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Genny L2.0 
www.gennymobility.com/se

Et af messens mere sjove indslag var en slags 
segway med ryglæn, fodstøtter, og styregreb. Den 
holder balancen ved af- og påstigning så køre-
stolsbrugere kan snildt bruge den uden at den 
tipper. Med en topfart på 12 km/h er det også 
en lidt kraftig sag. Den vil være oplagt for nogle 
borgere, men nok ikke det første valg.

I dagene 10-12. Maj blev Skandinaviens største messe 
for hjælpemider, Health & Rehab, afholdt i Bella Center. 
Besøgstallet dette år var rekord: 8700. Hvem besøger 
messen? Alt fra fagpersoner, fagpersonale til de private 
bruger og interesserede. Sidstnævnte, brugerne, burde 
være i overtal her, men billedet virker mere til, den ons-
dag undertegnede besøgte messen, at fagpersoner står 
for den største del. Og det er virkelig ærgerligt, uanset 
hvilket handicap eller udfordring man har. Den vender 
vi lige tilbage til.

Først et par udpluk af de mest interessante nyheder si-
den sidste messe i 2014.

Der er naturligvis de faste leverandører med kørestole, 
bilindretning og ramper, senge der kan mere og mere. 
Og så er der også nye leverandører med produkter der 
prikker til ens nysgerrighed.

Contour RollerMouse Red 
www.contour-design.dk

Min første tanke da jeg så den, var at det var et 
overflødig og ligegyldigt produkt til en PC fremfor 
en mus. Men efter en demo og afprøvning, gik 
det faktisk op for mig hvad den reelt kan – hvis 
man har gigt i fingrene og de kan være ømme og 
stive i ledene. Denne mus kræver næsten ingen 
berøring og glider meget præcist på stangen. Den 
vil ikke være egnet for borgere der har svært ved 
motorikken, her er den for levende. Men for andre 
vil den efter tilvænning være aflastende for fingre 
og hånd. Kan bruges med PC og Mac.

RAM montering 
www.jyskhandi.dk

Et produkt der ved første øjekast mest lignede en for-
størret sugekop til en navigation – og i princippet er det 
blot i større skala og langt mere robust. Ideel og meget 
fleksibel løsning der kan udbygges efter behov. Såvel 
kørestolsbrugere og borgere der har svært ved at holde, 
eksempelvis en smartphone, tablet eller andre greb der 
kan monteres til behovet, kan få glæde af det.
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ICON Wheelchairs
www.langhoej.dk/langhoj-live/icon-wheelchair 

Er man kørestolsbruger, kender man alt til brosten, 
bump i vejen og ujævnheder. En manuel kørestol 
med særdeles smart og behagelig affjedring, især 
god til borgere med nedslidt ryg, smerter eller i 
det mindste vil mindske fremtidige nedslid pga 
kørestol og mange bump. 

Desuden er stolen fuldt regulerbar – ingen ser-
vicemand eller ergoterapeut nødvendig.

Ropox – det fleksible køkken 
www.ropox.dk

Denne løsning kunne være ideel for torticollis pa-
tienter med svær hoveddrejning hvor adgang til 
ting i høje skabe er en udfordring, armene skal 
strækkes og hovedet tilbage. Men også ældre og 
kørestolsbrugere er oplagte. Både bord og elever-
bar skabs indbygning er ideel – det hele monteres 
i eksisterende skabe hvor bunden skæres ud og 
de eleverbare hylder monteres, så er det blot at 
række ud efter indholdet på hylden og lade den 
køre op i skabet igen.

Intimate Rider 
www.elseoshop.dk/produkt/intimate-rider-mobili-
tets-stol/

Selvom man er kørestolsbruger, rygskadet, benam-
puteret eller ældre med nedsatte kræfter, behøver 
det ikke at være ensbetydende med at er single eller 
og have fuldstændig fralagt sig de mest basale be-
hov i et parforhold. Else Olesen er uddannet sexolog, 
sygeplejerske og terapeut. hun 

rådgiver, har egen praksis og underviser fagpersonale 
samt demonstrer muligheder for relevante patient 
grupper.

På standen havde hun en såkaldt Intimate Rider med 
hun har købt hjem fra udlandet der gør det muligt for 
en eksempelvis kørestolsbruger, ældre, rygskadede, 
at være den aktive – den slags hjælpemiddel er ikke 
set før til de berørte borgere.
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Og tilbage til starten af artiklen, hvor en lille ærgrelse 
over at brugerne ikke stjæler og dominerer deltager 
billedet, selvom man oprigtigt kan håbe det har været 
tilfældet de øvrige 2 dage messen forløb. Når man an-
søger ens kommune om et hjælpemiddel, er det meget 
ofte hvad kommunen selv har på deres depot af mere 
eller mindre ældre og bedaget udvalg eller har indgået 
af indkøbsaftaler hos bestemte leverandører. Hvem siger 
de muligheder lige passer på den enkelte borger og 
dækker behovet for en hverdag med livskvalitet? Måske 
blæser der nye vinde på lige dét område.

Teknologi projekt – nye muligheder for 
borgerenes ønsker?
Odense Kommune har lavet et teknologi projekt der kal-
des ’Min hverdag min teknologi’. I dette projekt har man 
udvalgt 15 forskellige familier med forskellige udfordrin-
ger og aldersgrupper. Målet med projektet er finde ud 
borgernes behov, hvis de selv vælger og inddrages i 
processen. Vil de vælge noget andet? Samme mærke de 
kender i forvejen eller noget andet? Vil de vælge mere 
eller mindre? Den foreløbige konklusion i projektet, hvor 
deltagere har kunnet vælge ting ud til afprøvning hjem-
me, er at de vælger hvad de har behov for. Og måske vil 
det på bundlinjen gå lige op. Andre kommuner kunne 

begynde at kigge på Odenses projekt med interesse og 
det kunne blive tilfældet.

Om konklusionen på projektet bliver mere åbenhed for 
borgernes behov, ønsker og ikke mindst mere borger-
inddragelse inden for hjælpemidler, bliver spændende 
at følge.
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