
SØKNAD OM INNOWALK



Innowalk er et unikt motorisert hjelpemiddel - som gir assistert 
bevegelse i stående posisjon - til barn med nedsatt bevegelse. In-
nowalk kan tilpasses individuelt i forhold barnets størrelse, beveg-
elsesbehov og personlige motivasjon.

• Gir jevn og korrigert bevegelse med  
 vektbæring
• Forbedrer og opprettholder funksjon og   
	 fleksibilitet	i	leddene
• Øker puls, respirasjon og sirkulasjon,       
 og gir samtidig bedre mage og tarm               
 funksjon
• Forebygger smertefulle spasmer
• Forbedrer søvnmønster – som gir bedre  
 humør og overskudd
• Gir bruker og ledsager mulighet for god  
 sosial kontakt
• Kommer med et bredt utvalg av  

INNOWALK

Noen av fordelene med Innowalk
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I dette heftet får du enkel veiledning i hvordan det søkes om ut-
prøving av Innowalk.

Søknad om Innowalk skal utarbeides i samarbeid mellom brukerens 
foresatte, terapeut i 1. linjetjenesten og habiliteringstjenesten. 

Innowalk	er	definert	som	et	”Trenings-,	stimulerings-	og	
aktiviseringshjelpemiddel”,	og	gis	i	utgangspunktet	til	bruk	i	hjemmet. 
I unntakstilfeller kan treningsarenaen vurderes når dette er nødvendig, 
for at barnet skal få tilstrekkelig trening.

Etter	fylte	26	år	kan	det	også	søkes	på	Innowalk.	Innowalk	defineres	
da som et aktivitetshjelpemiddel. Samme søknadsprosedyre er 
gjeldende. Det gjøres oppmerksom på at det er en egenandel på 
4000 kr per hjelpemiddel etter fylte 26 år. Har du spørsmål rundt 
søknadsprosessen oppfordrer vi til å ta kontakt med Made for 
Movement og/eller din lokale hjelpemiddelsentral.
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Søknad om utprøving skal innholde følgende:
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Første side til saken din

Hjelp til vurdering og utprøving

T11 Hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering

Arbeidslogg for utprøving av Innowalk skal først 
fylles ut i forbindelse med utprøvingsperioden



• Gå inn på http://bit.ly/søkeinnowalk i din nettleser
• Scroll litt ned på siden
• Kryss av for “Jeg skal vurdere hjelpemiddel for trening og   

stimulering
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• Scroll litt lenger ned på siden
• Kryss av for “Jeg skal vurdere Innowalk (for trening og stimulering)”
• Klikk deretter neste
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• Kryss av for at du er folkeregistert og bor i Norge
• Tast	inn	postnummer	og	fødselsnummer	for	den	du	søker	for
• Klikk neste
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• Last ned og fyll ut de tre øverste skjemaene
• På	“Første	side	til	saken	din”	står	adressen	som	søknaden	skal	

sendes til
• Arbeidslogg for utprøving av Innowalk skal først fylles ut i forbindel-

se med utprøvingsperioden
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• Send alt til NAV i posten



MÅLESKJEMA TIL INNOWALK

• Måleskjema	til	Innowalk	finner	du	på	www.madeformovement.com
• Scroll	ned	til	produktene	ov	velg	“Downloads”	
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• Her får du opp et skjema som du fyller ut og huker av for                    
“Measurementform”	

Ferdig utfylt måleskjema sendes til

Made for Movement
Rødmyrlia 2
3740 Skien
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madeformovement.com

For mer informasjon kontakt oss gjerne

Made for Movement
Tlf:  35 50 51 20
info.no@madeformovement.com
www.madeformovement.com


