
   

Påklædning  

Bluse og Trøje i Kørestol 

 

 Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.: 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk  

På- og afklædning af overkrop indeholder mange momenter, der påvirkes af per-

sonens ressourcer, både hvad angår det mentale, muskelstyrke, balance i den sid-

dende stilling og ledbevægelighed. 

Vi håber med eksemplerne i denne vejledning, at kunne inspirere jer, der i det 

daglige arbejder med at hjælpe andre med at få bluse, trøje og lignende af og på. 

De metoder der anvendes ved trøje, kan ligeledes anvendes ved skjorter, jakker, 

mv.. 

mailto:info@spilerdug.dk
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Noget om tøj 

I vores arbejde med på– og afklædning af overkrop har vi blandt andet erfaret: 

    - Tøjet skal passe!!! 

    -  V-hals, bådformet eller dyb udskæring gør det lettere at få blusen over hovedet. 

    -  Raglanærmer giver større  åbning og gør det lettere at få ærmet på eller af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strimmel 

Er et foldet stykke spilerdug (her rød). Når man 

anvender 2 strimler samtidig fungerer de som 

en sandwich, som tøjet trækkes imellem. Der-

ved nedsætter vi friktionen mellem krop og tøj, 

eller mellem tøjlag samt mellem tøj og køre-

stolsryg. Dette  giver en super beskyttelse af hu-

den, sikrer at tøjet sidder hvor det skal og afla-

ster hjælperen. 

Strimmel på armen 

Foldet stykke spilerdug, der ”pakker” en arm 

ind, så ærmet lettere glider på eller af. Husk at 

placere åbningen af strimlen, så du kan anven-

de den til flere områder og så den er let at fjer-

ne. Du kan  evt. anvende et hul i strimlen til at 

fiksere den om hånden. Se side 12 

Generelt 

Se mere i  - Påklædning generel - 

 

Rotation af krop  

For at få plads til tøjet, vores hænder mv., har 

vi brug for at personens ryg ”slipper” køresto-

lens ryg i en eller anden grad. Det opnår vi 

lettest ved at rotere personens overkrop, f.eks 

ved at personen griber om modsatte armlæn, 

dæk mv. Rotationen svarer til at vi laver et vip i 

den liggende stilling! 
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Bluse på i køresol— delvis aktiv person 

 

 

 

Giv blusen på armene, start med den  

” dårlige arm”, hvis der er forskel. 

Træk blusen op over brystet. 

Placer en strimmel på 

personens hovedet med 

åbningen i toppen, så den 

er let at fjerne bagefter. 

Denne strimmel anvendes 

også på ryggen. 
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Glid blusen henover spilerdugen.  

Fold blusen ud, det du kan, ned mod 

kørestolens ryg. 

 

Tilret spilerdugen i begge sider på top-

pen af skuldrene, så blusen lettere kan 

glide helt på. 
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Husk også at folde blusen lidt ned foran.  

Lad personen fatte om modsatte armlæn 

for at stimulere til rotation af overkrop-

pen. Se side 2. 

Sæt hånden ind i folden på strimlen og 

glid den ned til kørestolspuden.  

Gentag i modsatte side. 

Fæst endnu en bred strimmel spilerdug 

på kanten af kørestolsryggen. 

Husk at orientere åbningen så spilerdu-

gen er let at fjerne og du har en fold du 

kan arbejde med. 
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Lad personen fatte om modsatte 

armlæn for at stimulere til rotation 

af overkroppen. Se side 2. 

Sæt hånden ind i folden på strimlen 

og glid den ned til kørestolspuden.  

Gentag i modsatte side. 

Fold en lille kant på blusen 1-2 cm. 

og sæt hånden/fingrene ned i fol-

den. 

Glid blusen ned imellem de 2 

strimler spilerdug. 

Gentag på modsatte side. 

 

Alt efter materialet og personen 

skal det evt. gentages. 
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Fjern det yderste strimmel spilerdug 

først! Træk diagonalt i den yderste 

strimmel.  

Skift mellem højre og venstre side hvis 

du møder modstand. 

Hvis personen roterer overkroppen, 

som når spilerdugen blev placeret, ned-

sættes modstanden yderligere. 

Fjern den inderste spilerdug, den 

under blusen. 

Se i øvrigt ovenfor. 

Sådan   
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Bluse af i kørestol—delvis aktiv person 

 

 

 

Læg 2 strimler, foldet spilerdug ovenpå hinan-

den med folderne opad. 

Fold  stykkerne én gang ca. 5 cm. 

Fæst spilerdugen i kanten mellem perso-

nens ryg og kørestolens ryg.  

Folden vender ind mod kørestolsryggen. 
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Sæt hånden ned i folden og glid spiler-

dugsstrimlerne ned mellem personens 

ryg og kørestolsryggen. 

Lad evt. personen fatte om modsatte 

armlæn/kørestolshjul, for at stimulere 

til rotation af overkroppen. Se side 2. 

Gentag på modsatte side. 

Fold blusens nederste kant op om 

den inderste strimmel spilerdug og 

træk blusen op ad.  

Hold evt. igen på den yderste strim-

mel i starten. 

Lad evt. personen fatte om modsatte 

armlæn/kørestolshjul, for at stimule-

re til rotation af overkroppen. Se side 2. 
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Gentag i modsatte side. 

Husk også at trække blusen op 

foran. 

Træk nu blusen helt op over begge 

skuldre. 
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Anvend den frie ende af den strim-

mel, der ligger inde i blusen. 

Placer den, stadig foldet, oven på 

personens hovedet. 

Saml blusen og glid den hen over 

personens hoved, mens denne 

bøjer i nakken. 

Træk ærmerne af, en arm ad gangen.  

Udnyt evt. spilerdugen, hvis det ene ærme er 

svært at trække af. 

Fjern strimlen ved at 

trække diagonalt i den 

yderste del. 

Træk i etaper og skift side 

ved modstand. Udnyt 

evt. at personen roterer i 

overkroppen for at ned-

sætte modstand. 
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Trøje på i kørestol—delvis aktiv person 

 

 

 

Her anvender vi 2 strimler spilerdug, en 

strimmel til hver arm 

Se evt. side 2. 

Fæst strimlen om den ene hånds 

tommelfinger. 

Start med den ”dårligste arm”, 

hvis der er forskel. 

Fold strimlen rundt om hånden. 
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Fold strimlen rundt om armen og op 

forbi albuen. 

Glid ærmet på hånden. 

Frigør nu strimlen fra tommelfingeren 

og glid ærmet op forbi albuen. 



 14 

 

 

 

Træk diagonalt i den yderste del af strim-

len. Træk til folden er lige forbi albuen, 

men så strimlen stadig sidder fast inde i 

ærmet.  

Skift side hvis du møder modstand. 

Placer den yderste del af strimlen op 

på skulderen og glid ærmet på plads. 

Frigør lidt mere spilerdug og placer det 

på personens skulder og øvre del af ryg-

gen. 
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Træk blusen diagonalt/på skrå nedad, så 

skuldersømmen kommer bag på ryggen. 

Se påklædning—Skjorte og Trøje i seng side 3 

Giv personen en strimmel på modsatte 

arm.  

Træk blusen skråt nedad og frem til 

modsatte side. 

Hold i ærmegabet tæt på personens krop 

og så langt nede mod personens strakte 

arm. Derved kræver det minimal bevæ-

gelse i skulder og albue at få ærmet på. 

Glid ærmet på. 
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Placer den frigjorte del af strimlen 

hen over den øverste del af ryggen. 

Korriger trøjen så sømmene sidder 

korrekt på begge skuldre og i begge 

sider. 

Lad personen læne sig frem så ryg-

gen bliver fri. Det kan gøres ind over 

en seng, et bord, etc. 

Træk trøjen ned bag på. 

Fjern de 2 strimler spilerdug.  

Træk i den del af strimlen der ikke er 

i kontakt med kroppen. 
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Trøje af i kørestol—delvis 

 

 

 

Lav en fold på ca. 5 cm. på en strim-

mel spilerdug. 

Fæst strimlen med folden ind mod 

kørestolsryggen. 

Lad evt. personen fatte om modsatte 

armlæn/kørestolshjul, for at stimule-

re til rotation af overkroppen. Se side 2. 

Glid strimlen ned til trøjens kant. 

Sæt hånden ned i folden og glid 

spilerdugen ned mellem personens 

og kørestolens ryg. 
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Fold trøjen op over spilerdugen. 

Gentag i modsatte side og glid trøjen  

op i begge sider. 

Træk trøjen, evt. i etaper, op  til 

skuldrene. 
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Anvend den frie ende af strimlen.  

Placer den, stadig foldet, oven på 

personens hovedet. 

Saml trøjen og glid den hen over per-

sonens hoved, mens denne bøjer i 

nakken. 

Glid ærmerne af med vrangen ud ad. Start 

med den ”gode arm”, hvis der er forskel. 

Genanvend evt. 

strimlen ved at fol-

de den rundt om en 

evt. dårlige arm før 

ærmet glides af. 



 20 

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC 

og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.  

 
 

Påklædning Bluse og Trøje i kørestol (udgave 001) 

Strimler og størrelser 

 

Strimler til arme:  

150 cm. lang og 35 cm. bred, der foldes 

på midten. Evt. huller klippes ca. 3 cm fra 

fold. 

Strimmel til ryg: 

150 cm. lang og 50 til 60 cm. bred, alt 

efter personens dimensioner.  

 

 

Brug af diagonaler 

Hvis personen har nedsat bevægelig-

hed i skulder og eller albue, kan I med 

fordel trække trøjen/skjorten diagonalt 

ned bag på personen. Derved øges 

længden på trøjen/skjorten og det er 

lettere at få en arm i ærmegabet, især 

når du placerer ærmegabet tæt på 

kroppen. 


