
   

Alseat—et hjælpemiddel, der betaler sig 

Brehms Spilerdug ApS 

+45 5764 8351  -  info@spilerdug.dk  -  www.spilerdug.dk  

Hvis I er blevet nysgerrige på Alseat - det nye hjælpemiddel, der 

letter forflytningen fra siddende på sengekanten til liggende i sengen, 

og hvis I overvejer at afprøve det i jeres kommune, så tilbyder vi et 

projektforløb 

hvor vi samarbejder med jer om kortlægning af jeres nuværende ar-

bejdsgange og metoder, samt afprøvning og implementering af Alse-

at - til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladsen. 
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De overordnede formål med implementering af Alseat er muligheden 

for: 

• at gøre forflytningen ”ben op i seng” skånsom og værdig for borge-

ren. 

• at aktivere borgeren i forflytningen. 

• at gøre  arbejdsgangen sikkerhedsmæssigt forsvarlig for medarbej-

deren. 

• i nogle tilfælde at kunne gå fra 2 til 1 hjælper. 

• at uddanne en pårørende til opgaven. 

• at udsætte opsætning af loftlift. 

• at sikre en rentabel investering, idet Alseat har en lang levetid og en 

høj genbrugsværdi. 

Hvad kan Alseat gøre for jeres arbejdsplads? 

Hvorfor et projekt 

- i stedet for enkelte afprøvninger? 

• I får det bedste udgangspunkt for at få det fulde udbytte af de positive 

effekter ved Alseat 

• I får et overblik over hvordan I gør i dag 

• Det giver jer muligheden for at forbedre arbejdsgangen hos den enkelte 

borger, også selvom Alseat ikke er løsningen. 

• I får involvering og ejerskab på flere niveauer 

• Det sikrer en mere stabil brug af Alseat, så investeringen ikke havner på 

depotet. 

• I får et godt udgangspunkt for at kunne matche nye brugere med Alseat 
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Hvad skal I investere i projektet? 

• Deltage i projektgruppen 

• Stille med en beslutningsdygtig og 

aktiv tovholder 

• Kortlægge omfanget af manuelle for-

flytninger af  ”ben op i seng”, i den 

udvalgte afdeling/område. 

• Afsætte tid til de deltagende medar-

bejdere 

Projektet foregår i et tæt samarbej-

de mellem Brehms Spilerdug og den 

enkelte arbejdsplads/kommune. 

Hvad kommer Brehms Spilerdug med? 

• Ansvar for et designet projektforløb 

• Udvælgelse af egnede borgere  

• Høj faglighed 

• Uddannelse i brug af Alseat 

• Brugbar evaluering   

• Fremadrettet plan 
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”Alseat-projekt” (rev 001) 

Projektet er estimeret til at strække sig over 3 måneder fra den dato det 

går i gang. 

Selve afprøvningsperioden med de udvalgte borgere er 14 dage. 

Hvis I er interesserede i at høre mere om projektet, og hvordan I kan komme i 

gang i jeres kommune, så kontakt os for yderligere information og dialog. 

Administrerende direktør Christian Krogh-Jeppesen 

Mob.: 23 68 87 34  

Mail: christian@spilerdug.dk 

Spilerdug er CE-mærket under MDR EU No.2017/45 forordning (EU) 2017/745 og lever op til 

standard DS/EN 12182 2012-12-21  4. udgave.   


