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Hvordan en stålift 
udvikles 
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 HVILKEN TYPE AF FORFLYTNING ? 

 SKAL DER FORGÅ NOGET UNDER FORFLYTNING ? 

 HVILKEN TYPE AF PATIENT ? (dx, kogn.) 

 PLADSFORHOLD /ANDRE MØBLER 

 HVOR MEGET VEJER PATIENTEN ? 

 HVOR MEGET KAN PATIENTEN HJÆLPE TIL ? 

 ?? ANDRE  

    WWW.FORFLYT.DK, 3BAR  
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http://www.forflyt.dk/


Active: 

 

 

 

 

Gulv baseret   

 

 

 

 Loft baseret  

 

 

 

Passive: 

 

 

 

 

? 
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 At lette arbejdsgangene for dig 

 At gøre borgeren mere selvhjulpen 

 At gøre arbejdsgangen/dagen mere 
fleksibel 

 At forebygge arbejdsbetingede skader 
3BAR 
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”Når man skal op at stå med en 
stålift, skal man arbejde mod det 
naturlige bevægelses-mønstre.”,     
  dvs. 
 

1. Skal stille fødderne frem for 
eller lige under knæene i 
stedet for at  trække benene 
ind under sig 
 

2. Skal læne sig bagud i sejlet i 
stedet for at bøje sig fremover 
 

3. borgeren skal kunne 
samarbejde 
 

4. har (begrænset) mulighed for 
at udnytte sine ressourcer, 
(dog mere aktiv end i gulvlift) 
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ALM. STÅLIFT STAID 
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ULEMPER 
 Kan ikke anvendes af alle patienter 

 Kan være vanskelig at indstille 

korrekt  (?) 

 Patienten skal kunne samarbejde 

 Andre ? 

 Kan ikke komme i fuld oprejst stilling 

 Kan være ”tung at danse med” 

 Kræver ofte to personer 

 Kan ikke bruges på gulvtæppe 

 Patienterne tåler dårligt at stå ret 

længe ad gangen – beder om at 

komme ned midt under plejeopgaven 

 Maskinens ben kommer nogle gang i 

kombilage med sengen 

 Andre ? 
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 Forbedrer og komplementer 
overensstemmelse med APV 
og arbejdstilsynsregler. 
 

 360 grads drejecirkel indenfor 
98 cm, gør det muligt at 
manøvre den i selv smalle 
badeværelser 
 

 Vedligholder borgernes 
funktionsevne og mobilitet 
 

 Aktivt løft med loftlift system 
 

 Erstater brug af gulvlift og 
dermed minimerer fysisk 
anstrængelse 
 

 God alsidig adgang til 
patienten 
 

 Ingen konkurrenter ! 

 

 Integreres med eksisterende 
udstyr i facilitet 
 

 Maximerer din investering i 
eksisterende loftlift og giver 
patienterne chancen til at 
deltage aktivt i forflytninger.  
 

 Ingen batterier eller 
stikkontakt til at vedligeholde  
 

 Altid klar til brug 
 

 Minimalt vedligeholdelse 
 

 Tidsbesparende 
 

 Kræver meget mindre plads 
(fodspor) til opbevaring 
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 Hvad kan vi ændre på ? 

 Hvilke begrænsninger ? 

 Hvilke retningslinjer skal der tages hensyn til ? 

 Hvordan forbedrer vi situationen for patient uden at 

det går udover arbejdssikkerhed for medarbejder ? 

 Hvordan forbedrer vi situationen for medarbejderne 

uden at det går udover patientens  

 mulighed at deltage 

 behagelighed 
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Sit-to-stand 
Trainer 
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