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Indledning
I Gribskov Kommune er der årligt øremærket 1,1 million kr. til velfærdsteknologi i perioden 2012-2015, 

pengene anvendes til at omlægge og nytænke velfærdsydelser gennem anvendelse af velfærdsteknologi.

Teknologien skal understøtte en eller flere af nedenstående parametre:

· Forbedre borgernes sundhed - herunder understøtte borgernes evne til at mestre egen livssituation 

samt styrke den mentale og fysiske sundhed. 

· Forbedre borgernes livskvalitet - herunder understøtte den daglige tryghed og sikkerhed, samt 

styrke borgernes selv-hjulpenhed.

· Forbedre personalets arbejdsmiljø - gennem mindre nedslidning og øget motivation blandt 

medarbejderne.

· Skabe større effektivitet - herunder optimere processer så eksempelvis vente- og spildtid undgås, 

uden det fører til reduceret kvalitet.

Leverandørerne PlejeGribskov, Aleris, Attendo og Gribskov Kommune har samarbejdet tæt omkring 

afprøvningen og evalueringen af velfærdsteknologier. De har stået for den konkrete afprøvning af 

teknologierne i driften via en række tovholdere. Kommunen har koordineret forløbet og været drivende på 

evalueringsprocessen i samarbejde med leverandørerne.

I 2012 – 2013 er der arbejdet med områderne: Online Træning, Personlig Pleje og hygiejne, Forflytning og 

løft. SSU har besluttet, at der i 2014 arbejdes med teknologier inden for områderene: Forflytning og løft, 

Personlige Hygiejne, Demensteknologi. I den forbindelse skal der udarbejdes en investeringsplan for 2014-

15, som kan indeholde principper for indkøb af teknologier samt en foreløbig prioritering af investering i 

teknologier.

Pointer fra nærværende evaluering vil blive benyttet til det fremtidige arbejder med velfærdsteknologi og 

blive indarbejdet i investeringsplan 2014 – 2015. 

Forflytnings- og løfteteknologier – investering i velfærdsteknologi

Før 2012 havde der i Gribskov kommune endnu ikke været afprøvet nyere forflytnings- og løfteteknologier. 

Erfaringer fra andre kommuner viser dog at der er et stort potentiale i dette område og resultater viser at i 

75 % af alle tilfælde, kan plejerutiner omkring forflytning, løft og hygiejne udføres af en medarbejder i 

stedet for tidligere to. 

Projektet i Gribskov kommune tog fra start udgangspunkt i en rapport udarbejdet af konsulentfirmaet 

Rambøll, der estimerede at Gribskov havde ca. 180 borgere i målgruppen for denne type forflytnings- og 

løfte-teknologier. Omsat til penge, betyder det en besparelse på ca. 7,7 årsværk eller 3,2 millioner lønkroner

om året.
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Benløfterens funktioner

Benløfteren er designet til at hjælpe mennesker, der har behov for hjælp til at løfte ben op i seng. Dette kan 

være grundet alderdom, sygdom eller en funktionsbegrænsning. Alt efter borgerens funktionsniveau kan 

benløfteren gøre borgeren uafhængig af hjælp, imidlertid kan den også anvendes, hvis borgerens 

funktionsniveau forringes.  

Teknologien er primært et ergonomisk hjælpemiddel, som bruges i forbindelse med forflytning. Benløfteren

kan placeres på stort set alle slags senge og har en plade, der elektronisk kører ud, og langsomt løfter 

benene op til fodenden af sengen. Herefter kan benene skubbes på plads i sengen og benløfteren køres 

elektronisk ned igen. Benløfteren betjenes med en fjernbetjening. Benløfteren er ikke designet til at hjælpe 

ben ud af sengen igen.

Opstart af projektet

Som start på projektet blev der afholdt et informations- og undervisningskursus, hvor de medarbejdere der 

skal anvende benløfteren kunne komme og høre om dens funktioner og anvendelsesmuligheder. 

Informations- og undervisningskursus varede ca. to timer, og der var mulighed for selv at prøve benløfteren 

med kollegaer og at stille spørgsmål. Således gav kurset medarbejderne bedre forudsætninger for at 

anvende teknologien i praksis og at kunne vurdere, om benløfteren ville være et relevant hjælpemiddel for 

borgeren.

Metode – erfaringsindsamling og målgruppemodel
I dette afsnit præsenterer vi hvordan vi har testet teknologien og indsamlet erfaringer. Borgernes erfaringer 

er indsamlet gennem interview og en aktivitetsanalyse – hvor en fagperson analyser hvordan samspillet er 

mellen teknologi, borger og medarbejder i forbindelse med aktiviteten at komme i seng. 

I analysen anvendes et mobilitetsgalleri som er med til at illustrere hvilke borgergruppe der kan have størst 

glæde af teknologien. Borgerne opdeles i forhold til deres funktionsniveau og behov for at modtage pleje. 

Erfaringsindsamling – interview og aktivitetsanalyse

Evalueringen er primært kvalitativ og bygger på interviews og en aktivitetsanalyse.  Aktivitetsanalyse er en 

ergonomisk analyse af aktivitet i forhold til at komme i seng, og alle dens facetter.  Analysen tager 

udgangspunkt i  borgerens funktionsniveau, hjælpemidlet og rummets indretning. 

Evalueringen bygger på interviews med to borgere og tre plejere i forhold til deres erfaring med brugen af 

benløfteren. Der er derfor udført tre interview med plejere og brugere der har anvendt benløfteren i en 

kort periode, og to interview med en hjælper og en borger, der har anvendt benløfteren over en længere 

periode.  Der er således blevet interviewet to medarbejdere fra plejesektoren, samt en pårørende, der 

agere hjælper i hverdagen i forhold til sengelægning. Fokus for interviewene har været at afdække om:

• teknologien bidrager til større effektivitet for borgeren og for personalet 

• teknologien forbedrer borgerens sundhed og livskvalitet

• teknologien forbedrer personalets arbejdsmiljø (eller evt. pårørendes arbejdsstillinger)
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Projektet har endvidere skulle afprøve hvilke målgrupper, som benløfteren giver størst udbytte for.  

Borgerne vil i denne rapport for anonymitetens skyld bliver opdelt i forhold til mobilitetsgalleriet. 

Mobilitetsgalleriet er et klassificeringssystem, hvor en borgeren kan klassificeres i forhold til deres 

funktionsniveauer, der strækker sig over hele spektret – fra den mest mobile borger til borgeren, som er 

fuldstændig afhængig af hjælp og pleje.

Figur fra  Arjohuntleigh – mobilitetsgalleri

Afprøvning af benløfter i målgruppen

Vi  ønskede i projektet at afprøve benløfteren på to mobilitetstyper fra galleriet, Carl og Barbara, men de 

borgere der klassificeres som en 'Barbara' ønskede ikke at deltage. Flere adspurgte udtrykte en bekymring 

for at aftenbesøget ville blive taget fra dem. Ønsket om at blive selvstændig var altså ikke så stort som 

ønsket om et aftenbesøg. Generelt har det været en udfordring at rekruttere borgere til at afprøve 

benløfteren, hvoraf ca. halvdelen af borgerne ikke har ønsket at deltage i projektet. Begrundelse handler 

typisk om, at borgerne er tilfredse med at få praktisk hjælp til at komme i seng fra personale, og derfor ikke 
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altid ser det som attraktiv at skulle anvende benløfteren. Således er det ofte svært at overbevise borgerene 

om, at benløfteren er en god erstatning for praktisk hjælp, da personalet også udfylder en social og 

tryghedsskabende funktion. Imidlertid vil borgeren ikke have et socialt eller trygheds-mæssigt savn, hvis de 

ikke allerede var vant til at modtage hjemmebesøg. Vi kan derfor konstatere, at flere borgere foretrækker 

praktiske hjælp fra personalet frem for større selvhjulpenhed.

Altså har vi kun testet benløfteren på borgere der svarer til en 'Carl', som modtager moderat hjælp, hvor 

nogle har været mere ressourcestærke end andre. Disse borgere blev valgt til at prøve benløfteren, da vi 

vurderede at der kunne spares medarbejdertimer eller ressourcer eller vi kunne lette plejepersonalets 

arbejdsbelastning. I forhold til de øvrige mobilitetstyper (Albert, Doris og Emma) egner benløfteren sig ikke, 

hvorfor vi heller ikke har afprøvet denne teknologi i praksis på disse grupper. 

Analyse 

I dette afsnit sættes fokus på de borgere som har afprøvet teknologien, deres erfaringer med benløfteren og

hvilke borgertyper (eller personas), som kan have glæde af benløfteren  - alt efter deres funktionsniveau.

Aktivitetsanalyse

Aktivitetsanalysen har til formål at beskrive i detaljer, hvad det kræves af borgeren eller hjælperen i forhold 

til at kunne udfører aktiviteten "at komme i seng" ved brug af benløfter. Der tages udgangspunkt i følgende; 

aktiviteten, krav til omgivelser, sociale krav, rækkefølge, nødvendige færdigheder og nødvendige 

kropsfunktioner herunder anatomi og sikkerhedsmæssige forhold.

Til aktiviteten "at komme i seng" vurderes det, at benløfteren er velegnet til borgere, der hører ind under 

Albert, Barbara og Carl i persongalleriet fra ArjoHuntleigh. Disse borgere vil have forskellig grad af behovet 

for hjælp til at komme i seng. De krav aktiviteten "at komme i seng", stiller vil for disse type af borgere i høj 

grad kunne opfyldes. 

• Albert vil kunne betjene benløfteren uden hjælp udefra og vil derved kunne blive selvhjulpen, 

såfremt han modtager et minimum af hjælp. 

• Barbara kan i nogen grad, have behov for hjælp til enten at betjene benløfteren eller få placeret sig i

sengen. 

• Dette samme gælder for Carl, som dog også kan have behov for hjælp til at komme fra kørestol til 

seng. Carl vil i nogen grad kunne have behov for hjælp til at betjene benløfteren eller til at komme i 

seng, men fortsat være aktiv deltagende i aktiviteten, bl.a. kunne holde fast i et sengegreb eller 

sengehest på modsatte side og selvstændigt rykke sig på plads i sengen. 

Teknologien stiller ikke store krav til borger eller en hjælper og er nem at betjene. Benløfteren vil som oftest

blive opsat af en fagperson og placeres på borgerens seng. Det er dog muligt både for borger og hjælper at 

justere denne placering med brug af enkelt værktøj, så benløfteren indstilles i forhold til, hvor den placeres 

bedst i forhold til at hjælpe borgeren i seng. Borgeren kan, hvis han mentalt er i stand til det, selv betjene 

benløfteren ved hjælp af en fjernbetjening, dette vil være tilfældet hos borgere som Albert, Barbara og i 

enkelte tilfælde Carl. 

De borgere der anvender benløfteren skal være i stand til at placere sig i siddende stilling på sengen - med 

eller uden hjælp. Herefter bliver ben og fødder langsomt løftet op til fodenden af sengen, hvorefter 

borgeren selv skal være i stand til at skubbe ben ind i sengen, så de ligger som ønsket, alternativt skal 

borgeren modtage hjælp til dette fra en hjælper eller pårørende, dette kan være tilfældet hos en person 

som Carl. 

Alt efter hvilken mobilitetstype borgeren er og hvor meget borgeren kan deltage i forflytninger, vil det være 

forskelligt om borgeren selv kan placere sig i sengen, eller om der er behov for hjælp til dette (hjælp fra en 
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person eller et hjælpemiddel f.eks. et drejetårn). Efter gennemført aktivitet køres benløfteren tilbage til 

udgangsposition, så den igen er placeret på siden af sengen, og borgeren kan hvile i sengen.

Resultater fra interview, tematisering

Den borgerrettede effektivitet

Carl har en halvsidig lammelse, og bor hjemme sammen med sin kone. Hver morgen får han hjælp af en 

hjemmehjælper til at komme ud af sengen ved hjælp af et drejetårn. Om aftenen er det imidlertid hans 

kone, der hjælper ham i seng, og i den forbindelse er benløfteren et godt hjælpemiddel. Den gør det mere 

glidende og effektivt for Carl at komme i seng. Han skal ikke justere og tilrette sin liggestilling flere gange 

undervejs før at han er placeret korrekt. Det kan være nødvendigt at justere til sidst, men Carl beskriver det 

som mere effektivt end tidligere. Vores vurdering er, at tidsforbruget er nogenlunde det samme som før, 

men Carls kone vurderer at aktiviteten kan udføres hurtigere end tidligere, og Carl selv oplever at det er 

nemmere og hurtigere at komme i seng, hvilket er relevant da det også siger noget om hans oplevede 

livskvalitet.

Benløfteren har fungeret rigtig godt og begge parter har været glade for løsningen og har ikke følt det har 

været noget problem at betjene teknologien. Det har dog været en udfordring at placere benløfteren på 

sengen, så den passer med borgerens højde og måde at komme i seng på.  Den er imidlertid meget nem at 

justere og det har derfor ikke været noget problem at flytte på benløfteren for at finde den rigtige placering.

Man skal bruge to arme til at betjene benløfteren, og da Carl er lam i den ene side er han afhængig af sin 

kone for at bruge benløfteren. Da Carls kone nu har lettere ved at hjælpe sin mand, er det sandsynligt at 

hun vil fortsætte med det længere end hvis hun ikke havde benløfteren, og dermed er der ikke behov for en

plejer. 

Personalets arbejdsmiljø

Carla har også testet benløfteren. Hun bor på plejecenter og er mindre selvhjulpen end Carl, da hun også er 

afhængig af en stålift, både til at komme i og ud af sengen. I denne situation var det svært at kombinere de 

to teknologier og skabe et godt arbejdsmiljø, da benløfteren permanent er placeret på siden af sengen og 

der følgende er meget lidt plads nedenunder til at ståliften kan komme hen til sengen og blive anvendt 

optimalt. Den trange plads gav dårlige arbejdsstillinger for medarbejderne,  og skabte dermed en ekstra 

belastning. Hele aktiviteten kom ligeledes til at tage længere tid og der var risiko for at plejepersonalet fik 

vrid i ryggen. Der var samtidig en risiko for at borgeren blev utryg og i værste tilfælde kunne glide ud af 

sengen, da det ikke var muligt at placere borger langt nok inde i sengen. Hos denne type borgere er det 

derfor en ganske kort periode benløfteren har været afprøvet, og til stor gene for medarbejderne.

Der har således været blandede erfaringer med brugen af benløfteren. 

I Carls tilfælde, hvor benløfteren har fungeret rigtig godt, oplever hjælperen, Carls kone, et væsentligt 

forbedret arbejdsmiljø, med bedre arbejdsstillinger og mindre belastning på kroppen. Tidligere havde Carls 

hustru bekymring om hvor længe hun kunne blive ved med at hjælpe, uden at nedslide sig selv. Denne 

bekymring har hun ikke længere og hun oplever ingen tunge løft, vrid eller foroverbøjninger i ryg og kan 

derfor nu varetage aktiviteten uden problemer. 
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Borgernes sundhed og livskvalitet

I det tilfælde hvor benløfteren har fungeret rigtig godt, er der sket en stor forbedring i borgerens almene 

tilstand samt en stor forbedring i forhold til ægtefællens arbejdsmiljø. Carl klager ikke længere over de 

samme smerter i hofte og skulder og er trappet ud af en del smertestillende medicin. Han oplever en mere 

glidende forflytning uden for mange kommandoer og en mere stabil arbejdsgang. Han ved hvad der skal 

ske, hvilke opgaver han har undervejs og selve forflytningen foregår i et roligt tempo. Han oplever ikke 

længere smerter i forbindelse med at skulle i seng, og det er derfor blevet en mere behagelig oplevelse. 

Samtidig oplever han at have mere kontrol over forflytningen, hvor han selv kan justere sin placering i 

sengen, hvilket han tidligere skulle have hjælp til.

Konklusion og anbefaling

Projektet har haft som målsætning af afprøve teknologien på forskellige målgrupper, hvorfor en væsentlig 

del af projektet har handlet om at matche benløfteren til de borgere, som kan have størst glæde af 

teknologien. Det kan konkluderes, at benløfteren kan have en stor effekt hos borgere, hvor det er ægtefælle

der hjælper med at få ben op i seng , og hvor borgeren kan deltage i store dele af aktiviteten. I forhold til 

borgere der ikke har funktion i ben, og hvor de heller ikke har kræfter i arme til at løfte benene, kan 

benløfteren være et effektivt hjælpemiddel for plejepersonalet. Dette kan fx være hos borgere med en 

halvsidig lammelse.

Det kan være svært at lave en helt skarp målgruppeafgræsning og anbefaling til hvilke borgere, som typisk 

kan have glæde af benløfteren, da nogle af vores borgere går på tværs af vores personas. Men når dette 

forbehold er taget, så kan benløfteren anvendes selvstændigt af borgere, der i nogen grad kan holde sig selv

oppe og som typisk bruger gangstativ (Barbara). Endvidere kan den anvendes af borgere, der delvis kan 

bære deres egen vægt og sidder i kørestol (Carl). Det betyder også, at disse borgere typisk vil have et større 

behov for hjælp og pleje fra professionelt side, og derved bliver benløfteren et hjælpemiddel for de 

fagprofessionelle. 
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For yderligere information:

Gribskov Kommune 

Centre for Social og Sundhed: 

E-mail: Socialogsundhed@gribskov.dk


