
Gode råd og ideer til løsning af 
praktiske opgaver i hjemmet som du 
kan afprøve inden du søger hjælp



Før du søger om hjælp til rengøring, opvask,  
skift af sengetøj og andre praktiske opgaver  
i husholdningen.



Støvsugning
Hvis du syntes din støvsuger er tung 
eller svær at trække rundt, kan du eks. 
overveje at købe en robotstøvsuger 
eller en 2 i 1 støvsuger som er nemmere 
at håndtere.

Støvsug ofte, evt. daglig, frem for kun 
at gøre rent engang imellem, det ved- 
ligeholder hjemmet, inden opgaven 
bliver for belastende.
Så vi anbefaler du holder rent i stedet 
for at gøre rent.

Lad støvsugeren gøre arbejdet, kør 
langsomt med den og undgå at trykke.
Overvej om dit støvsugerrør har den  
rigtige længde til dig, så du kan gå 
oprejst når du støvsuger.
Find en anden placering til din støv- 
suger, så den ikke skal løftes ind og ud 
af et skab.

Skru ned for sugestyrken, så kører den 
lettere og du skal ikke bruge så mange 
kræfter. Sid ned til støvsugning og støt 
evt. dine arme på lårene.

Sæt møbelbørsten for enden af det 
lange støvsugerør, så kan du tage  
gulvpaneler samt spindelvæv i loftet.
Der hvor du ikke har tæpper kan du feje 
gulvet, så køb kost og fejebakke med 
langt skaft.

Har du så overvejet følgende:



Gulvvask
Hvis du syntes det er svært at vride en 
klud eller det er svært at nå ned til gulv-
spanden, kan du overveje følgende:
Du kan købe et gulvmoppesystem, hvor 
der er montere en vrider, så undgår du 
at skulle vride kluden og skal ikke bøje 
dig ned.

En moppe kan eks også bruges til at 
rengøre fliser i badeværelset, både 
vægfliser og gulvfliser samt loftet.
Du kan forsøge at benytte kopmetoden, 
hvor du hælder sæbevand fra en kop 
på moppestykket og herefter fører 
moppen hen over gulvet.

Du skal indstille moppeskaftet så 
højden når lige under din hage, dette 
letter belastningen af ryg, skuldre og 
arme samt udgår vrid i ryggen.
Hvis du bruger gulv spand, kan den  
sættes på en stol, så du får en god 
arbejdshøjde og ikke behøver bøje  
dig ned.

Skift af sengelinned
Hvis du syntes det er svært at skifte 
sengelinned, kan du overveje at:

Bruge stræklagener med elastik, de er 
lettere at lægge på og tage af.

Du kan fordel indkøbe en elevations-
seng og topmadras, det letter  
pålægning og aftagning af lagen.

Du kan sætte dig ned når du skifter 
sengelinned, det letter din balance samt 
aflaster skuldre og ryg.

Sørg for din seng står frit, således du 
kan komme til den fra begge sider.

Kan dette ikke lade sig gøre, så kan du 
lægge det ene knæ op i sengen  
således du bedre kan komme til.









Støvaftørring
Hvis du syntes det er svært at tørre 
støv af ved møbler og i højden, kan du 
overveje at bruge en støvekost med 
teleskop stang, du kan også benytte en 
handske til at tørre støv af med eller 
sætte en klud på en gribetang.

Det anbefales du bruger en tør fiber-
måtte til de større flader, eks. spise-
bord og lignende.

Til pyntegenstande anbefaler vi en 
støvekost med lange og bløde hår.

Rengøring af badeværelse:
Hvis du syntes det er svært at rengøre 
en wc-kumme indvendig, anbefales det 
at du køber en toiletbørste med ekstra 
langt skaft, det vil aflaste din ryg,  
skulder og arme.

Ved udvendig rengøring af wc-kummen, 
kan du sidde omvendt på toilet sædet 
når kummen skal aftørres udvendig.

Til rengøring af fliser og bruseniche kan 
du bruge en skraber med langt skaft 
eller en fladmoppe på kort skaft.

Du kan med fordel smøre håndvasken 
ind i afkalkningsmiddel, lade det sidde 
som anbefalet og herefter kan hånd- 
vasken skylles ren. Dette aflaster  
hænder, skuldre og ryg.

Tør din toiletkumme og håndvask af 
daglig, det letter den vedligeholdende 
rengøring.



Tøjvask
Hvis du syntes det er svært at klare 
tøjvask, så bør du overveje at anskaffe 
en vaskemaskine og sikre den står i en 
højde således du ikke skal gå ned i knæ 
for at putte tøjet ind eller tage det ud.

Hvis du har svært ved at gå på trapper, 
og din maskine står med trapper som 
adgang, så kan du fordel sørge for at 
få maskinen flyttet op i det niveau du 
færdes i.

Brug tørretumbler, det skåner ligeledes 
ryg og skuldre.

Brug tørrestativ i lav højde, således du 
undgår at skulle strække dig og løfte 
armene og tøjet kan håndteres fra 
siddende stilling.

Du kan evt. sende tøjet på vaskeri.



Opvask
Hvis du syntes det er svært at klare 
opvasken, kan du overveje at anskaffe 
dig en opvaskemaskine eller en bordop-
vaskemaskine.

Du kan bruge klude og svampe i stedet 
for opvaskebørste.

Tag opvasken med det samme, så det er 
lettere at overskue, du kan sætte  
opvasken i blød så madrester ikke 
sætter sig fast.

Du kan anskaffe et tørrestativ så  
servicen kan lufttørre.

Hvis du syntes det er svært at tage ting 
ind og ud af opvaskemaskinen kan du 
med fordel placere en stol i køkkenet og 
sidde ned ifm. denne opgave.



Gå ud med skrald
Gå ud med posen når den kun er 
halvfyldt, så den ikke bliver for tung og 
udfordrer din balance.

Sørg for de madrester der lugter, bliver 
lagt i en separat pose, og smides ud i 
skraldespanden daglig.
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