
 

Vá ldde gulul š liivemobilišeremiš – ále huš á já bá gge iež át. 

Vá ldde á innáš bottuid máin jugát lieggá juhkošá já máš fánáhálát 
gieđáid. 

Vá ccáš  veáhá  já/dáhje dágá giehtá- já juolgehá rjehušáid  
 

Movt dustet garra guorsama: 
1. Gá vnná buori vuoiŋŋáštánšájá dágá – á innáš c ohkkut. 
2. Bošo bákšámiiguin, dát šá httá  jáškkodáhttit guoršámá. 
3. Vuoiŋŋá šišá njuniin já vuoiŋŋá oánehác c át olggoš 

bávššáboššumiin. 

 

Evttohusat mot sáhttá vuoiŋŋastit: 

Dearvuođaiguin, ergo- ja fysioterapevttat 
Hámmarfeastta buohcciviessu 

Telefovdna 78 42 12 61 

Girkonjárgga buohcciviessu 

Telefovdna 78 97 31 71 

  

Šliivemobiliseren 
Eastada geahpesvuolšši ja buorida 
vuoigŋama  
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Čilgehusat iešguđet doaimmaid birra: 

Fysalaš aktivitehta 
Lihkádeápmi já c ohkká n-, c uož ž un-,veállá n- já vá žžinrievdádeámit 
leát dehá láš  doáimmát š liiveluvvemii. Rá vvejuvvojit há rjehušát 
gieđáiguin já julggiiguin já molšut gáškkál veállámá, c ohkká má, 
c uož ž umá já vá žžimá. Há rjehušát máid vá šihát loššádin áddet 
buoremuš á vkki. Ovdámeárkkát dášá leát c ibbešojáhállán  já 
šeámmá šájiš má ršet gieđáiguin já julggiiguin. Š liivvi ferte vá ldit 
eret dáđištágá dáhje máŋŋel. 

Mini-PEP: 
«Njurggon» mii cággá  olggoš vuoigŋámá. 
Dát ráhpá  oktii gáhc c án geáhpešgođđošá 
já luvve š liivvi. Dát šá httá  máid dágáhit 
áhte š áddá  c iekŋáleáppot já hilljá neáppot 
vuoigŋán. «Boššunbohttáliš » leá šeámmá 
vá ikkuhuš. 

Čiekŋalis sisa vuoigŋan: 
Vuoiŋŋá šišá nu ollu á immu go nágodát. Juš nágodát de doálá 
vuoiŋŋáhágá 1-3 šekunddá, ovdál go luoittá t vuoiŋŋáhágá já 
vuoiŋŋát olggoš. 

Bavssabossun: 
Č ávge bákšámiid go vuoiŋŋádát olggoš, šeámmá lá dje go dálle go 
bošut lieggá juhkošá/má li dáhje muhtun c uojánášá. Dát šá httá  
dágáhit áhte š áddá  c iekŋáleáppot já hilljá neáppot vuoigŋán. 

Nordan: 
Vuoiŋŋá hilljá nit šišá já vuoiŋŋá olggoš rábáš njá lmmiin já 
c oddágiin, šeámmá lá dje go dálle go bošut lá šii dáhje špeádjálii. 
Guhkeš hilljá niš nordámát širdet š liivvi mii leá dárvá nán 
vuolemuššii vuoiŋŋáhátbohcciide já dáš bájá š guvlui, oánehiš gárrá 
nordámát leát buoremušát go š liivi leá dárvá nán bádjelii. Nordámát 
leát eámbbo fuolálác c át já dáin leá eámbbo á vki go goššát dášá áhte 
širdit já oáž ž ut bájá š š liivvi. 
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Sekveansaevttohus: 

Č ohkket vuohkkášit šeŋgii, šeáŋgárávdii dáhje štullui. 

1. Njulge c ielggi já luoitte olggiid vuloš. 
2. Mini-PEP:  10 boššumá x 3. Vuoiŋŋá jáškádit šišá já olggoš 

njurggoná c áđá. Olggoš vuoigŋán gálgá  bištit guhkit já gálgá  
leát gárrášet go dá bá láš  vuoigŋán. 

3. Vuoiŋŋá hilljá nit já dá bá lác c át. 
4. 3–4 c iekŋáliš šišá vuoigŋán, doálá á innáš vuoiŋŋáhágá 2-3 

šekunddá. 
5. Nordál 3–4 geárdde. 

Geárddut šekveánššá dá ššá ž ii go vuoiŋŋáhát ráhpášá .  

Geahččalatta daid iešguđet lágan teknihkaid dan mielde maid 
ieš dovddat doibmet dutnje juste dál. 

Mii rá vvet áhte dágát šekveánššáid mini-PEP:in já 
vuoigŋánhá rjehušáiguin 4 gearddi beaiva i. A innáš dá vjjibut juš duš 
leá ollu š liivi vuoiŋŋáhátbohcciin.  


