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”Det sker ofte at man som terapeut står i en situation, hvor man bare har lyst til at 
give op. Man har prøvet alle de hjælpemidler, man har til rådighed, men der er bare 
ikke noget af det, der virker” - Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut 

Mennesker er forskellige, og det er deres behov også. 

Der er mange tusinde ældre og handicappede, der benytter standard hjælpemidler 
dagligt. Men der er stadig en lille gruppe, der har så specielle behov, at de ikke får 
optimal udnyttelse af disse standard produkter. Disse brugere kan vi hjælpe, da vi 
også tilpasse og specialfremstiller produkter. 
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Om der er tale om mindre ændringer som at hæve et armlæn 5 cm, eller om der skal udvikles et 

helt nyt produkt, kommer an på brugerens behov. I samarbejde med terapeuten finder vi frem 

til den bedste løsning i det givne tilfælde og kommer med et eller flere løsningsforslag.  

Vi går derefter i gang med at tilrette eller fremstille løsningen. Dette foregår manuelt i vores 

produktion i Brøndby, hvor vi har specielt uddannede smede til at foretage ændringerne. Før 

løsningen bliver færdiggjort, bliver den afprøvet hos brugeren sammen med en af vore konsu-

lenter og terapeuten. 

Her afgøres det om produktet er som det skal være, eller om der skal foretages små justeringer. 

Først herefter vil produktet blive færdiggjort, lakeret og leveret. 

På de følgende sider kan du se, hvordan processen omkring fremstilling af et speciel lavet 

hjælpemiddel foregår, samt eksempler på løsninger vi har lavet i den seneste tid. Som du kan se, 

kan stort set alt lade sig gøre. 

Er du i tvivl om hvorvidt et specialfremstillet produkt er noget for dig, så kontakt en af vore 

konsulenter for råd og vejledning.  
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1. 
En terapeut står med et problem, der muligvis 

ikke er løsbart med standard produkter og 

kontakter en af vores konsulenter.  

SÅDAN FOREGÅR PROCESSEN MED  
FREMSTILLING AF SPECIELLE PRODUKTER 
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2. 
Ved et møde hos brugeren, bliver forskellige 

produkter afprøvet og det aftales, hvad  

der skal ske af ændringer. Bruger, terapeut og 

konsulent drøfter sammen mulige løsninger, så 

alle parter er enige om, hvad der skal ske med 

produktet.  

3. 
Der udfærdiges et specielt produktskema, hvor 

opgaven beskrives. Her tages der også højde 

for eventuelle risici. Et sådan skema skal  

udfærdiges ifølge EU lovgivningen.  

Speciallavede produkter har intet HMI-

nummer, da de fremstilles til én specifik  

bruger. I dette skema gives der tilbud på  

opgaven med pris og leveringstid. Først  

herefter beslutter terapeuten, om produktet 

skal sættes i produktion.  
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4. 
Konsulent og produktionsmedarbejder udvikler i 

samarbejde produktet med henblik på brugers situa-

tion. Produkterne bliver fremstillet fra grunden og 

kan derfor formes 100 % efter bruger.  

5. 
Såfremt der skal foretages ændringer på sædet, vil vi 

foretage opmåling og derefter lavet et nyt sæde fra 

bunden. Også ryggen kan laves specielt. Den kan 

gøres højere, bredere, dybere, smallere eller laves i 

andet materiale.  

6. 
Sammen med terapeuten bliver produktet  

mellemafprøvet hos brugeren. Her bliver det 

kontrolleret at alt er som aftalt og om produktet 

passer til brugerens behov.   
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7. 
Efter mellemafprøvningen er det stadigt muligt 

at foretage mindre ændringer på produktet før 

dette fuldsvejses og lakeres.  

SÅDAN FOREGÅR PROCESSEN MED  
FREMSTILLING AF SPECIELLE PRODUKTER 

8. 
Når produktet er blevet godkendt, bliver det 

sendt til maler. Her får produktet en lækker og 

slidstærk lakering, der gør at det holder sig 

pænt i mange år.   

9. 
Det færdige produkt er klar til levering til  

forhåbentlig stor glæde for både bruger og  

terapeut.   
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EKSEMPLER PÅ PRODUKTER 
VI HAR FREMSTILLET 

 

Stolen til venstre er en M2 El-Tip, hvor der er arbejdet 

meget med siddestillingen. Der er lavet et specialsæde 

med skålform, specialsidestøtte og polstret ryg samt en 

abduktionsklods. 

Borger havde behov for en særlig tilpasset siddestilling, 

selv i forbindelse med toiletbesøg, ellers havde han  

for mange smerter til at kunne bruge en toiletstol.  

Siddestillingen her er et godt eksempel på, at alt er  

muligt med hjælp fra vores saddelmager, og at vi har stor 

erfaring med at tilpasse siddestillingerne på vores stole.  

 

Stolen er en M2 Multi-Tip. Der er monteret et skalstøb 

på stolen og det øvrige tilbehør er tilpasset til skallen.  

Vi har stor erfaring med at montere skalstøb på vores 

stole og efterfølgende tilpasse resten af stolen, så  

skallen bliver udnyttet bedst muligt.  

 

Armlænene, der ses her, er vinklet ind mod borger og 

nedad. Borgeren havde behov for en meget præcis  

placering af armlænene. Det er muligt at tilpasse  

armlæn fuldstændigt efter behov, og der findes mange 

forskellige PU puder, der kan monteres.  
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På stolen til højre, er der monteres et specielt sæ-

de. Vi kan lave følgende tilpasninger: 

Sæde: dybde, bredde og højde 

Hul: størrelse, placering og udformning 

Materiale: blødhed, hårdhed og slidstyrke 

 

På de elevérbare fodstøtter til højre, har vi tilpas-

set dybden på lægstøtterne og lavet en speciel pol-

string til fodpladerne. Borgeren havde behov for 

meget understøttelse af sine ben og trykaflastning 

under fødderne.  

 

Sædet her til højre er lavet med et hul, der er pla-

ceret ud til den ene side. Derudover er intimud-

skæringen placeret bagtil. 

Dette sæde er lavet til en borger, som sidder me-

get skævt på sin stol og havde derfor brug for, at 

hullet skulle placeres anderledes.  

 

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER 
VI HAR FREMSTILLET 
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Denne stol er en M2 Bred El-Tip, som har fået monteret 

et vandtæt motoriseret joystick system. Borger var i 

stand til at blive selvhjulpen i forbindelse med meget af 

den personlige hygiejne, da han blev mobil. Kommunen 

sparede ca. 1 time om dagen i personlig pleje, da han kun 

havde behov for hjælp til forflytningerne.  

 

Til venstre ses en rollator, hvor der er monteret en  

tværstang til enhåndsbetjening. Tværstangen på denne 

model kan afmonteres med fingerskruer. En anden  

variant er en opklappeligt tværstang med snaplås.  

 
Stolen til venstre er en M2 Multi-Tip. Den er forstærket 

til 250 kg, gjort bredere og fået monteret vandtætte  

motoriserede hjul og joystick. Denne stol opfylder  

flere krav, både fra borgers og personalets side.  

Arbejdsmiljøet er blevet betydeligt forbedret med højde 

justeringen og joystick-funktionen. 

Borger var for stor til, at en enkelt plejer kunne  

skubbe ham. Desuden er sædet lavet trykaflastende  

og siddestillingen er optimeret i forhold til borgers  

funktionsniveau. Stolens motoriserede hjul er placeret 

centralt for bedre køreegenskaber. Denne stol er et  

godt eksempel på, at alt er muligt samt at der er mange 

muligheder med ny teknologi.  

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER 
VI HAR FREMSTILLET 
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Sædet her til højre er designet med et  

mindre hul, indbygget abduktionsklods og en 

indbygget urinfanger. Sædet er lavet til en 

borger, der ikke har kræfter nok i sine ben, så 

det er nødvendigt med denne klods til at ad-

skille dem.  

 

Toiletstolen til højre er en M2 Multi-Tip.  

Stolen er designet med et todelt sæde, så der 

er hul både foran og bagtil. Sædet er  

lavet til en borger, der havde brug for at  

kunne komme til både foran og bagtil ved 

bad og toiletbesøg.  

 

Stolen til højre er en M2 Standard med  

skubbehåndtag. På stolen er der monteret 

store sidestøtter nede ved hofterne.  

Sidestøtterne er lavet til en borger, der  

havde brug for at støtte sig ved lårene, så 

han ikke kunne falde ud til siden.  

 

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER 
VI HAR FREMSTILLET 
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Denne rollator er en specialombygget Carl Oscar.  

Sædehøjden og håndtagshøjden er mindsket betydeligt. 

Der er samtidigt lavet et system, så rollatoren stadig kan 

klappes sammen og eksempelvis medbringes i en bil.  

Borger er dværg og havde behov for en rollator, der  

var tilpasset til hans størrelse og funktionsniveau.  

Samtidigt var der nogle meget konkrete krav til støtte og 

fleksibilitet i forhold til transport.  

 

Stolen her er lavet med fodstøtter, som er placeret inde 

under stolen. Stolen er lavet til en borger, der ikke kunne 

rette sine ben ud og derfor havde brug for en fodstøtte, 

der gik ind under sædet.  

 

Denne stol blev lavet til en ung fodboldfan og vakte stor 

glæde hos borger. Glæden var dog ikke helt så stor for 

smeden fra Brøndby, der skulle fremstille stolen. 

Armlænene er højdejusterbare og der er lavet en speciel 

fodplade, der har samme dimensioner som på brugers el-

kørestol.  
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