
Alternative tekster til instruktionsfilm om brug af 

hjælpemidler i entréen 
 

Nøglehulshjælp 
Med nøglehulshjælpen er det nemmere at ramme nøglehullet. Den består af en 

selvklæbende plastikring, som sættes rundt om nøglehullet. En lidt større plastikdel med 
et smalt hul i midten presses ind over ringen. Ved hjælp af dette styres nøglen nemt ind i 

låsen. Et sæt består af flere forskellige dele og passer derfor til de fleste låse.  

 

Nøglegreb 
Et nøglegreb er et håndtag, hvor nøgler kan sættes i, hvilket gør det lettere at holde og 

vride nøglen. Grebet er 12 cm langt og har plads til 3 nøgler. Nøglerne isættes i den ene 
ende af grebet, en pal føres gennem og skrues fast med et lille håndtag. Nøglerne kan 

foldes ind i håndtaget, når de ikke bruges.  

 

Dørklokke 
Dørklokken er en hjælp til personer med nedsat hørelse. Klokken er trådløs og består af en 

knap, der sættes ved hoveddøren samt en fritstående, rund plastikskive med en diameter 
på omkring 14 centimeter. Dørklokken udsender et blåt lys, når der ringes på døren. 

Lyden kan reguleres ved hjælp af en volumeknap.  

 

Jakkepåtager 
Jakkepåtageren gør det nemmere at tage jakke eller skjorter på. Den består af et stativ, der 

påmonteres på væggen. Påtageren består af et stativ med to lodrette pinde og én på 

tværs. På tværpinden sidder to pinde med gummikugler for enden, og tværpinden 
reguleres, så den er lidt under skulderhøjde. Stativet rager 23 cm ud fra væggen. Jakker 

hænges på kuglerne så den holdes, mens man tager ærmerne på.  

 

Indkøbsvogn med sæde 
Indkøbsvognen er rummelig og med hjul. På bagsiden sidder et sæde, som nemt kan 

klappes op og ned, hvis man vil hvile på turen.  

 

Gummirampe 
Gummiramper monteres omkring dørtrin i en bolig for at lette passagen over trinnet, fx 

med en rollator. Ramperne har selvklæbende undersider og fås i forskellige længder og 

højder.  


