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Liftup finalist til Danish Design Award 

Støvring 21. april 2017 

Raizer® er blandt finalisterne i kategorien Better Work til Danish Design Award 2017. Vinderen kåres den 

8. maj i Industriens Hus.  

Raizer har været på markedet i mere end 2 år og har på meget kort tid vist sin værdi for både de varme 

hænder i sundhedssektoren, hvor den fysiske belastning reduceres, samt hos de borgere, der falder og har 

brug for hjælp til at komme op, hvor Raizeren giver mulighed for hurtigere og enklere assistance af en 

enkelt person.   

Søren Elisiussen, administrerende direktør, Liftup udtaler: ”Raizeren er et helt unikt produkt der giver 

borgere og sundhedspersonale et løft i service niveauet samtidig med at det offentlige kan spare mange 

penge på driften og på sygefraværet. Raizer rammer således plet i forhold til forståelse for kundernes behov 

og borgernes livssituation.” 

For at opnå Raizers eksklusive udtryk har Liftup i udviklingsfasen samarbejdet med professionelle 

industrielle designere. Materialerne er nøje udvalgt med fokus på stabilitet og holdbarhed og under 

hensynstagen til både sundhedspersonale og borger.  

Søren Elisiussen, administrerende direktør, Liftup ”For alle medarbejdere i virksomheden er det et dejligt 

skulderklap at få, at der også er blevet lagt mærke til det designmæssige fokus i udviklingen af vores 

produkt. Hele teamet bag og rundt om Raizer er enormt stolte af indstillingen”. 

”Vi er 3 repræsentanter i Industriens Hus for at overvære prisuddelingen, og hvis vi går hen og vinder den, 

bliver der noget at fejre. En sejr vil bekræfte os i vigtigheden af at blive ved med at have design og æstetik 

for øjet, når vi fremover udvikler velfærdsteknologiske produkter til mennesker med handicap. Det 

optimale design er en vigtig faktor til indfrielsen af kravene til sikkerhed og funktion”. 

------------------------------------------------ 

RAIZER® 

Tusindvis af mennesker falder desværre hver dag. En del af disse har brug for hjælp fra andre til at komme 

op, og her er Liftups løftestol Raizer en nem, værdig og sikker løsning. 

Klaus Hedelund, sælger, Liftup: ”- Vi har udviklet et hjælpemiddel, som kun kræver én omsorgsperson, hvor 

lignende hjælpemidler typisk kræver to personer som hjælpere”. 

Som den første velfærdsteknologi i Danmark, har Raizer modtaget stemplet CPH Tested. Stemplet er et 

bevis for, at en velfærdsteknologisk løsning er testet og godkendt i kommunal sammenhæng 

------------------------------------------------ 

 

 



 

 

 

 

   Liftup A/S | Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964 

 

 

 

 

Kategorien ”Better Work” handler om designløsninger, som har en positiv effekt på vores arbejdsliv. Det 

kan både være bedre arbejdsgange, bedre servicedesign, men også brugervenlige ergonomiske og effektive 

værktøjer, der løser problemer i forbindelse med hårdt fysisk arbejde eller stressende arbejdsmiljø. 

------------------------------------------------ 

Dansk Design Awards jury udtaler om udvælgelsen af Raizer som finalist: ”At planlægge pleje af voksne med 

fysiske funktionsnedsættelser er en krævende balancegang, når man samtidig vil passe på plejepersonalets helbred. 

Den danskudviklede batteristol Raizer® er en god historie om en velfærdsteknologisk landvinding, udviklet af et 

privat firma I samarbejde med brugerne. Det epokegørende ved stolen består i, at den er let, fleksibel, kan skilles 

ad, og at det kun kræver en enkelt person at betjene den. Det har stor betydning, især hos borgere, der stadig bor i 

eget hjem og derfor ikke har lyst til at institutionalisere hjemmet ved at installere mere hjælpeudstyr end højst 

nødvendigt. At Raizer® samtidig tilbyder et mere ligeværdigt møde mellem borger og assistent, fordi der kan 

opretholdes øjenkontakt gennem hele løftet, er endnu et plus.” (Kilde: Danish Design Award) 

------------------------------------------------ 

Om Liftup A/S 

 

Liftup A/S er en privatejet virksomhed, som blev grundlagt i 2003 og er beliggende i Støvring i Nordjylland. 

Liftup A/S udvikler og markedsfører innovative produkter, som medvirker til at løse hverdagens opgaver og 

udfordringer for personer med nedsat fysisk funktionsevne over hele verden. 

 

Liftup A/S’ produkter har vundet innovationspriser på flere kontinenter. Blandt produkterne er den 

pladsbesparende 2-i-1 konvertible løfteplatform, FlexStep, der fungerer både som trappe og lift i én og 

samme løsning, og som kan tilpasses ethvert miljø. Et af de nyeste produkter fra Liftup A/S er Raizer 

løftestolen, som er et hjælpemiddel, der hjælper med at rejse personer fra gulvet på værdig vis og kan 

betjenes af en enkelt operatør. Liftups produkter medvirker til at give lige adgang for alle samt øget 

livskvalitet for mange. 

 

I Danmark er Liftup A/S selv ansvarlige for salg af produkterne, mens der i udlandet er etableret samarbejde 

med en lang række distributører, som forhandler Liftup A/S egenproducerede produkter.  

 

Liftup har i regnskabsperioderne 2015-2016 haft en omsætningsfremgang på i alt 114 %. 

http://danishdesignaward.com/nominee/raizer/

