
HJÆLPE-
MIDLER
Til at undgå fald



Den bedste måde at beskytte dig mod
fald er at du holder dig aktiv. 

Et hjælpemiddel kan give en ekstra
støtte og tryghed, som kan gøre det
mere overkommeligt at fortsætter med
de daglige aktiviteter.

I denne artikel får du mere viden om
hjælpemidler, der kan gøre dig tryg: 

HJÆLPEMIDLER
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i soveværelset
på badeværelset  
når du går på gaden
når du klæder dig af og på
og endelig hjælpemidler til at slå
alarm, hvis uheldet skulle ske.

Sidst i artiklen finder du et
komplet overblik over alle
hjælpemidlerne i artiklen.
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Mange fald sker på vej i og ud af sengen. Er sengen
lav kan det være svært at rejse sig fra sengen.
Løsningen kan være at hæve sengen ved hjælp af
forhøjerklodser. Klodserne kan også benyttes til andre
møbler fx sofaen. 

Du kan teste, hvor meget det kan lette at rejse og
sætte sig med forskellige højder. Test ved at lægge en
bog og en fast pude under enden og vurdér om det er
lettere at rejse dig fra sengen.

Vil det hjælpe dig at kunne gribe fat i
noget, når du rejser dig fra din seng,
kan du købe et greb eller en sengehest,
der monteres ved siden af madrassen
eller på væggen.

Kom sikkert op og ned af
sengen

En anden mulighed at sætte en støttestang i spænd
mellem gulv og loft. 

En god belysning sparer dig
for unødige fald
Dit syn ændrer sig med alderen, og typisk vil du få
brug for mere og bedre lys for at kunne se dig
ordentligt for både nat og dag. Har du en jævn
fordeling af lys i alle rum, så du undgår mørke
områder, hvor du dårligt kan se? Særligt i
vintermånederne er det vigtigt at undgå mørke
områder. Du kan nemt sætte stærkere elpærer i
lamperne eller sætte ekstra lamper op.
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Det er om natten at du har størst risiko for at falde
på grund af mørke. Om natten er det godt at have et
mildt lys, der hjælper dig til at færdes sikkert, når du
skal på toilettet. Der findes flere løsninger og du skal
vælge, hvad der passer dig: 

En vågelampe brænder med
dæmpet lys hele natten.
Ønsker du ikke at lyset er
tændt hele natten, kan du
anskaffe dig en lampe med
bevægelsessensor, der tænder

automatisk, når du rejser dig. Der findes forskellige
typer af natlys med bevægelsessensor. 

Det kan fx være en ledkæde med bevægelsessensor,
som du kan sætte under din seng eller langs
panelerne. Du kan også få lamper med fjernbetjening. 

Din lokale elektriker, eller en anden person, som er lidt
handy, vil helt sikkert gerne hjælpe med at sætte
lamper op.
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Den bedste måde at beskytte dig mod fald er at du
holder dig aktiv hver dag. Den ekstra støtte og
tryghed fra en stok eller rollator kan gøre det mere
overkommeligt at komme omkring og bevæge dig fra
sted til sted. 

Kniber det med at holde
balancen, når du går, kan det
være en god idé at starte med en
helt almindelige stok. Stokke fås i
mange forskellige modeller. Fra
den helt enkelte type til én du
kan klappe sammen.

Giv de usikre ben støtte og
kom ud

Der findes også en stok med indbygget sæde, hvis du
får behov for et hvil.

En rollator kan give endnu mere støtte og tryghed på
fx med rollatoren kan du også transportere dine varer
hjem, og du har altid en stol med dig, hvis du har
behov for et hvil.
Nogle mennesker oplever desværre at falde ofte, og
kan samtidigt have svært ved selv at rejse sig ved
egen hjælp. I den situation, kan en pårørende have
gavn af løftestolen frem for at forsøge at løfte
personen ved egen kraft. 

Løftestolen samles omkring den person, der er faldet
og ved hjælp af et håndsving hjælpes personen
langsomt fra liggende til siddende position. Løftet
sker dermed med fokus på sikkerhed og mindsker
risikoen for farlige og skadelige løft.
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At bukke og bøje sig i forbindelse med at tage tøj af
og på kan være en stor udfordring. Har du problemer
med balancen, kan det være vanskeligt at klæde sig
på uden at falde.

Har du problemer med at bukke
dig sammen for at tage strømper
på, kan en strømpepåtager være
hjælpsom. De findes i mange
modeller og prisklasser. På de fleste
af modellerne, sætter du strømpen
på en holder først, og derefter
trækker du strømpen henover foden
ved hjælp af to snore.

Gør det nemt for dig selv at
komme i tøjet 

Det kan også være problematisk at snøre sko.
Udskifter du de gamle snørebånd med elastiske
snørebånd kan du i stedet for nemt smutte foden ned
i skoen uden at skulle bukke dig ned og risikere at
miste balancen. Du kan også overveje at udskifte
snørebånd med magnetiske skolukkere. Skoene
“bindes” sammen ved at samle to magneter, der er
fastgjorte til snørebåndene. Når skoene skal af igen,
skubber du vristen op, og magneterne lader skoene gå
op.  

Et skohorn med forlænget skaft, gør det lettere at få
bagkappen på skoen op om hælen uden, at du
behøver at bukke dig. 

Gribetangen kan blive en ven i nøden, hvis du for
eksempel har tabt nøglerne på gulvet eller du først
skal have fat i tøjet for at kunne tage det på.
Gribetangen kan også bruges aktivt, når du tager
dine bukser på.
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Er du bekymret for at falde, kan det give en ekstra
tryghed at kunne slå alarm. Har du en mobiltelefon
på dig, kan du altid tilkalde hjælp, hvis uheldet skulle
være ude. Det er en god idé at kode vigtige
telefonnumre ind på telefonen, så det er lettere at
ringe op.

telefonen, der kan gøres til et
nødkald. Du kan prøve at google
navnet på din telefon sammen med
ordet ’sos-meddelelser’ og se om
muligheden findes på din telefon.

Ekstra tryghed med alarmkald

Du kan også købe mobiltelefoner med et armbånd,
som har en knap til alarm. Trykker du på knappen, får
dine pårørende automatisk besked. Med et armbånd
behøver du derfor ikke at have mobiltelefonen i
hånden for at slå alarm. I stedet kan du blot trykke på
knappen på armbåndet. Efterfølgende modtager din
pårørende en SMS med besked om, at du har brug for
hjælp og hvor du befinder dig.

Endeligt kan du søge om at blive tilknyttet kommunes
nødkaldsordning. Her skal du dog være i stor risiko for
at falde eller have en sygdom, som kan kræve akut
hjælp.

Hvis du ønsker et nødkald, men ikke er i målgruppen
for kommunens ordning, er der firmaer, som tilbyder
private nødkaldsordninger. Nødkaldet kan både
benyttes indendørs og udendørs. Det betyder at du
altid kan tage en alarm med, hvis du fx. er ude at gå
en tur. Nødkaldet er koblet til en vagtcentral. Nogle af
de nyere nødkald slår automatisk alarm, hvis du falder.

På de fleste smartphones/ mobiltelefoner kan du slå
en SOS funktion til, ved hjælp af knappen på siden af 
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Kom sikkert op og ned af senge
Navn Beskrivelse Anskaffelse
Forhøjerklodser Hæv sengen eller andre møbler 

med disse klodser.
Butik med hjælpemidler. 
Søg på internettet efter ‘sengeforhøjer’.

Støttegreb Støttegrebet monteres på 
væggen med få skruer.
Link til guide. 

Butik med hjælpemidler. 
Søg på internettet efter ’støttegreb’.
Kan muligvis bevilges fra kommunen.

Støttestang Teleskop-stangen monteres 
imellem fast loft og gulv.

Butik med hjælpemidler.
Søg på internettet efter ‘støttestang
ældre’.
Kan muligvis bevilges fra kommunen.

Sengehest Sengehesten kan give 
sikkerhed i og omkring sengen. 

Butik med hjælpemidler.
Søg på internettet efter ‘sengehest
ældre’.
Kan muligvis bevilges fra kommunen.

Liste over hjælpemidler

https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=3764&x_newstype=33
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En god belysning 
Navn Beskrivelse Anskaffelse
Vågelampe Lampe, der lyser med dæmpet 

lys hele natten.
El-forretning eller i et byggemarked.
Søg på internettet efter ‘vågelampe’.

Natlys med 
sensor 

Lys, der tændes via en sensor, 
og derfor kun tænder når du har 
brug for det.  

El-forretning eller i et byggemarked.
Søg på internettet efter ‘ledkæde med
‘bevægelsessensor’.
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Gå trygt på badeværelset
Navn Beskrivelse Anskaffelse
Bademåtte En skridsikker bademåtte til 

gulvet, brusekabine og 
badekar. 

Isenkræmmer, byggemarked eller butik
med hjælpemidler.
Søg på internettet efter ‘Bademåtte’.

Antiskrid En belægning, der får dig til 
at stå bedre fast, i rum med 
glatte gulve.

Byggemarkeder og butikker, der sælger
hjælpemidler.
Søg på internettet efter ’Antiskrid’.

Badetaburet
 

Kan gøre badesituation lettere 
i hverdagen, da du altid har 
mulighed for at sætte dig ned.
Link til guide.

Butik med hjælpemidler.
Kan muligvis bevilliges fra kommunen.
Søg på internettet efter: ‘badetaburet’.

Toiletforhøjer
 

Forhøjer toilettet, så det bliver 
lettere at rejse og sætte dig 
på toilettet.
Link til guide.

Butik med hjælpemidler.
Kan muligvis bevilliges fra kommunen.
Søg på internettet efter: ‘Toiletforhøjer’.

https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=2496&x_newstype=33
https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=2610&x_newstype=33
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Giv de usikre ben støtte 
Navn Beskrivelse Anskaffelse
Stok Stokken kan give dig støtte når 

du går. Den fås både med sæde 
og til at folde sammen.
Link til guide.

Butik med hjælpemidler.
Søg på internettet efter: ’Foldbar stok’
eller ’Stok med sæde’.

Rollator En rollator kan give dig støtte, 
når du går. Fås både til indendørs 
og udendørs brug.
Link til guide. 

Butik med hjælpemidler.
Kan muligvis bevilliges fra kommunen
Søg på internettet efter ‘Rollator’.

Løftestol
 

En pårørende kan løfte den 
liggende person langsomt til 
siddende position ved hjælp 
af løftestolen.

Butik med hjælpemidler.
Søg på internettet efter: ‘Mobil løftestol
fald’.

https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=3746&x_newstype=33
https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=2301&x_newstype=33#accordion2
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Gør det nemt at komme i tøjet
Navn Beskrivelse Anskaffelse
Elastik 
snørebånd

Elastiske snørebånd, der gør 
det let at tage skoen på, uden 
at binde snørebånd.

Sportshandler eller skobutik.
Søg på internettet efter
‘elastiksnørebånd’.

Magnetiske 
skolukkere

Skoene “bindes”, ved at samle 
to magneter, der er fastgjorte 
til snørebåndene.

Butik med hjælpemidler.
Søg på internettet efter: ‘Magnetiske
skolukkere’.

Skohorn med
langt skaft

Skohornet gør det lettere at få 
bagkappen på skoen op om 
hælen uden at bukke sig.

Skobutik eller butik med hjælpemidler.
Søg på internettet efter: ‘skohorn med
langt skaft’

Strømpe-
påtager

 

En strømpe på- og aftager som 
gør det lettere at tage dine 
strømper af og på. 
Link til guide.

Butik med hjælpemidler
Søg på internettet efter:
‘Strømpepåtager’

Gribetang Gribetangen bruges til at 
forlænge din rækkevidde 
fx til at tage tøj på.
Link til guide.

Butik med hjælpemidler.
Søg på internettet efter: ‘Gribetang’.

https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=2629&x_newstype=33
https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=2320&x_newstype=33
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Ekstra tryghed med alarmkald
Navn Beskrivelse Anskaffelse
Mobiltelefon På mange mobiltelefoner kan 

du slå en SOS funktion til, 
så knappen på siden af telefonen, 
bliver til et nødkald. 
Link til guide.

Elektronikbutik eller butik med
hjælpemidler.
Søg på internettet efter: navnet på din
telefon sammen med ordet ’SOS
meddelelse’.

Armbånd med 
alarmknap

Et armbånd, som passer til en 
særlig type af mobiltelefon. 
Når du trykker på knappen, 
får dine pårørende automatisk 
besked.

Elektronik butik eller butik med
hjælpemidler.
Søg på internettet efter: ‘Armbånd med
alarmknap’.

Nødkald Kommunalt eller privat 
nødkaldsordning.  Nødkaldet er 
koblet til en vagtcentral. 

Kontakt visitationen i din kommune.
Søg på internettet efter: ’Nødkald til
ældre’.

https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=4005&x_newstype=33

