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Hjálpartæki og velferðartækni 
 
Ýmis tækni og tæki eru í boði í dag hér á Íslandi sem og erlendis sem hafa það markmið að 
einfalda daglegt líf og gera okkur kleift að vera sjálfbjarga sem lengst á eigin heimili og við að 
sinna þeim athöfnum á daginn sem eru okkur mikilvæg. Þar má nefna eigin umsjá t.d. að 
baðast, klæðast og borða, sinna störfum og verkefnum sem eru okkur mikilvæg heima fyrir, í 
vinnunni eða skólanum sem og frístundum og áhugamálum svo sem hreyfingu, samveru 
með vinum og fjölskyldu, útivist eða sköpun. 
 
Athugið að þetta er ekki tæmandi listi en tillögur sem gætu gagnast ykkur til að nota minni 
orku í nauðsynleg verkefni svo þið eigið meiri orku til að sinna því sem skiptir ykkur máli í 
lífinu og veitir ykkur gleði og vellíðan. Mæli með að þið farið og skoðið úrvalið hjá helstu 
söluaðilum í ykkar nærumhverfi. Helstu söluaðilar á höfuðborgarsvæðinu eru Stoð í 
Hafnarfirði, Eirberg uppá höfða, Fastus í Síðumúla og Öryggismiðstöðin í Kópavogi. Einnig er 
hægt að versla ýmis minni hjálpartæki í Byko, Húsasmiðjunni, Bauhaus, apótekum og á 
netinu. Ég set skammstöfunina SÍ í sviga fyrir Sjúkratryggingar Íslands í sviga við þau 
hjálpartæki sem hægt er að sækja um að láni frá Sjúkratryggingum Íslands. 
*Myndir fengnar að láni af internetinu. 
 
Hjálpartæki og velferðartækni tengd eigin umsjá. 
 
Sokkaífærur og sokkaúrfæra (SÍ) 

                                   
Ífæra fyrir venjulega sokka        Ífæra fyrir stuðningssokka    Úrfæra fyrir stuðningssokka 
 
Sturtustólar og baðbretti (SÍ) 
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Snyrtiáhöld 

   
 

                 
Hárþvottabursti fyrir sjampó                    Hárbursti                                     Hárgreiða 
 
Lyfjaumsjón 

         
         Töfluskeri             Ná töflum úr pakkningum       Töflumyljari         Gúmmí - opna lyfjaglös 
 
 
Hjálpartæki og velferðartækni tengd heimili, húsverkum og heimilishaldi. 
Griptöng, fæst í mismunandi lengdum til að nota við klæðnað eða húsverk (SÍ) 
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Eldhúsáhöld 

                                     
    Hólkar til fá betra grip                    Skæri sem opnast sjálfkrafa        Hnífapör létt eða þung  
          

                  
         Hnífar misstórir og ostaskeri með sveigðu skafti               Skurðarbretti sem hjálpar til 
 

                  
 Universal, fyrir snúningstakka               Flysjari á fingur                                Diskkantur 
 
Snúningslök og diskar (SÍ) 

           
    Snúningslak þverlak mini                                        Mastercare snúninslak og undirlak 
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Snúningslak teygjulak       Snúningsskífa í bíl eða stóla                    Snúningsskífa í bíl 
venjulegt og vatnshelt 
 
Stuðningsstangir og stoðir (SÍ) 

                        
Salernisseta með stoðum         Stoð með gálga/þverstöng             Stoðir á vegg við salerni 
 
Ýmis minni hjálpartæki 

            
Aukagrip á sköft      Lyftiband fyrir fætur t.d.    Mismunandi áhöld sem auðvelda grip á lyklum 
t.d. á sóp, skóflu     lyfta fótum uppí bíl, sófa           
 

                                         
         Bókastandur      Barahealth Epli og Pera til að styðja undir hendur       Barahealth Snákur    
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Róbotar, tækjabúnaður og forrit 
 

                      
 Ryksugu- og skúringarróbotar ýmsar    Frístandandi ryksugur    Skúringarbúnaður með löngu 
   tegundir, fást ódýrt t.d. á netinu              og skúringavélar          skafti, þarf ekki að beygja sig 
 
Matvöruverslanir á netinu sem senda heim fyrir lítinn pening eða að kostnaðarlausu    

                    
www.aha.is (margar verslanir)                  www.heimkaup.is                         www.boxid.is  
 

 
          www.hagkaup.is  

 
 

Bestu kveðjur, 
Guðrún Jóhanna iðjuþjálfi 

Netfang: gudrun@heimastyrkur.is   
Sími: 848-6509 


