
 
Raizer II 

Raizer er en batteridreven mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten 

stående stilling på få minutter. Raizer betjenes af kun én hjælper og kræver ingen fysisk 

indsats fra hjælperen udover en støttende hånd.  

Raizer er en dansk opfindelse, der har været på markedet siden december 2014. Den 

nordjyske virksomhed Liftup står bag.  

I 2015 blev Raizer kåret af Opfinderrådgivningen til at være blandt årets fem bedste 

opfindelser. I 2017 var Raizer også finalist i kategorien ”better work” ved Danish Design 

Award.  

I Danmark benyttes Raizer inden for hjemmeplejen, på plejehjem, af redningstjenester, på 

social- og sundhedsskoler, hospitaler og i private hjem.    

Den nye udgave af løftestolen, Raizer II, er blevet til i et samarbejde mellem Liftup, en række 

kommuner, social- og sundhedshjælpere, MTIC, Design Psykologi og studerende.  

Gennem workshops, feltstudier og fieldtest har Liftup analyseret brugernes ønsker og krav, 

som har resulteret i en lang række forbedringer, heriblandt: 

• Alle overflader er designet til at være nemme at rengøre og desinficere 

• Fire identiske ben og to identiske ryglæn gør stolen nem at samle hver gang 

• Intuitive lyde og LED lys sikrer korrekt samling 

• Sikkerhedsselen kan placeres og justeres til den enkelte for at sikre en større stabilitet 

til den faldne person 

• Fjernbetjeningen er integreret på siden af stolen og giver en lyd, hvis den ikke sættes 

tilbage efter brug 

• Stolen er blevet lettere og det nye design gør, at den kan bæres tættere på kroppen, 

hvilket giver en bedre ergonomi 

• Transporttasker og trolley er forbedret 

Se produktblad for Raizer II [LINK TIL PRODUKTBLAD/FLYER PÅ WEB] 

Liftup A/S 

Liftup blev etableret i 2003 og arbejder med innovation og udvikling af produkter inden for 

velfærdsteknologi. For andet år i træk er Liftup i 2019 blevet kåret som Børsen 

Gazellevirksomhed.  

Virksomhedens mission er at skabe lige muligheder for alle, og Liftup vil gå forrest, når det 

gælder innovative løsninger inden for velfærdsteknologi, hvor kvalitet, æstetik og funktionalitet 

er i højsædet. ”Vi hjælper dem, der hjælper andre” er en kerneværdi indenfor 

sundhedsområdet – løsninger og produkter skal gøre det lettere for pårørende og 

professionelle at hjælpe mennesker med handicap.  

Liftup er en 100 procent privat danskejet virksomhed beliggende i Støvring i Nordjylland med 

et globalt distributørnet samt datterselskaber i flere lande. Ca. 85 procent af virksomhedens 

omsætning i 2018 gik til eksport.  

Virksomheden beskæftiger omkring 67 medarbejdere. 

Liftup har modtaget Dansk Industris nationale Initiativpris 2017 og modtog også 

Handicapprisen 2018 i Rebild Kommune.  


