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Alt arbejde udføres med 10 års, GARANTI 

HØJE-TAASTRUP: Den 13-årige 
Sofie Djurhuus fra Høje-Ta-
astrup har stor glæde af sin 
løftestol Raizer, som hun har 
fået tildelt derhjemme. 

Sofie Djurhuus har muskel-
svind og falder nogle gange. 
Når hun falder, kan hun ikke 
selv komme op. Derfor har So-
fie Djurhuus hidtil ikke kun-
net være alene hjemme lige-
som alle andre teenagepiger. 

»Forleden dag var jeg ale-
ne hjemme og skulle hente 
min skoletaske, så jeg kunne 
lave lektier. Jeg fik overbalan-
ce og faldt. Så kravlede jeg 
over til min Raizer, som altid 
står samlet, og jeg kom selv 
op igen med hjælp fra den,« 
forklarer Sofie Djurhuus og 
fortsætter:

»Det er dejligt, at jeg kan 
få lov at være alene hjemme. 
Hverken mine forældre eller 
jeg skal bekymre os om, at 
jeg ligger på gulvet og ikke 
kan komme op. Jeg er mere 
selvstændig nu og har mere 
frihed. Jeg behøver ikke spør-
ge andre om hjælp eller kalde 
på min mor og far, hvis jeg er 
faldet på mit værelse.«

Raizer er en batteridreven 
mobil løftestol, der kan hjæl-
pe en person op fra gulvet til 
næsten stående stilling på få 
minutter. Vel at mærke uden 
at hjælpere skal gennemføre 
tunge løft.

Det var teamleder og sags-
behandlende ergoterapeut 
Helle Langberg fra Høje-Ta-
astrup Kommune, der havde 
set løftestolen demonstreret 
på en messe og mente, at 
det var et hjælpemiddel, der 
kunne hjælpe Sofie Djurhuus.

»Det var vigtigt for mig, at 
det var et hjælpemiddel, So-
fie kunne bruge, uden andre 
skulle være til stede. Det skul-
le gøre hende selvhjulpen og 
tryg og give hende mere fri-
hed til, at hun kan være alene 
hjemme. Vi prøvede forskelli-
ge løfteanordninger og nåede 
frem til, at Raizer fungerede 
bedst for hende. Som en si-
degevinst kommer hun mere 
ergonomisk korrekt op end 
med andre af de produkter, 
vi afprøvede, ligesom hun hel-
ler ikke glider af i processen,« 
siger Helle Langberg.

Sofie Djurhuus gode erfa-
ring med løftestolen har også 
gjort, at hun kan give firmaet 
bag stolen, Liftup, nogle gode 
råd med på vejen til, hvordan 
stolen kan blive endnu bedre 
at bruge for hende eller andre 
i hendes situation.

»Jeg prøver at huske at 
lægge fjernbetjeningen tæt på 
stolen, så jeg ved, hvor den er, 
når stolen skal løfte mig op fra 
gulvet. Men det kunne være 
godt, hvis den sad fast på 
stolen,« siger Sofie Djuurhus.

Løftestol giver Sofie frihed  
som andre teenagere

13-årige Sofie Djurhuus har muskelsvind. Derfor har hun 
fået en særlig løftestol, Raizer, visiteret af Høje-Taastrup 
Kommune. Foto: Liftup

Foto: Liftup

Sofie  Djurhuus kan bruge løftestolen til at komme op at 
stå igen, hvis hun falder. Derfor har hun nu frihed til at 
være alene hjemme som andre 13-årige og behøver ikke 
spørge andre om hjælp til at komme op igen, hvis hun 
falder. Foto: Liftup


