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Baggrund og målgruppe: 
Ældrecentret Broparken er et plejehjem for 78 beboere, fordelt på otte afdelinger. Beboerne har 
forskellige former for aldersforandringer og sygdomme, herunder demensdiagnoser. 
 
Da flere af beoerne har problemer med hukommelsen falder de, fordi de glemmer, at de ikke kan gå, eller 
at de har brug for gangredskab eller kørestol for at kunne komme rundt. 
 
Målgruppen er de borgere, der falder og ikke kan komme op igen ved egen hjælp. 
 
Formål:  
Formålet er todelt, en del med fokus på borgere, en anden del med fokus på medarbejdere: 
 

• At skåne beboer for fysiske belastninger, når de bliver hjulpet op efter et fald. 

• At værne om personalets fysiske arbejdsmiljø og undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.  
 
Valg af Teknologi: 
Efter afsøgning af markedet på Health & Rehab messe samt afprøvning faldt valget på Raizer fra firmet 
Liftup. 
 
Der er desuden givet positive tilbagemeldinger fra medarbejdere, som har stiftet bekendtskab med Raizer. 
Det ser ikke ud til, at der er lignede produkter på markedet. 
 
Raizer løftestol består af ”saml selv sæt” og en motor, som samles under den borger, der er faldet. 

 
Producentens beskrivelse: 
Raizer er en batteridreven mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående 
stilling på få minutter. Raizer er et hjælpemiddel, der kun betjenes af én hjælper. Derudover 
kræves begrænset fysisk indsats fra hjælper udover en støttende hånd. 

 

• Mobilt hjælpemiddel til at rejse en falden person 

• Ingen risiko for overbelastning af hjælperen 

• Både borger og hjælper kan føle sig trygge 

• Transporteres let i 2 tasker 

• Samles nemt på et par minutter 

• Bekvem og sikkert for den borger, der er faldet 

• Løfter med lethed op til 150 kg 

• Mål sæde: Bredde 47 cm, dybde 22 cm 

• Batterikapacitet: Ca. 100 løft pr. opladning 

• Rengøringsvenlig 
 
Deltagere i testen: 
Beboere som faldt i peroden fra 1/7 2016 til 31/12 2016 og personale, der hjalp beboere op efter fald. 
 
Placering af løftestolen: 
Løftestolen er placeret på et kontor, hvor kun sygeplejersker og assistenter har adgang. 
Den opbevares i to tasker (en rygsæk og en taske) og er let at transportere til faldstedet. 
 
Dokumentation af effekten: 
Evalueringsskemaer ved løftestolen, som blev udfyldt efter hver brug. Resultater er samlet i vtv’en. 
 
 



    

 

TEKNOLOGI 
Funktionalitet: 
Raizer virker efter hensigten, den er let og intuitiv at benytte, borgene er trygge og bliver løftet op mere 
skånsomt end ellers, da de undgår at blive hevet i arme og ben. 
 
Man skal være opmærksom på, at Raizer skal anvendes med anden lift, når beboeren ikke er i stand til at stå 
selv.  
 
Brugervenlighed: 
Raizer er let at bruge, og brugsanvisningen nem at forstå. De fleste medarbejdere oplevede, at manualerne 
er gode. 
 

ØKONOMI: 
Pris: 27.000 kr. Der er ikke yderligere udgifter forbundet med brugen af Raizer løftestol. 
 
Raizer løftestol frigiver personaleressourcer, da der uden Raizer løftestol skal være mindst være to 
medarbejdere til at hjælpe en beboer op fra gulvet. Med Raizer kan en medarbejder som udgangspunkt 
klare opgaven alene. 
 

BORGER 
Beboeren bliver ikke mere selvhjulpen, men oplever mere skånsom hjælp efter fald. 
 

ORGANISATION 
Ledelse:  
Der har været ledelsesmæssig opbakning til brug af Raizer. 
 
Personale:  
Raizer løftestol er med til at forbedre arbejdsmiljøet, da medarbejderne undgår tunge løft. 
 

VTV SKEMA 
Område: 

 

Kategori: 

 

Spørgsmål:  

(Svar: Ja=2, Delvist=1, Nej=0) 

Svar: 

(2,1,0) 

Uddybning/kommentar: 

 

Teknolo-

gi 

Funktionalitet 
Kan teknologien det, som det 

forventes, at den skal kunne? 

2 Ja. Dog skal der suppleres med anden lift i de 

tilfælde hvor borgeren ikke har egen ståfunk-

tion. 

Fungerer teknologien hver 

gang den anvendes? 
2 Ja 

Brugervenlig-

hed 

Er teknologien let og intuitiv 

at anvende? 
2 Ja, Raizer er nem at anvende. 

Er manualer go-

de/instruktionen været god? 
2 Ja (En enkelt besvarelse ud af ni besvarelser er 

ikke enig i dette) 

Økonomi Investering Kan teknologien benyttes 

uden ressourcetung kompe-

tence-udvikling? 

2 Ja, manualen er nem at forstå. 

Kan teknologien benyttes 

uden ombygning/indkøb af 

andre produkter? 

2 Ja 

Drift Frigiver teknologien medar-

bejderressourcer? (f.eks. til 

andre opgaver) 

2 Ja, før Raizer skulle der mindst være to medar-

bejdere til at hjælpe en beboer op fra gulvet. 



    

 

Erstatter teknologien andre 

tilbud eller anden teknologi? 
1 Erstatter til dels transportabel lift. 

Borger Værdi Er borgerne mere selvhjulpne 

med brugen af teknologien? 
0 Nej. Målet med løftestolen er ikke øget selv-

hjulpenhed. 

Er teknologien årsag til bedre 

kvalitet? (f.eks. livskvalitet, 

værdighed, integritet, inklusi-

on m.v.) 

2 Ja, beboerne oplever det som skånsomt og 

undgår at blive hevet i arme i arme og ben.  

Anvendelig-

hed 

Opfylder teknologien et be-

hov hos borgeren? 
2 Ja, de kommer skånsomt op fra gulvet efter 

fald. 

Ønsker borgerne at anvende 

teknologien? 
2 Ja 

Organi-

sation 

Ledelse Er der ledelsesmæssig opbak-

ning til brug af teknologien? 
2 Ja 

Understøtter teknologien go-

de arbejdsgange? 
2 Ja, der behøves kun en medarbejder til opga-

ven, hvor der før skule være mindst to. 

Personale Er teknologien årsag til et for-

bedret arbejdsmiljø? 
2 Ja, personalet undgår tunge løft. 

Er der motivation for at bruge 

teknologien? 
2 Ja 

 
 
 

 

 
 



    

 

 
KONKLUSION 
Projektperioden har vist en god virkning af Raizer, der lever op til formålet ved at skåne beboer for fysiske 
belastninger, når de bliver hjulpet op efter et fald samt ved at værne om personalets fysiske arbejdsmiljø og 
undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger med de nuværende lifte som forefindes på Broparken. 
 

ANBEFALING 
Ud fra ovenstående kan projektgruppen anbefale, at Raizer bliver indført som et fast hjælpemiddel på 
plejecentrene.  
 
Dog skal man være opmærksom på, at den er mindre egnet til at løfte borgere uden egen ståfunktion. Til 
borgere uden egen ståfunktion skal Raizer benyttes sammen med en anden lift for eksempel en hængelift. 
 
Løftestolen bør stå i lokale hvor alle ansatte kan komme til den. 
 
Der bør udarbejdes APV og forflytningsvejledning til brug af Løftestolen. 


