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Udgangspunktet var at udvikle et APV-
hjælpemiddel til medarbejderne, der hjælper 
borgere med at få deres tunge ben op i seng. 
Resultatet blev Alseat, der tilmed understøt-
ter borgerens tryghed, værdighed og livskva-
litet. 

Af Pia Bundgaard Hansen

Hjælpemidlet Alseat tager udgangspunkt i den naturlige 
måde at lægge sig ned på, og det gør hjælpemidlet til et 
oplagt valg ved forflytninger samt i det rehabiliterende ar-
bejde. Medarbejderne kan stå oprejst, mens de anvender 
hjælpemidlet og undgår tunge slidsomme løft for skuld-
re og ryg. Alseat er udviklet som et samarbejde mellem  
Anders Lykkegård, Sønderborg Kommune og Brehms  
Spilerdug ApS.

”Da vi fik henvendelsen fra Anders Lykkegård (manden 
bag Raizer) tilbage i 2015, som kom med den oprinde
lige ide, var det altaf gørende for os, at APV-hjælpemidlet 
skulle være intuitivt at bruge,” fortæller Ellen Langa-
ger Kristensen, der er velfærdsteknologisk konsulent i  
Sønderborg Kommune. 

Intuitivt at bruge 
Alseat er netop blevet en stor succes, fordi det er så let at 
bruge, og samtidig er det et hjælpemiddel, som har et re-
habiliterende sigte og kan give borgeren mere frihed. 

”Alseat er så let at bruge, at familie og pårørende også 
kan anvende hjælpemidlet. Det giver en stor frihed for de 
borgere, der får hjemmepleje, at ægtefællen kan hjælpe til, 
så det ikke er besøget fra hjemmeplejen, der fx definerer 
sengetiden,” forklarer Ellen Langager Kristensen.  

I udviklingen af hjælpemidlet og frem mod Velfærds-
teknologisk Vurdering blev der holdt mange workshops 
og tests. Her lød spontane udbrud som ”Jeg kan jo hjælpe 

til selv”, og ”Nu er jeg ikke længere så tung” fra de borgere, 
der deltog. 

Vejen til markedet
Brehms Spilerdug ApS blev valgt til at få produktet på 
markedet: 

”Vi har bidraget med vores faglige ekspertise og lavet 
nogle justeringer på produktet, som fx ryggens højde og 
en længere vægtstang. Vi mener, produktet er så unikt, 
at det er intet mindre end en verdensnyhed,” siger Helle 
Buggeskov, som er ergoterapeut hos Brehms Spilerdug 
ApS, der underviser i forflytningskundskab og forhand-
ler Spilerdugen og andre forflytningshjælpemidler. Helle 
Buggeskov uddyber: 

”Bevægelsen, som Alseat udfører, er så velkendt for bru-
gerne, at de oplever, at de er aktive i forflytningen, hvil-
ket skaber tryghed. Det gør hjælpemidlet egnet til mange 
målgrupper fx brugere der går med rollator, forflyttes med 
forflytningsplatform eller ståløfter eller har en demens-
diagnose. Forudsætningen for at anvende Alseat er, at 
brugeren har siddende balance.” 

Bæredygtigt produkt
Alseat kan maskinvaskes ved 80 grader eller tørres af 

med sprit, så det er nemt at rengøre lokalt. Hjælpemidlet 
er desuden bæredygtigt, da det modsat en lift ikke bruger 
strøm, og Alseat er nem at tage med på farten, fordi det 
kun vejer omkring fire kilo. 

Sønderborg Kommune har allerede købt 12 Alseat, der 
bliver introduceret i plejen. 

 

En værdig forflytning med Alseat

OM BREHMS SPILERDUG APS 

Hos Brehms Spilerdug ApS kan du aftale 
en gratis fremvisning af Alseat samt få 
undervisning i til at bruge hjælpemidlet. 

www.spilerdug.dk 

”Alseat er så let at bruge, at 
familie og pårørende også kan 

anvende hjælpemidlet. Det giver 
en stor frihed for de borgere, der 
får hjemmepleje, at ægtefællen 

kan hjælpe til.”Ellen Langager Kristensen, velfærdsteknologisk 
konsulent i Sønderborg Kommune

Hjælpemidlet Alseat er blevet til i samarbejde mellem Anders  
Lykkegård, Sønderborg Kommune og Brehms Spilerdug ApS.
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