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FOKUS•2 Raizer, der blev 
præsenteret på sidste års Ca-
reware, kommer i 2016 med 
spritnye erfaringer fra flere 
kommuner, der har valgt at 
bruge den batteridrevne løf-
testol i hjemmeplejen og på 
plejehjem.

Hovedargumenterne for 
brugen af stolen er færre 
tunge løft til plejepersonalet 
og mere selvstændighed til 
borgerne, fordi de selv kan 
komme op efter et fald.

Raizer er udviklet af den 
nordjyske virksomhed Lift-
 up. Den er kåret som en af de 
fem bedste danske opfindel-
ser i 2015. Det forstår de 
godt i Faaborg-Midtfyn 
Kommune.

”Raizer er en af de vel-
færdsteknologier, persona-
let har taget rigtig godt 
imod. Plejepersonalet har 
selv opfordret os til at afprø-
ve Raizer, og vi fik to til at 
starte med. Personalet har 
været så glade for dem, at vi 
har givet mulighed for at kø-
be flere, hvis de ville,” siger 
Katrine Skov Kastrup, sund-
hedsfaglig teknologikonsu-
lent i Sundhed og Omsorg i 
Faaborg-Midtfyn Kommu-

ne. Kommunen har nu otte 
Raizere fordelt mellem 
hjemmeplejen og plejehjem.   

Nem at betjene
Ifølge Katrine Skov Kastrup 
er nogle af fordelene ved 
Raizer, at plejepersonalet 
undgår tunge løft i gulvhøj-
de, og at stolen er nem at be-
tjene og samle under borge-
ren. Det gælder også i trange 
rum som entréer, badevæ-
relser eller møblerede stuer. 

”Med Raizer kan én hjæl-
per få den faldne borger på 
benene igen på en sikker og 
tryg måde for begge parter. 
Det er dog ikke i alle tilfælde, 
at vi kan benytte Raizer og 
nøjes med at være en enkelt 
hjælper. Nogle borgere har 
ikke tilstrækkelig mobilitet 
til, at Raizer kan benyttes til 
at få borgeren op på benene 
igen. Hvis to medarbejdere 
tilkaldes efter et fald, kan 
borgeren komme til at ligge 
længe, før hjælpen kommer. 
Det er godt og ofte mere 
værdigt, at vi kan komme 
hurtigere med hjælpen, når 
en ellers mobil borger er fal-
det og skal have hjælp,” for-
klarer Katrine Skov Kastrup.  

Plejepersonale slipper 
for tunge løft

Prisvindende dansk løftestol forbedrer 
livskvalitet, arbejdsmiljø og økonomi

CAREWARE2016 Mark Arpe 
Mortensen, projektleder på 
Social- og Sundhedsskolen i 
Aabenraa, er fysioterapeut 
og underviser bl.a. i forflyt-
ning, ergonomi, innovation 
og velfærdsteknologi på so-
cial- og Sundhedsskolen i 
Aabenraa.

Et af skolens indsatsområ-
der er undervisning i kend-
skab til og anvendelse af vel-
færdsteknologi. Derfor har 
skolen, som én af i alt syv 
skoler i Danmark, indkøbt 
og integreret Raizer i den 
praksisnære undervisning, 
som foregår i skolens simu-
lationslokaler. 

”Jeg har brugt Raizer i kur-
ser om velfærdsteknologi, 
og kursisterne kan med det 
samme se, at stolen kan give 
dem en besparelse på mel-
lem 5.000 og 6.000 kr. pr. 
faldulykke, fordi den kun 

kræver én hjælper til at få 
borgeren op igen. Det bety-
der, at investeringen i en 
Raizer er tilbagebetalt efter 
fem til seks faldulykker,” for-
klarer Mark Arpe Mortensen 
og fortsætter:   

”Raizer gør det, som vel-
færdsteknologi skal: Opti-
merer ressourceforbruget, 
letter arbejdsbyrden for per-
sonalet, forbedrer den leve-
rede kvalitet, skaber tryghed 
og giver borgeren medbe-
stemmelse. Det arbejde, 
man normalt skal være to 
om, kan plejepersonalet gø-
re selv ved at bruge Raizer.”  

Når Mark Arpe Mortensen 
underviser i forflytning, får 
eleverne selv lov til at blive 
løftet op fra gulvet med Rai-
zer. De bruger også Raizer til 
at løfte deres medstuderen-
de i virkelighedsnære situa-
tioner. 

Stolen løfter også 
økonomien
Brugen af Raizer betyder � ere ressourcer 
til andre ting i hjemmeplejen

Social- og Sund-
hedsskolen i Aa  -
ben  raa er en af de 
skoler, som har integreret 
løftestolen Raizer i undervis-
ningen. Eleverne får lov til at 
bruge Raizer i den praksisnære 
undervisning i forflytning, hvor de og-
så selv prøver at blive løftet op fra gulvet. 
Foto: Social- og Sundhedsskolen, Aabenraa

• Batteridreven mobil løftestol, 
der hjælper en falden borger 
med nedsat mobilitet op til 
næsten stående stilling på 
under fem minutter. Raizer 
betjenes af kun én hjælper og 
kræver ingen fysisk indsats fra 
hjælperen udover en støttende 
hånd. 
• Når borgeren rejses op, støt-
tes hele kroppen under løftet 
af Raizer, uden at borgeren kan 
glide af stolen. Raizer betjenes 
med en � ernbetjening af hjæl-
peren eller af borgeren, hvis 
vedkommende selv er i stand 
til det. Raizer kan desuden 
også betjenes via et panel, som 
er på stolens side.   
• I 2015 blev Raizer kåret af 
Op� nderrådgivningen til at 
være blandt årets fem bedste 
op� ndelser. Salgstal og fore-
spørgsler indikerer, at Raizer 
har potentiale til at blive en 
stor eksportsucces.

 

Raizer

Løftestolen Raizer er blandt 
de fem bedste danske op-

findelser i 2015. Ved bruger 
af Raizer kan en enkelt 

hjælper få en falden borger 
på benene igen uden brug 

af løft. I bl.a. Faaborg-
Midtfyn Kommune har ple-
jepersonalet taget så godt 

i mod stolen, at kommu-
nen har købt otte Raizere. 

Foto: Liftup

Sidste år var Raizer også re-
præsenteret på CareWare. Nu 
kan Lift-up fremvise nye erfa-
ringer. Foto: Anne Kraufeldt
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