
Bedre bruk av hjelpemidler i hjemmet

Arbeidsstoler

Spisestue

Soverom

Kjøkken

Vaskerom

Baderom



Spisestue

Soverom

Kjøkken

Vaskerom

Baderom

En VELA arbeidsstol gir bedre selvhjulpenhet/
selvstendighet, blant annet med hensyn til:

Forflytning

Økt rekkevidde

Matlaging

Kjøleskap

Overskap

Oppvask

Vaske klær

Henge klær opp

Stryke

Hygiene

Toalettbesøk

Skap

Påkledning

Vanne planter

Rengjøring

Støvsuging

Hjelpemidler kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen for personer med funksjonsnedsettelse, da de kan gjøre det mulig 
for dem å utføre gjøremål, være aktive og delta i hverdagsaktiviteter. Dette gjelder også arbeidsstolen, som er et hjel-
pemiddel som ble utviklet av VELA på 70-tallet. Siden den tid har den fått plass i mange hjem, der den har gitt personer 
med funksjonsnedsettelse mer selvstendighet.

Arbeidsstolens funksjon er den samme som den var på 70-tallet: Stolens sentralbrems gir sikkerhet og frie hender til å 
utføre aktiviteter. I tillegg er arbeidsstolen en mobil stol med hjul som gjør at man kan sitte i stolen samtidig som man 
skyver seg rundt i boligen ved hjelp av bena under forskjellige aktiviteter.

Denne arbeidsstolen leveres med manuell eller elektrisk høydejustering. Den elektriske høydejusteringen reduserer 
faren for uhensiktsmessige og smertefulle støt under forflytning. I tillegg er den elektriske høydejusteringen perfekt for 
personer som sliter med utmattelse, balanseproblemer eller nedsatt kraft i bena, og som derfor kan ha problemer med 
å ta seg opp i stående stilling.

På de neste sidene vil vi spesifisere alle konkrete fordeler ved bruk av VELA arbeidsstolen for både beboere og helseper-
sonell når det kommer til vanlige hverdagsaktiviteter hjemme hos beboerne. 

Introduksjon
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Fordeler for bruker og helsepersonell 
ved bruk av VELA arbeidsstol som hjelpemiddel

En arbeidsstol kan være et verdifullt hjelpemiddel for både brukere og helsepersonell i mange 
hverdagslige situasjoner på kjøkkenet, badet, soverommet, vaskerommet og i stua

FORDELER FOR BRUKERNE:

:: Økt trygghet gjennom komfort og skånsomhet på grunn av færre forflytninger 
og god ergonomi

:: Mulighet for større deltakelse, selvstendighet og verdighet under personlig pleie, 
samt større selvtillit

::  Større selvstendighet under utføringen av hverdagsaktiviteter, noe som bidrar til 
mer avlastning for ektefelle/pårørende

:: Økt livskvalitet – og dermed også økt verdighet, velvære og komfort 

:: Bedre hygiene og dermed også bedre helse, fordi man vil kunne komme seg til 
vasken og toalettet på egenhånd

:: Uavhengighet og fleksibilitet, samt mulighet til å bestemme mer selv og økt 
mestringsfølelse

:: Mer overskudd til positive og lystbetonte aktiviteter

:: Mindre kroppslige plager

:: Balanse mellom aktivitet og hvile

FORDELER FOR HELSEPERSONELL:

:: Bedre arbeidsmiljø pga. færre forflytninger og bedre arbeidsstillinger uten unød-
vendige belastninger

:: Bedre bruk av ressurser, da man får mer tid til overs. Denne ekstra tiden kan bru-
kes til å utnytte arbeidstiden best mulig, slik at helsepersonellet rekker å hjelpe 
flere, spesielt med tanke på de aller svakeste pasientene.

:: Om brukeren selv kan klare å utføre de mest grunnleggende oppgavene slik 
som toalettbesøk og forflytning til og fra seng, fører dette til at helsepersonell 
kan tilrettelegge arbeidet bedre, noe som reduserer stress og øker fleksibilitet, i 
tillegg til at brukeren slipper å måtte vente.

:: Mer selvstendighet fører til færre konflikter med brukere som f.eks. har demens 
og kognitiv svikt, i tillegg til at det øker de pårørendes livskvalitet
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Kjøkkenaktiviteter!

Kjøkken

Kjøkkenaktiviteter kan være en uoverkommelig utfordring for pasienter med funksjonsnedsettelse. Dårlig balanse og nedsatt kraft i bena kan be-
grense muligheten til å utføre selvstendig arbeid på kjøkkenet da man blir fortere sliten når man står, i tillegg til økt risiko for svimmelhet og fall, 
noe som igjen kan være farlig med tanke på håndtering av kniver og varme kjeler. Det kan også være vanskelig for personer med funksjonsned-
settelse å bruke kjøkkenutstyret riktig. Dette krever at man må kunne bevege og forflytte seg rundt på kjøkkenet og nå både de høyeste hyllene i 
kjøleskapet, de laveste hyllene på kjøkkenet og alle skuffer og inn i oppvaskmaskinen.

En arbeidsstol kan løse mange av disse problemene, da den avlaster og støtter brukeren i sittende eller stående stilling. Arbeidsstolen har bl.a. fire 
lett bevegelige hjul som gjør det mulig for brukeren å kjøre stolen uten å reise seg. Arbeidsstolens brems gir stabilitet og trygghet under aktiviteter 
både i høy og lav sittestilling.
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Matlaging Oppvask

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: Håndtering av kjøkkenredskaper og matvarer med to frie hender mens man 
sitter på en stødig stol med bremser

:: Sittende tilberedning av mat på komfyren med en justerbar og passende 
arbeidshøyde for bedre håndtering av f.eks. varme gryter, i tillegg til mulig-
heten til å kunne se ned i gryten

:: Forflytning i sittende stilling, da man kan bruke bena til å gå eller dytte stolen 
rundt, mens man f.eks. bærer maten til kjøleskapet

:: Ved hjelp av stolens elektriske høydejustering kan man nå det øverste skapet 
eller mikrobølgeovnen på hyllen i sittende stilling

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: Økt rekkevidde i sittende stilling ved f.eks. å stille stolen lavt når oppvaskmas-
kinen skal tømmes, eller høyt når man skal rydde serviset tilbake i skapene

:: Håndtering av servise med to frie hender når man f.eks. skal tømme/fylle 
oppvaskmaskinen, eller om man skal vaske opp for hånd mens man sitter i 
en trygg stol med bremser

:: At personer med nedsatt kraft i bena eller dårlig balanse kan spare på krefte-
ne ved å ta oppvasken i sittende stilling

Eksempel: Eksempel:

Forflytning Rekkevidde Matlaging Kjøleskap Overskap Oppvask Vaske klær Henge klær opp Stryke Hygiene Toalettbesøk Skap Påkledning Vanne planter Rengjøring Støvsuging

Se video ved å skanne QR-koden eller besøk: VL1935.dk/mad Se video ved å skanne QR-koden eller besøk: VL1935.dk/opvask
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Det er tid for å spise!
De fleste forbinder måltider med hygge, mat og godt samvær. For andre kan det være krevende og utfordrende på grunn av smerter eller funk-
sjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å sitte stille ved spisebordet. En arbeidsstol kan være med på å legge til rette for en optimal spisesitua-
sjon, da den støtter og fremmer en ergonomisk tilpasset sittestilling. En god sittestilling er viktig for å kunne spise og drikke uten besvær og med 
mindre risiko for svelgeproblemer.

Forflytning til og fra spisebordet samt deltakelse i borddekking er ofte noe man ikke tenker over når det kommer til måltider. For brukere med 
balanseproblemer og nedsatt benkraft er det en fordel å kunne forflytte seg i sittende stilling, da dette øker selvstendigheten slik at man fullt eller 
delvis kan delta i borddekkingen. 

Spisestue
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Borddekking Spising

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: Å nå servise eller matvarer fra sittende stilling, uansett om det står høyt eller 
lavt på kjøkkenet, ved hjelp av stolens elektriske høydejustering

:: Å kunne dytte stolen inn til bordet på egenhånd og selvstendig forflytte seg 
fra spiseplassen med f.eks. servise eller matvarer i hendene i sittende stilling, 
takket være stolens lett bevegelige hjul

:: Dekking av bordet med servise og matvarer mens man sitter stødig i stolen, 
ved hjelp av bremsefunksjonen

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: I sittende stilling å kunne forflytte seg til spiseplassen og stille stolen til pass-
ende høyde i forhold til bordet. Deretter kan man sette på bremsene slik at 
man føler seg stabil og trygg under spisesituasjonen

:: Å sitte komfortabelt i en justerbar, ergonomisk riktig stol, som gjør det mulig 
å kunne sitte oppreist i lengre tid og delta sosialt under måltidet

Forflytning Rekkevidde Matlaging Kjøleskap Overskap Oppvask Vaske klær Henge klær opp Stryke Hygiene Toalettbesøk Skap Påkledning Vanne planter Rengjøring Støvsuging

Eksempel: Eksempel:

Se video ved å skanne QR-koden eller besøk: VL1935.dk/spis
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Vaskerom

Rengjøring og klesvask!

Daglig rengjøring i hjemmet kan være krevende og uoverkommelig for personer med funksjonsnedsettelse. Rengjøring krever at man har god 
balanse, mobilitet og krefter i bena, i tillegg til at man må ha begge hendene ledige for å kunne utføre de forskjellige aktivitetene. Personer med 
funksjonsnedsettelse sparer ofte mye energi ved å kunne vaske i sittende stilling, siden man da ikke trenger å bruke energi på å holde balansen, 
i tillegg til at man har mulighet til å ta små pauser.

En arbeidsstol gir støtte og mobilitet i forbindelse med rengjøring, da man i sittende stilling kan forflytte seg ved hjelp av bena mens man har 
begge armene ledige til å støvsuge eller tørke støv. Med den elektriske høydejusteringen økes brukerens rekkevidde, slik at han/hun kan ta klær 
ut av en lavt plassert vaskemaskin og inn i en høyt plassert tørketrommel. Bremsene på arbeidsstolen sørger for en stabil og trygg arbeidsstilling 
når man f.eks. skal henge opp klær, brette eller stryke dem.
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Rengjøring Klesvask

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: Å nå høyt eller lavt hvis man f.eks. skal tørke støv i sittende stilling, ved hjelp 
av stolens elektriske høydejustering

:: Å støvsuge i sittende stilling uten å miste balansen, siden stolen er trygg og 
stabil

:: Å gå eller dytte stolen rundt med bena, siden hjulene er lett bevegelige, slik 
at man har begge hendene ledige til å støvsuge eller tørke støv

:: Å ha en aktiv, ergonomisk riktig sittestilling med et fremoverlent sete og god 
støtte i ryggen, noe som gjør rengjøringen mye enklere

:: Å spare på kreftene for personer med nedsatt kraft i bena eller dårlig balanse, 
siden rengjøringen kan utføres i sittende stilling med mulighet for å ta små 
pauser

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: At man i sittende stilling kan stille stolen lavt, f.eks. for å ta klær ut og inn 
av vaskemaskinen, og høyt, for f.eks. å bruke tørketrommelen, pga. stolens 
elektriske høydejustering.

:: At man kan forflytte seg med skittentøyskurven på lårene ved å gå eller dytte 
stolen rundt med bena, siden stolen har lett bevegelige hjul.

:: At man kan ha to frie hender for f.eks. å henge opp klær uten å miste balan-
sen, siden man sitter i en trygg stol med bremsene på.

:: At man sitter komfortabelt i en ergonomisk riktig stol som kan justeres med 
et fremoverlent sete og god støtte i ryggen, som gjør det lettere å utføre 
aktiviteter som å henge opp og brette sammen klær

:: Økt rekkevidde i sittende stilling, noe som reduserer uhensiktsmessig frem-
overlening samt unødvendige vridninger i rygg og skuldre, siden stolen kan 
justeres til hver enkelt aktivitet.

Forflytning Rekkevidde Matlaging Kjøleskap Overskap Oppvask Vaske klær Henge klær opp Stryke Hygiene Toalettbesøk Skap Påkledning Vanne planter Rengjøring

Eksempel: Eksempel:

Se video ved å skanne QR-koden eller besøk: VL1935.dk/ren Se video ved å skanne QR-koden eller besøk: VL1935.dk/vask

Støvsuging
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Baderom

Personlig hygiene!
Aktiviteter som toalettbesøk og personlig hygiene kan være en stor utfordring og bekymring i dagliglivet til personer med funksjonsnedsettelse. 
Det å kunne klare å gå på toalettet, vaske seg, pusse tennene, ordne håret og barbere seg alene forbindes med verdighet. Det kan derfor være 
vanskelig for mange med funksjonsnedsettelse å akseptere at de ikke lenger klarer å utføre disse oppgavene på badet alene slik som før.

En arbeidsstol gjør det mulig å forflytte seg til badet alene i sittende stilling. Arbeidsstolens justeringsmuligheter gjør det lettere og tryggere å ta 
seg til toalettet på egen hånd. Den elektriske høydejusteringen gjør det mulig å justere arbeidshøyden til aktiviteter foran vask og speil.
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Toalettbesøk Personlig hygiene

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: Forflytning til og fra badet ved å gå eller dytte stolen rundt med bena, pga. 
de lett bevegelige hjulene som kan tilpasses forskjellige typer underlag

:: Forflytning fra stol til toalett ved hjelp av stolens brems, fremoverlente sete 
og armlener, som gjør det lettere og tryggere å reise seg og sette seg på 
både toalett og stol

::  Selv å kunne bestemme når man skal gå på toalettet, siden man ikke trenger 
å være avhengig av hjelp for å komme seg på badet. Dette gjør at man blir 
mer selvstendig, noe som igjen øker livskvaliteten i hverdagen

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: Å sitte stabilt og trygt i en stol med bremser og ha to ledige hender til å vaske 
hender, barbere seg, pusse tenner eller sminke seg

:: Å justere stolens arbeidshøyde mens man sitter, slik at den er tilpasset de 
forskjellige aktivitetene i forhold til vask og speil, ved hjelp av elektrisk høy-
dejustering

:: At man i sittende stilling kan gå eller dytte stolen rundt og dermed kunne 
forflytte seg på egenhånd ved hjelp av stolens lett bevegelige hjul og f.eks. 
hente ting som håndklær eller tannbørste fra en hylle eller et skap

Mobilisering Rekkevidde Matlaging Kjøleskap Overskap Oppvask Vaske klær Henge klær opp Stryke Hygiene Toalettbesøk Skap Påkledning Vanne planter Rengjøring Støvsuging

Eksempel: Eksempel:

Se video ved å skanne QR-koden eller besøk: VL1935.dk/toilet
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Soverom

Leggetid!
Man begynner å bli trøtt, og det er på tide å gjøre seg klar for sengen. Energien er brukt opp, noe man merker på funksjonsnivå og konsentrasjon. 
Tretthet og manglende energi er et problem personer med funksjonsnedsettelse opplever daglig. En arbeidsstol kan være med på å spare på 
energien og gjøre personer med nedsatt kraft i bena eller dårlig balanse mer selvstendige med hensyn til forflytning og påkledning.

En arbeidsstol gir støtte og stabilitet slik at man i sittende stilling kan forflytte seg selv fra stol til seng, noe som reduserer fallrisikoen. Den elektriske 
høydejusteringen kan også hjelpe en sliten bruker å reise seg opp fra sittende til stående. Arbeidsstolen kan justeres i høyden og tilpasses hver 
enkelt aktivitet, slik at man kan redusere uhensiktsmessig bøying og vridninger i rygg og skuldre, f.eks. under på- og avkledning.



13

Til og fra seng

Forflytning Rekkevidde Matlaging Kjøleskap Overskap Oppvask Vaske klær Henge klær opp Stryke Hygiene Toalettbesøk Skap Påkledning Vanne planter Rengjøring Støvsuging

Eksempel: Eksempel:

Påkledning

Se video ved å skanne QR-koden eller besøk: VL1935.dk/seng Se video ved å skanne QR-koden eller besøk: VL1935.dk/toj

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: Man kan uten hjelp forflytte seg fra seng til stol, da stolens bremser sørger 
for stabilitet under aktiviteten og reduserer fallrisikoen

:: Hjelp og støtte for å kunne ta seg opp i stående stilling ved hjelp av stolens 
elektriske høydejustering

:: Man kan selv bestemme når man ønsker å stå opp eller legge seg, da man 
ikke er avhengig av hjelp til dette

ARBEIDSSTOLEN MULIGGJØR:

:: At man i sittende stilling skal kunne forflytte seg rundt på soverommet ved 
hjelp av stolens lett bevegelige hjul, og at man selv skal kunne finne frem klær 
fra skap og skuffer

:: At man i sittende stilling skal kunne nå både høyt og lavt i klesskapet ved hjelp 
av stolens elektriske høydejustering

:: At man skal kunne sitte stabilt og trygt i en stol med bremser og ha to ledige 
hender til å hente klær ut og inn av klesskapet og skuffer

:: Mer selvstendighet under påkledning, da stolen kan stilles inn lavt, noe som 
reduserer uhensiktsmessig bøying og unødvendig vridning av rygg og skuldre
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Det som gjør arbeidsstolen unik, er at den har et bremsesystem som gir bruke-
ren en stabil og komfortabel arbeidsplass bl.a. under kjøkkenaktiviteter, per-
sonlig stell og klesvask.

Arbeidsstolen har også fire lett bevegelige og retningsstabile hjul som gjør det 
mulig å «gå» stolen rundt, slik at brukeren kan bevege seg rundt i hjemmet 
på egenhånd.

Alle stolmodellene fås med manuell eller elektrisk høydejustering. Den elektri-
ske høydejusteringen reduserer sjansene for uhensiktsmessige og smerte-
fulle støt og slag under forflytning. I tillegg hjelper den elektriske høydejuste-
ringen personer med nedsatt balanse og krefter i bena med å komme seg fra 
sittende til stående stilling.

Ergonomi og komfort er alltid i høysetet, og alle modellene kommer med et 
variert utvalg seter og rygglener, slik at stolene kan tilpasses hver enkelt bruker.

VELA Tango 500 modellene er de nyeste ar-
beidsstolene, som i tillegg til arbeidsstolens alle-
rede kjente egenskaper har et revolusjonerende 
todelt ALB-rygglene som gir unik støtte og mu-
lighet for maksimal variasjon i sittende stilling. 

VELA Tango 500EF modellene gir i tillegg til de 
kjente fordelene mulighet for avlastning og en 
god sittestilling i løpet av dagen. Dette er fordi 
de har et høyt rygglene, nakkestøtte og en stor 
bakoverlent setepute. 

VELA Tango 300 modellene er ekstra sterke og 
solide arbeidsstoler som tåler en brukervekt på 
opptil 200 kg. 

VELA Salsa 120 er en ståstøttestol med brems 
som skaper en trygg og høy arbeidsplass for 
personer med behov for støtte og stabilitet un-
der arbeidsoppgaver i stående stilling. VELA 
Samba 120 er en ståstøttestol uten bremser, 
noe som gir brukeren en god arbeidsstilling un-
der stående arbeid.

En VELA stol kan alltid tilpasses hver enkelt bruker

Mange sykdommer – forbigående eller kroniske – fører til funksjonsnedsettelse 
som varierer fra sykdom til sykdom og fra person til person. Funksjonsnedsettel-
sen påvirker personens aktivitetsnivå, noe som kan gjøre det vanskelig å opprett-
holde hverdagslige aktiviteter både i hjemmet og på arbeidsplassen. VELA Tango 

arbeidsstoler er en serie ergonomiske arbeidsstoler utviklet for personer med 
funksjonsnedsettelse. Alle stolmodellene støtter og fremmer brukerens aktivi-
tetsnivå, funksjonsevne og uavhengighet i forbindelse med aktiviteter i hjemmet 
og på jobben.

En unik stol Modellenes forskjellige egenskaper

VELA Tango 100/F/E/EF
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Modellenes forskjellige egenskaper
Personer med gå- og mobilitetsproble-
mer kan f.eks. dra nytte av:
:: Ekstra store og lett bevegelige hjul som gjør 

det enda lettere å bevege seg rundt

:: Fotbøyle som føttene kan hvile på mens man 
jobber. Man kan også dra og dytte seg rundt 
med armene mens føttene hviler på fotbøy-
len.

Personer med nedsatt kraft i armer og 
hender kan f.eks. dra nytte av:
:: Revmatikergrep som gjør det lettere å bruke 

stolens justeringer, siden de plasseres parallelt 
med stolsetet i stedet for under setet. Dermed 
trenger man ikke strekke seg langt etter dem 
og heller ikke bruke like mange krefter.

Personer med smerter og redusert be-
vegelighet i ledd kan f.eks. ha nytte av:
:: T-grep som reduserer vridning i kropp og rygg 

ved bruk av stolens bremser.

:: Stort rygglene med luftpumpe som gjør det 
mulig å variere støtten i ryggen.

VELA tilbyr et stort utvalg tilbehør som gjør det mulig å 
tilpasse stolen til hver enkelt bruker

:: Spesielt seter, rygglener, kroppsstøtter, sidestøtter og nakkestøtter bi-
drar til en ergonomisk sittestilling som fremmer aktivitet.

:: Overtrekk til seter og rygglener vil være en fordel dersom stolen har flere 
brukere, eller ved problemer med hygiene.

:: Armlener finnes i forskjellige former og i ulike størrelser som kan avlaste 
og støtte armen i riktig posisjon. Armlenene bidrar til økt komfort og gir 
tryggere forflytning inn og ut av stolen for personer med balanseproble-
mer eller nedsatt kraft i bena.

:: En skubbebøyle gjør arbeidsmiljøet enklere når bruke-
ren f.eks. skal forflyttes ved hjelp av stolen

:: Spesielle grep, f.eks. for personer med 
revmatisme, kan gjøre det lettere å jus-
tere bremser, sete og rygglene. 

Med tilbehør kan stolen tilpasses optimalt til hver enkelt bruker

Alle VELA stoler kan bestilles med et stort utvalg tilbehør, slik at stolen 
kan tilpasses hver enkelt brukers behov. VELA tilbyr løsninger innen 
setetrekk, komfort, støtte, grep, el-innstillinger og arbeidsmiljø. Det 

finnes over 200 forskjellige typer tilbehør til VELA stolene, bl.a. man-
ge forskjellige typer rygglener og seter som kan kombineres slik at de 
passer til den enkeltes behov.



VELA er en dansk familiebedrift, grunnlagt i 1935 av Vermund Lar-
sen, som driver med utvikling, produksjon, møbeltrekk, salg og ser-
vice. VELA har sitt norske hovedkontor i Moss i tillegg til flere dis-
triktskontorer som bringer oss nærmere kundene våre.

STOLER MED OMSORG OG PRESISJON
Hos VELA har vi til enhver tid fokus på å optimalisere sikkerhet, funk-
sjonalitet og design i samarbeid med våre ergoterapeuter og fysi-
oterapeuter, som alltid sørger for fokus på ergonomi og komfort 

for brukerne. Vi tar hensyn til at stolene våre ofte utsettes for stor 
slitasje gjennom mange timers bruk hver dag. Derfor bruker VELA 
slitesterke mekaniske deler og ekstra slitesterkt stoff, slik at stolene 
holder seg fine og funksjonelle i mange år.

Alle stolene fra VELA produseres i Danmark og vi kan derfor tilby 
kort leveringstid. Vi produserer ikke stolen før den bestilles, og man 
får dermed mulighet til å tilpasse stolene individuelt.  
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