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Børn vil vanligvis bevæge sig ind i en oprejst position i 

alderen fra 9-12 måneder. 

Den vertikale stilling og muligheden for at bevæge sig, har 
stor betydning for barnets fysisk og psykiske udvikling.



Børn med nedsat funktionsevne har 
begrænset mulighed for selvstændig
bevægelse og dermed dårligere forudsætninger
for at bevæge sig i en oprejst position. 

De vil have behov for forskellig grad af støtte for 
at kunne opnå dette, blandt andet ved hjælp af 
hjælpemidler

«NF-WALKER giver mulighed for at utvikle 

barnets potensiale for selvstændig bevægelse i 

stående position» 



DET ER GOD PRAKSIS AT OVERVEJE AT ANVENDE POSITIONERING AF 
BARNET I STÅENDE STILLING HOS BØRN MED CEREBRAL PARESE UDEN 
SELVSTÆNDIG STANDFUNKTION

OVERVEJ AT ØGE VARIGHEDEN AF POSITIONERING I DEN STÅENDE 
STILLING HOS BØRN MED CEREBRAL PARESE UDEN SELVSTÆNDIG 
STANDFUNKTION

Ref.: «National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge av 
cerebral parese



Helsedirektoratet oppfordrer alle, uansett alder, 
til at minske stillesitting og øke tiden med fysisk 
aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet virker 
helsefremmende, giver overskudd og et viktig 
virkemiddel for at forebygge forskjellige 
diagnoser og tilstander. 

Ref.: ww.helsedirektoratet.no 



FORDELE VED POSITIONERING I OPREJST 
STILLLING MED BEVÆGELSE 

 Mestringsoplevelse

 Socialt samspil

 Udforske omgivelserne

 Deltagelse

 Reducere sekundære komplikationer

- hofteluksastion, osteoporose, cirkulation, respiration, ledbevægelighed



BEVÆGELSES HJELPEMIDLER

INNOWALK small
Brukerstørrelse
80 - 150 cm
Max 50 kg

NF-WALKER
Brukerstørrelse
70 - 150 cm
Max 50 kg

Made for Movement udvikler

og leverer individuelt 

tilpassede hjælpemidler til 

børn med nedsat

funktionsevne. 

Barnet følges kontinuerligt op af

vores hjelpemiddelkonsulenter  

således at produktet til enhver tid er 

tilpasset barnets størrelse og 

funktionsniveau



NF-WALKER

 Oprejst position med vægtbæring

 Gir nødvendig støtte og korrektion

 Selvstændig bevægelse og forflytning

 Begge hænder fri

 Individuelt tilpasset

 «Vokser» med barnet

 Ekstra udstyr  

«NF-WALKER gir mulighet for å utvikle barnets 

potensiale for selvstendig bevegelse i stående 

posisjon» 



Hvornår igangsætter du tiltag for stående 

positionering hos børn med nedsat

funktionsevne?

Hvilke overvejelser gør du som terapeut i 

vurdering af stå og/eller ganghjælpemiddel?



Barnet får mulighed for 
at udforske sine 
omgivelser i oprejst
position med hænderne
fri



INNOWALK

 Gør bevægelse mulig

 Giver assisteret, guidet og gentagende bevægelse

- i oprejst, kontrollert position med vægtbærring

 Er enkel at bruge som daglig aktivitet

 Giver sikker mobilisering af brugeren

 Der kræves ingen selvstændig stå- eller gå-funktion for 

at bruge INNOWALK

 Tilpasses individuelt 

 Følges kontinuerligt op af vores hjælpemiddelkonsulenter







Uanset funktionsniveau
vil barnet få oplevet
bevægelse og glæden
ved fysisk aktivitet



NF-WALKER og INNOWALK 
tilpasses individuelt for at 
optimere vægtbærring, 
hensigtsmæssig
positionering og 
gangbevægelse



POSITIVE FORANDRINGER

GMFM66 (Hege Hansen 2014; Tonje Thon 2012; 

Katarina Lauruschkus et al 2015)

 ROM (Hege Hansen 2014; Jana Käferle 2012; Tonje 

Thon 2012; Alhed Piene Wesche et al 2015)

MUSKEL TONUS (Jana Käferle 2012; Tonje Thon 

2012; Alhed Piene Wsche et al 2015)



FORÆLDRE OG TERAPEUTER RAPPORTERER

 Bedre mave/tarm funktion

 Bedre kontrol af overkrop og hoved

 Reducerede smerter

 Øget vågenhed

 Øget aktivitetsniveau

 Øget udholdenhed

60% af dem som bruger

Innowalk bruger det 5 

eller flere gange i ugen



Hvordan integreres positionering i stående i 

dagligdagen og hva kan vi gøre for at motivere 

ressurcepersoner rundt børnene?



Facebook: facebook.com/madeformovementgroup YouTube: youtube.com/madeformovement Web: madeformovement.com

Du finder os på

http://facebook.com/madeformovementgroup
http://youtube.com/madeformovement
http://madeformovement.com/

