
Hjelpemiddelpartner 
-For aktive og selvstendige liv!

Webinar 1. oktober Hjelpemiddelpartner



4 kjappe!

 Utdannet bachelor ergoterapeut og bachelor 
innenfor ledelse.

 Ergoterapeut Haukeland Universitetssykehus

 10 år i et av verdens største 
Hjelpemiddelfirma

 I 2017 etablerte jeg Hjelpemiddelpartner

- FORDI: Vi trenger nye løsninger!



Hjelpemiddelpartner 

sin visjon 

«De fleste gleder seg over friheten vi 
har til å bevege oss i hjemmet, i      
samfunnet og ute i naturen, uten å 
være avhengig av andre. Men hva skjer 
når dagliglivet blir endret og vi ikke har 
denne friheten lenger? Mange av oss har 
fortsatt de samme behovene, men vil 
trenge hjelp til å være selvstendige og 
aktive. 

Vår visjon er å arbeide målrettet for å 
levere velferdsteknologi og innovative 
hjelpemidler som gjør at flere kan få 
leve sine aktive liv, mer selvstendig og 
med verdighet»



Vi trenger flere nye 
løsninger til alle, men 
spesielt eldre

1.Økende andel eldre

2.Flere ønsker å bo 

hjemme, enn de som 

faktisk får det

3.Stor mangel på 

arbeidskraft



Våre samarbeidspartnere



Utfordring 1. Mange får utfordringer med å reise seg -
en ny og intuitiv løftestol

 Brukere: Flere kan 
klare å reise når de 
selv ønsker (også de 
som lever med 
demens)

 Pårørende: Slipper å 
slite seg ut for å løfte

 Institusjon: Sparer 
helsepersonell for 
tunge løft- mer 
aktivitet!



Gir muligheter for flere!



Utfordring 2. Mange 

trenger i dag hjelp til å 

dusje.

Kroppstørker og kroppsvasker-en 

verdig løsning

 I dag bruker hjemmesykepleien 

mye tid på å hjelpe folk til å 

dusje. De fleste av oss kan 

regne med å få dusje hver 14. 

dag…

 Kan søkes NAV og leveres til alle 

landets hjelpemiddelsentraler



Utfordring 3.
Mange får nedsatt kraft i 

hendene

 Vi bruker hendene til omtrent alle 

daglige gjøremål

 Tap av kraft får konsekvenser for 

vår selvstendighet

 Active Manuxa- nytt hjelpemiddel 

til vanskeligste gjøremålene

 Utviklet i samarbeid med 

ergoterapeuter



Robothansker –for de med liten eller ingen kraft i 

hender.



Se flere løsninger…
Parkinsonlaser, tannbørste med sug, rullestol-rullator, posisjoneringsputer m. m



Velferdsbutikken.no

- En nettbutikk med smarte løsninger for helsepersonell og folk flest!



Kommer flere nye løsninger og tett 

samarbeid med gründere!

 Fordi de fleste av oss vil trenge et hjelpemiddel på ett eller annet tidspunkt

 En enkel løsning kan løse et stort problem

 En annerledes nettbutikk og tilgjengelig nettbutikk

 Sykepleier/ergoterapeut som gir gode råd på telefon



Vi ønsker å holde deg oppdatert!

- Over 10 000  følger Hjelpemiddelpartner i dag på sosiale media

- Mangler vi noe- så gi oss en beskjed!

- Brosjyre og demoprodukt i posten

Vår nettbutikk:      www.velferdsbutikken.no

NAV Hjelpemidler: www.hjelpemiddelpartner.no

Takk for

oppmerksomheten!

http://www.velferdsbutikken.no/
http://www.hjelpemiddelpartner.no/

