
BEVEGELSE OG ØKT LIVSKVALITET
- for voksne personer med nedsatt funksjonsevne



Voksne personer med nedsatt funksjonsevne opplever 
at tiden med stillesitting er økende med alderen. Det er 
flere årsaker til det, blant annet fatigue, nedsatt motorisk 
funksjon og muskel- og skjelettsmerter. For personer med 
svært nedsatt funksjonsevne kan det være utfordrende å 
finne aktiviteter som er mulig å utføre daglig, og det er ofte 
behov for store, individuelle tilpasninger av hjelpemidler.

Helsedirektoratet oppfordrer alle, uansett alder, til å redusere stillesitting 
og øke tiden med fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet virker 
helsefremmende, gir overskudd og er et viktig virkemiddel for å forebygge 
og lindre plager ved ulike diagnoser og tilstander.

Mobilisering i stående stilling kan være med 
på å forebygge kontrakturer og opprettholde 
gjenværende funksjon hos personer med CP.

Cerebral parese

Nyere studier har vist at personer med MS har 
svært fordelaktige effekter av å trene. Det 
er selvsagt viktig å finne treningsformer som 
passer til den enkelte (MS-Forbundet).

Multippel sklerose

En ervervet skade, hvor motorisk funksjon er 
sterkt redusert og det er vanskelig å mobilisere 
personen, vil det være behov for hjelpemidler 
som gir mulighet for regelmessig mobilisering i 
en vertikal posisjon.

Ervervet skade



Made for Movement utvikler og leverer 
hjelpemidler som gir mulighet for 
bevegelse og opplevelsen av mestring, 
glede og økt energinivå.

INNOWALK gir støtten som er 
nødvendig for å kunne innta stående 
posisjon og tilfører samtidig assistert, 
guidet og gjentakende bevegelser, 
uansett funksjonsnivå. Hastigheten 
tilpasses enkelt og det er mulig å 
supplere med armbevegelser som gir 
mulighet for aktivitet for enda større 
deler av kroppen.

 » Gjør bevegelse mulig i stående, 
uansett funksjonsnivå

 » Trygg mobilisering i oppreist 
posisjon med vektbæring

 » Mobilisering av leddene slik at 
kontrakturer forebygges

 » Bevegelse kan lindre smerter
 » Enkel å bruke som daglig aktivitet
 » Det kreves ingen selvstendig stå- 

eller gå-funksjon
 » Tilpasses individuelt i forhold til 

størrelse og fysisk forutsetninger
 » Følges opp av faglig dyktige 

hjelpemiddelkonsulenter

Personer over 26 år har nå også 
mulighet til å søke om INNOWALK som 
aktivitetshjelpemiddel.

WHO anbefaler daglig fysisk aktivitet 
for alle. Minimum 30 minutter per dag 
for voksne og 60 minutter per dag for 
barn. Fysisk aktivitet bidrar til bedre 
helse og livskvalitet.

!



For mer informasjon ta kontakt med en 
av våre hjelpemiddelkonsulenter

Telefon: 35 50 51 20
E-mail: info.no@madeformovement.com
Web: www.madeformovement.com


