Bedre brug af hjælpemidler i hjemmet

Arbejdsstolen
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Introduktion
Kommunernes Landsforening (KL) har i 2017
udgivet en slutmåling af ”det fælleskommunale
program for udbredelse af velfærdsteknologi fra
2014-2016”, som omfatter 88 ud af de 98 danske
kommuner. I denne rapport har der bl.a. været fokus på Bedre brug af hjælpemidler, heriblandt arbejdsstolen. Resultaterne af dette fokus er, at det
skaber en række kvalitative forbedringer for borgerne, deres pårørende og sundhedspersonale i kommunen. Overordnet er der tale om to typer af kvalitative gevinster: gevinster for borgere og gevinster
for pårørende og sundhedspersonale.1

Hjælpemidler kan udgøre en enorm forskel i hverdagen for mennesker med funktionsnedsættelser,
da de muliggør udførelse, aktivitet og deltagelse
i hverdagsaktiviteter og samfundslivet. Dette gør
sig også gældende for arbejdsstolen; et hjælpemiddel, som blev udviklet af VELA i 1970’erne og
siden da, har vundet indpas i mange hjem ved at
sikre større selvstændighed for mennesker med
funktionsnedsættelser.
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Mobilisering og forflytning
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På de kommende sider vil konkrete gevinster for
borger og sundhedspersonale blive beskrevet ud
fra almindelige hverdagsaktiviteter hjemme hos
borgere, der har fået en VELA arbejdsstol.

So

Indledning

Arbejdsstolens berettigelse i dag er den samme
som udgangspunktet i 70’erne: stolens centralbremse giver sikkerhed og frie hænder til udførelse af aktiviteter. Samtidig er arbejdsstolen en
mobil stol med hjul, som man, i siddende stilling,
kan gå eller skubbe rundt i boligen ved hjælp af
benene, imens man foretager forskellige hverdagsaktiviteter.
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En VELA Arbejdsstol giver selvhjulpenhed/
selvstændighed bl.a. i forhold til:

Vande planter

Bad

Rengøring
Støvsugning

1) Slutmåling - Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2014-2016, KL maj 2017

Gevinster for borger og sundhedspersonale
ved brug af VELA arbejdsstol som hjælpemiddel
En arbejdsstol tilfører værdi til både borger og sundhedspersonale i mange dagligdagssituationer i
køkken, badeværelse, soveværelse, bryggers/vaskerum og stue.

GEVINSTER FOR BORGER:

GEVINSTER FOR SUNDHEDSPERSONALE:

:: Større tryghed gennem komfort og skånsomhed ved færre forflytninger og
god ergonomi

:: Bedre arbejdsmiljø pga. færre forflytninger og bedre arbejdsstillinger uden
unødig belastning

:: Mulighed for mere inddragelse, selvstændighed og værdighed ved personlig
pleje samt øget selvtillid

:: Bedre udnyttelse af ressourcer gennem frigivet tid. Denne tid kan evt. bruges
til mere fleksibel udnyttelse af arbejdstid, så ressourcerne rækker til flere med
særligt fokus på de svageste

:: Større selvhjulpenhed i udførelse af hverdagsaktiviteter, hvilket bidrager til
aflastning af ægtefælle/pårørende
:: Øget livskvalitet - herunder øget værdighed, velvære og komfort
:: Bedre hygiejne og derved forbedret sundhed ved at kunne komme til vask og
toilet selv

:: Hvis borger selvstændigt kan klare basale opgaver, såsom toiletbesøg og forflytning til og fra seng, bevirker det, at sundhedspersonale selv kan tilrettelægge arbejdet, hvilket mindsker stress og øget fleksibilitet samt at borger ”undgår”
ventetid
:: Mere selvhjulpenhed giver færre konflikter med borgere, der fx har demens og
kognitive handicap samt øget livskvalitet for pårørende

:: Uafhængighed og fleksibilitet samt mulighed for selvbestemmelse og øget
mestring af aktiviteter
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Køkkenaktiviteter!

Køkkenaktiviteter kan være en uoverkommelig udfordring for personer med funktionsnedsættelse. Dårlig
balance og nedsat kraft i benene kan begrænse muligheden for selvstændigt arbejde i køkkenet, da man i stående stilling udtrættes hurtigere og forøger risiko for svimmelhed og fald,
hvilket kan være forbundet med fare ved håndtering af knive og varme gryder. Det er endvidere vanskeligt for mennesker med
funktionsnedsættelser at anvende faciliteterne i et køkken optimalt. Dette kræver b.la., at man kan bevæge og forflytte sig rundt i
køkkenet, nå højt op efter madvarer i et køleskab samt nå ned i underskabe, skuffer og opvaskemaskine.
En arbejdsstol kan afhjælpe mange af disse problemstillinger, da den aflaster og støtter borgeren i siddende eller stående stilling.
Arbejdsstolen har b.la. fire letløbende hjul, der gør det muligt for borgeren at gå stolen frem i siddende stilling. Arbejdsstolens bremse giver stabilitet og tryghed i aktiviterne i høj såvel som lav siddestilling.

Mobilisering Rækkevidde

Madlavning

Køleskab

Overskab

Opvask

Tøjvask

Vasketøj

Strygning
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Toilet
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Påklædning

Vande
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Støvsugning

Eksempel:

Eksempel:

Madlavning

Opvask

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

:: Håndtering af køkkenredskaber og madvarer med to frie hænder, imens
man sidder på en sikker og bremset stol

:: En øget rækkevidde i siddende stilling ved fx, at indstille stolen lavt når
opvaskemaskine skal tømmes, eller højt når service skal sættes på plads i
overskabe

:: Siddende tilberedning af mad på komfuret, med indstillelig og passende
arbejdshøjde, for bedre håndtering af fx varme gryder og mulighed for at
kunne se ned i gryden
:: Forflytning i siddende stilling, da man kan bruge benene til at gå eller skubbe stolen rundt, imens man har madvarer i hænderne fx til og fra køleskab.
:: At man, i siddende stilling, kan nå op i overskabe eller højtplaceret mikroovn pga. stolens elektrisk højdeindstilling

Se video ved at scanne QR-koden eller besøg: VL1935.dk/mad

:: Håndtering af service med to frie hænder fx til at tømme/fylde opvaskemaskine eller at vaske op i hånden, imens man sidder på en sikker og bremset
stol
:: Energibesparelse for personer med nedsat kraft i benene, dårlig balance
eller luftvejsudfordringer da opvask ved håndvask kan udføres i siddende
stilling

Se video ved at scanne QR-koden eller besøg:VL1935.dk/opvask
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Det er spisetid!

For de fleste forbindes spisetid med hygge, mad og godt samvær.
For andre er det et tidspunkt, som kan være krævende og udfordrende grundet smerter eller funktionsnedsættelser, der vanskeliggør
stillesiddende aktiviteter ved spisebordet. En arbejdsstol kan være medvirkende til at skabe optimale betingelser under måltidet, da
den støtter og fremmer en ergonomisk funktionel siddestilling. En god siddestilling er vigtig for, ubesværet, at kunne indtage mad
og drikke og nedsætte risikoen for fejlsynkning.
Mobilisering og forflytning til og fra spisebordet samt deltagelse i borddækning er ofte et overset element ved spisetid. For borgere
med balancebesvær og nedsat kraft i benene er det en fordel at kunne forflytte sig siddende, da dette øger selvstændigheden fx
ved at kunne deltage helt eller delvist i borddækning.

Mobilisering Rækkevidde

Madlavning

Køleskab

Overskab

Opvask

Tøjvask

Vasketøj

Strygning

Toilette

Toilet

Skab

Påklædning

Vande

Rengøring

Støvsugning

Eksempel:

Eksempel:

Borddækning

Spisning

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

:: At man i siddende stilling kan nå service eller madvarer, der er højt eller lavt
placeret i skabe, pga stolens elektriske højdeindstilling

:: At man, siddende, kan forflytte sig hen til spisepladsen og indstille stolen
ift. bordet. Stolen kan herefter bremses således, at man opnår stabilitet og
tryghed i spisesituationen

:: At man i siddende stilling kan gå eller skubbe stolen frem og selvstændigt
forflytte sig til eller fra spiseplads med fx service eller madvarer i hænderne,
grundet stolens fire letløbende hjul

:: At man sidder komfortabelt i en indstillelig, ergonomisk stol, som gør, at
man kan holde til at sidde og spise i længere tid og deltage socialt i måltider

:: At bordet kan dækkes med service og madvarer, imens man sidder sikkert i
stolen pga. bremsefunktion

Se video ved at scanne QR-koden eller besøg:VL1935.dk/spis
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Rengøring og tøjvask!

Almen rengøring i hjemmet kan være
krævende og ligefrem uoverskueligt for
mennesker med funktionsnedsættelser.
Rengøring er betinget af, at man har en god balance, mobilitet og kraft i benene, og der er ofte behov for at have begge hænder
frie til de forskellige aktiviteter. For mennesker med funktionsnedsættelser er det ofte energibesparende at gøre rent siddende, da
man ikke skal bruge energi på at holde balancen og samtidig har mulighed for at tage små hvil.
En arbejdsstol giver støtte og mobilitet i forbindelse med rengøring, da man i siddende stilling, vha. benene, kan forflytte sig og
bevæge sig rundt i hjemmet, imens man har begge hænder frie til fx at støvsuge eller tørre støv af. En elektrisk højdeindstilling
øger brugerens rækkevidde, så man fx kan tage tøj ind og ud af en lavt placeret vaskemaskine og en højt placeret tørretumbler.
Arbejdsstolens bremse sikrer en stabil og tryg arbejdsplads, når man fx skal hænge tøj op, lægge det sammen eller stryge.

Mobilisering Rækkevidde

Madlavning

Køleskab

Overskab

Opvask

Tøjvask

Vasketøj

Strygning

Toilette

Toilet

Skab

Påklædning

Vande

Rengøring

Eksempel:

Eksempel:

Rengøring

Vasketøj

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

:: At man, i siddende stilling, grundet stolens elektriske højdeindstilling, kan nå
højt op eller lavt ned, fx for at tørre støv af

:: At man, i siddende stilling, grundet stolens elektriske højdeindstilling, kan
indstille stolen lavt, fx for at tage tøj ind og ud af en vaskemaskine og tilsvarende højt ift. en tørretumbler

:: At man kan støvsuge i siddende stilling uden at miste balancen, da stolen
er sikker og stabil
:: At man kan gå eller skubbe stolen rundt med benene pga. dens letløbende
hjul, og samtidig kan have hænderne frie til fx at støvsuge eller tørre støv af
:: En aktiv, ergonomisk siddestilling med et fremadkippet sæde og god støtte
i ryggen, som understøtter den enkelte rengøringsaktivitet
:: Energibesparelse for personer med nedsat kraft i benene, dårlig balance
eller luftvejsudfordringer da rengøringsaktiviteter kan udføres i siddende
stilling med mulighed for små hvil

Se video ved at scanne QR-koden eller besøg: VL1935.dk/ren

:: At man kan forflytte sig med vasketøjskurven på lårene ved at gå eller skubbe stolen rundt med benene, da stolen har letløbende hjul
:: At man har to frie hænder til fx at hænge tøjet op, da man sidder i en
bremset og sikker stol uden at miste balancen
:: At man sidder komfortabelt i en ergonomisk stol, som kan indstilles med
et fremadkippet sæde og god støtte i ryggen, som understøtter aktiviteter,
såsom at hænge tøj op eller lægge det sammen
:: En øget rækkevidde i siddende stilling, som mindsker uhensigtsmæssige
foroverbøjninger samt unødvendige vrid i ryg og skuldre, da stolen kan
indstilles til den enkelte aktivitet

Se video ved at scanne QR-koden eller besøg:VL1935.dk/vask
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Personlig pleje!

Aktiviteter, såsom toiletbesøg og personlig pleje, kan være en daglig udfordring og bekymring for mennesker med funktionsnedsættelser. Der er ofte stor identitet og værdighed forbundet med, selvstændigt, at kunne klare toiletbesøg og personlig pleje, såsom tandbørstning, frisering og barbering. Det kan derfor være svært for
mennesker med funktionsnedsættelser at acceptere, at de ikke længere, selvstændigt, kan klare disse aktiviteter på badeværelset
på samme vilkår som tidligere.
En arbejdsstol giver mulighed for, i siddende stilling, selvstændigt, at kunne mobilisere og forflytte sig til og fra badeværelse. Arbejdsstolens indstillingsmuligheder gør det også lettere og mere sikkert, selvstændigt, at mobilisere sig fra stol til toilet. Den elektriske højdeindstilling giver mulighed for at tilpasse arbejdshøjden til de enkelte aktiviteter ved hhv. vask og spejl.

Mobilisering Rækkevidde

Madlavning

Køleskab

Overskab

Opvask

Tøjvask

Vasketøj

Strygning

Toilette

Toilet

Skab

Påklædning

Vande

Rengøring

Støvsugning

Eksempel:

Eksempel:

Toiletbesøg

Almen toilette

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

:: Forflytning og mobilisering til og fra badeværelse, da man kan gå eller
skubbe stolen rundt med benene pga de letløbende hjul, som kan tilpasses
forskellige typer af underlag, fx. klinker

:: At man kan sidde stabilt og sikkert i en bremset stol og have to frie hænder
til at kunne vaske hænder, barbere sig, børste tænder eller lægge make-up

:: Forflytning og mobilisering fra stol til toilet, da stolens bremse, fremadrettede kip og armlæn gør det lettere og mere sikkert at rejse og sætte sig fra
både stol og toilet
:: Selvbestemmelse for hvornår man ønsker at benytte toilettet, da man ikke
er afhængig af hjælp til at komme ud på badeværelset. Dette fremmer selvstændighed og er med til at give livskvalitet i hverdagen

:: At man, i siddende stilling, kan indstille stolens arbejdshøjde, så den er
tilpasset de forskellige aktiviteter ved hhv. vask og spejl vha. elektrisk højdeindstilling
:: At man, i siddende stilling, kan gå eller skubbe stolen rundt og derved,
selvstændigt, kunne forflytte sig vha. stolens fire letløbende hjul og fx hente
håndklæde eller tandbørste fra hylde eller skab

Se video ved at scanne QR-koden eller besøg: VL1935.dk/toilet
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Sengetid!

Trætheden melder sig, og det er ved at være tid til at gøre sig sengeklar. Dagens energi er
brugt op, hvilket især mærkes på funktionsniveauet og koncentrationen. Udtrætning og
manglende energi om aftenen er en problematik, som mange mennesker med funktionsnedsættelser oplever dagligt. En arbejdsstol kan medvirke til energibesparelse og gøre mennesker med nedsat kraft i benene,
dårlig balance eller luftvejsudfordringer mere selvhjulpne i forhold til forflytning og påklædning.
En arbejdsstol giver støtte og stabilitet, så man, i siddende stilling, selvstændigt, kan mobilisere sig og forflytte sig fra stol til seng
og derved minimere risiko for fald. Den elektriske højdeindstilling kan ligeledes hjælpe og støtte den udtrættede borger med at
rejse sig op. Arbejdsstolen kan højdeindstilles og tilpasses den enkelte aktivitet, således man mindsker uhensigtsmæssige foroverbøjninger og vrid i ryg og skuldre, fx ved af- og påklædning.

Mobilisering Rækkevidde

Madlavning

Køleskab

Overskab

Opvask

Tøjvask

Vasketøj

Strygning

Toilette

Toilet

Skab

Påklædning

Vande

Rengøring

Støvsugning

Eksempel:

Eksempel:

Til og fra seng

Tøj/påklædning

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

ARBEJDSSTOL MULIGGØR:

:: At man uden hjælp kan mobilisere og forflytte sig fra seng til stol, da stolens bremse sikrer stabilitet under aktiviteten og mindsker risikoen for fald

:: At man, i siddende stilling, kan forflytte sig rundt i soveværelset, vha. stolens letløbende hjul, og, selvstændigt, kan udvælge og finde tøj frem fra
skabe og skuffer

:: Hjælp og støtte til, at kunne mobilisere sig op i stående stilling vha. stolens
elektriske højdeindstilling
:: Selvbestemmelse for, hvornår man ønsker at stå op eller gå i seng, da man
ikke er afhængig af hjælp til aktiviteten

:: At man, i siddende stilling, kan nå både højt og lavt i tøjskabet, vha. stolens
elektriske højdeindstilling
:: At man kan sidde stabilt og sikkert i en bremset stol og have to frie hænder
til, at kunne tage tøj ind og ud af skabe og skuffer
:: Mere selvhjulpenhed ved påklædning, da stolen kan indstilles lavt, hvilket
mindsker uhensigtsmæssige foroverbøjninger samt unødvendige vrid i ryg
og skuldre

Se video ved at scanne QR-koden eller besøg: VL1935.dk/seng

Se video ved at scanne QR-koden eller besøg:VL1935.dk/toj

13

Fokus på KL’s fire indsatsområder

FOKUS på KL’s fire indsatsområder

14

Fra 2014-2016 har KL samarbejdet med 88 af Danmarks
kommuner om et fælles kommunalt program for udbredelse
af velfærdsteknologier inden for 4 indsatsområder; Forflytningsteknologier, Vasketoiletter, Spiserobotter og Bedre brug

Forflytningsteknologi - fra 2 til 1
Dette indsatsområde omhandler ændring af sundhedspersonalets
arbejdsgange. Hvor der førhen var to hjælpere tilstede i forflytningssituationer, er det nu, med forflytningsteknologier, muligt at forflytte en borger ved hjælp af blot én medarbejder. Øget anvendelse
af forflytningsteknologier i kommunerne kan frigøre ressourcer for
sundhedspersonalet. Endvidere kan denne ændring af arbejdsgange
medvirke til et bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet samt højne kvaliteten og skabe større tryghed og nærhed for borger i forflytningssituationer.
I det fælles kommunale program er der taget udgangspunkt i forflytningsteknologierne loftlift og elektriske bade- og toiletstole. Udover
disse nævnte forflytningsteknologier eksisterer der andre hjælpemidler, der kan afhjælpe forflytningsvanskeligheder.

Forflytning med en arbejdsstol
VELAs arbejdsstole er udviklet således, at borgere med nedsat mobilitet og kraft i benene har mulighed for at gå eller skubbe stolen
rundt i siddende stilling. Denne forflytningsmulighed gør borgerne
mere selvhjulpne i hverdagen, da de selvstændigt har mulighed for
at bevæge sig rundt i boligen, mobilisere sig og forflytte sig til fx seng
eller toilet. Endvidere afhjælper arbejdsstolen borgeren i udførelse af
hverdagsaktiviteter, såsom køkkenarbejde, hvor borgeren har brug
for at kunne bevæge sig frit rundt mellem komfur, ovn, køleskab,
køkkenskabe og køkkenbord. Disse forflytninger foregår ofte med
madvarer eller køkkenredskaber i hænderne, hvilket arbejdsstolen
muliggør, da det ikke er nødvendigt at holde fast i fx bordpladen for
at sikre balance og stabilitet.

af hjælpemidler. Det overordnede formål med programmet
var, at gøre borgerne mere selvhjulpne, at højne fagligheden, skabe bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet, samt
at kunne dokumentere varige økonomiske gevinster.

Spiserobotter
Dette indsatsområde handler om at gøre borgere med funktionsnedsættelse i arme og hænder mere selvhjulpne i spisesituationer.
Spiserobotten kan medvirke til, at borgeren oplever større tilfredsstillelse og selvhjulpenhed, ved selv at kunne føre maden op til munden og spise. Øget anvendelse af spiserobotter kan endvidere frigive
ressourcer og tid for sundhedspersonalet og mindske risikoen for
fejlsynkning hos borgeren, da spiserobotten muliggør indtagelse af
mad i borgerens eget tempo.
For at kunne støtte borgeren i at blive mere selvhjulpen i spisesituationer, er det ligeledes vigtigt, at borgeren selvstændigt har mulighed
for at kunne forflytte sig til og fra spisebordet. Endvidere er det vigtigt, at borgeren har en ergonomisk stol at sidde i under indtagelse
af måltider, og at stolen kan tilpasses den enkelte borgers specifikke
behov for støtte og komfort.

Forflytning til og fra spiserobot med en arbejdsstol
En VELA arbejdsstol er både et mobilitets- og forflytningshjælpemiddel, som kan afhjælpe forflytningsproblematikker og gøre borgerne mere selvhjulpne i hverdagen. Arbejdsstolen er samtidig en
ergonomisk stol med mange indstillingsmuligheder i bl.a. sæde og
ryg, så den kan tilpasses den enkelte borgers behov. Endvidere har
arbejdsstolen en centralbremse, som giver sikkerhed og stabilitet fx
i forbindelse med spisesituationer. Såfremt man ønsker at anskue
spisesituationen som et helhedsbillede i en hverdagsaktivitet, er en
arbejdsstol et positivt supplement til spiserobotten.

Dokumenterede gevinster for borger og medarbejder
De dokumenterede gevinster for borgerne er bl.a. større tryg- sundhedspersonalet er bedre arbejdsmiljø, bedre arbejdsstillinhed og kvalitet, bedre borgerinddragelse og selvstændighed ved ger samt muligheden for selv at tilrettelægge arbejdet, hvilket
personlig pleje, større sikkerhed og værdighed samt mere kon- giver øget fleksibilitet, mindre ventetid og mindre stress.
takt med sundhedspersonalet. De dokumenterede gevinster for

Vasketoiletter

Bedre brug af hjælpemidler

Dette indsatsområde handler om at gøre borgere mere selvhjulpne
i forbindelse med toiletbesøg. En øget anvendelse af vasketoiletter
for borgere med funktionsnedsættelser frigør ressourcer for sundhedspersonalet samtidig med, at de ændrede arbejdsgange skaber et bedre fysisk arbejdsmiljø, da personalet undgår at skulle stå i
uhensigtsmæssige og belastende arbejdsstillinger, når borgerne skal
hjælpes med toiletbesøg. Under de rette omstændigheder kan borgerne opnå større selvstændighed uden hjælp fra sundhedspersonale eller pårørende og dermed øge deres værdighed og oplevede
livskvalitet.

Dette indsatsområde handler om at gøre borger mest mulig selvhjulpen ved brug af hjælpemidler i forbindelse med udførelse af
hverdagsaktiviteter. Bedre brug af hjælpemidler er en metode, der
fokuserer på rehabilitering og træning ved brug af hjælpemidler
samt at forbedre samarbejde og effektivisere arbejdsgangene mellem sundhedspersonalet og borger.

For at kunne støtte borgerne i at blive mere selvhjulpne ved toiletbesøg, er det ligeledes vigtigt, at borger har mulighed for at kunne
forflytte sig fx fra dagligstue til badeværelse samt have stabilitet og
sikkerhed, når de sætter sig på og rejser sig fra toilettet. Denne forflytningsproblematik skal betragtes som et helhedsbillede, når man
ønsker at finde løsninger, der kan gøre borgere mere selvhjulpne i
dagligdagsaktiviteter såsom toiletbesøg.

Forflytning til og fra vasketoilet med en arbejdsstol
VELA arbejdsstole er et konkret eksempel på et mobilitets- og forflytningshjælpemiddel, der kan afhjælpe disse forflytningsproblematikker. VELAs arbejdsstole er udviklet, så borgere med nedsat mobilitet
og kraft i benene har mulighed for at gå eller skubbe stolen rundt i
siddende stilling pga. de fire letløbende hjul. Denne forflytningsmulighed gør borger mere selvhjulpen i hverdagen, og medvirker til
større selvstændighed i forbindelse med toiletbesøg.

Ved brug af denne metode er det muligt at begrænse og udskyde
borgernes behov for pleje og praktisk hjælp, og derved kunne bevare borgerens selvstændighed samt muligheden for at blive boende
i eget hjem i længere tid. Endvidere oplever sundhedspersonalet og
pårørende gevinster ved indsatsen, såsom forbedret arbejdsmiljø,
fleksibilitet og fordeling af ressourcer, styrket faglighed og øget livskvalitet for de pårørende.

Stor værdi ved brug af arbejdsstol som hjælpemiddel
VELA arbejdsstol er inddraget og nævnt i KL’s rapport, om bedre
brug af hjælpermidler, som et eksempel på en velfærdsteknologi,
der skaber stor værdi for borgerne, deres pårørende og sundhedspersonalet i kommunerne. Arbejdsstole har mange anvendelsesmuligheder og tilbehør, så stolen kan tilpasses den enkelte borgers
funktionsnedsættelser, hvilket gør stolen til et alsidigt hjælpemiddel
i mange danske hjem.
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