ergoterapeut/ fysioterapeut kan bistå med utprøving og 
søknad vedrørende hjelpemidler og boligendringer 

 

• Bedrifthelsetjeneste 
 

Hvem kan bistå deg videre? 



• Hva er lure løsninger for meg? 

• Hva gjør jeg hvor og hvordan? 

• Hvordan er hjemmet mitt organisert? 

• Er det noe som egentlig ikke trengs å gjøres, i alle fall ikke så 
ofte? 

• Kan arbeidsfordelingen være annerledes? 

 

 

Opprette kontakt med ergoterapeut  / fysioterapeut i 
kommunen/bydelen 

 

 

Vurderinger hver og en må gjøre.. 



 

• Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler Tilskuddsordning for 
rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med nedsatt 
funksjonsevne.  
 

• Ment å dekke de ekstrautgifter man har til hjelpemidler som ikke 
lenger er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.  

 

• De som fyller vilkårene kan, etter søknad, få utbetalt et tilskuddsbeløp 
på 2 000 kroner. Man kjøper selv inn hjelpemidlene.  
 

• Man kan søke om nytt tilskudd etter fire år.  

 

Regelverk om  

”småhjelpemidler” fra 01.01.14 



• Formålet er å dekke ekstrautgiftene til funksjonshemmede ved 
sportsaktiviteter, trening og stimulering – når aktivitetene bidrar til å opprettholde 
og/eller bedre den motoriske funksjonsevnen  
 

• Det gis ikke stønad til vanlig utstyr og sportsutstyr, kun til spesiallaget utstyr og 
spesialtilpasning til vanlig utstyr 
 

• Det skal alltid vurderes om nødvendig spesialtilpasning/ombygging kan gjøres på vanlig 
utstyr. Ved spesialtilpasning/ombygging av vanlig utstyr, må det vanlige utstyret dekkes 
selv, men anskaffelsen må skje i samråd med hjelpemiddelsentralen. For eksempel kan 
hjelpemotor til sykkel dekkes, men selve sykkelen må en dekke selv. 
 

• Ordningen er rammestyrt. Når budsjettrammen er brukt opp, er det ikke mer midler 
tilgjengelig, men en kan søke igjen neste år. Bruker må selv dekke 10 prosent av hva det 
spesialtilpassede hjelpemidlet koster, begrenset til 4 000 kroner. Folketrygden dekker 
fullt ut utgifter til spesialtilpasning av ordinært utstyr. 

Aktivitetshjelpemidler  
- nå også til personer over 26 år 



Det er to ulike former for  stønad til anskaffelse av bil: 

 

A: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning  
Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige 
transportmidler til arbeid eller utdanning (ut over videregående skole) kan du få et 
engangsbeløp til å kjøpe en bil selv.  

B: Stønad til spesialtilpasset kassebil  
Om du bruker rullestol og har behov for kassebil med heis/rampe kan du ha rett til 
bilstønad også til å dekke transportbehov i dagliglivet. Denne bilen bestilles av NAV. 

 

Spesialutstyr og tilpasning 

Uavhengig av om du får støtte til å kjøpe en bil eller om du må betale hele bilen selv, kan 
du få spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av 
funksjonsnedsettelsen. Dette gis som tilskudd uten økonomisk behovsprøving. Du får også 
fullt ut dekket utgifter til opplæring i bruk av utstyret. 

 

Veiledning om søknad om stønad til bil på www.sunnaas.no/trs 

Stønadsordninger fra NAV vedr. bil  
 

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Bil+og+transport


• www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/For+voksne 

• www.nav.no/Helse/hjelpemidler/For+barn  

• www.smarteprodukter.as 

• www.adl.no  

• www.hepro.no 

• www.enklereliv.no  

• www.ronda.no 

 

 

 
 

 

Noen nettisder ved  hjelpemidler 

http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/For+voksne
http://www.nav.no/Helse/hjelpemidler/For+barn
http://www.smarteprodukter.as/
http://www.adl.no/
http://www.hepro.no/
http://www.enklereliv.no/
http://www.ronda.no/

