
Nordland	Automatic	A/S	satser	massivt	på	

plejesektoren.	

Nordland Automatic A/S gør klar til at indtage markedet for hjælpemidler med 

to nye, højst innovative løsninger. 

Den gennemsnitlige levealder for danskeren, er steget støt de sidste 20 år. Faktisk så meget, at den 

forventede levealder i dag er hele 80,05 år. Dette sætter sundhedssektoren overfor en hel masse 

udfordringer, da der bliver flere og flere potentielt plejekrævende ældre, og færre hænder til at tage sig af 

dem. Disse udfordringer vil Nordland Automatic A/S gerne være med til at afhjælpe, ved at tilbyde 

løsninger, som både kan spare personaletimer, kraftigt forbedre arbejdsmiljøet og samtidigt være med til at 

sørge for at ældre borgere kan få den størst mulige kvalitet i deres pleje, og derved gerne blive længst 

muligt i det liv – der er værdifuldt for dem. 

Multifunktionslift 550, grænseløs fleksibilitet. 

Hos Nordland Automatic A/S er vi utroligt stolte over at kunne tilbyde multifunktionsliften 550. Denne 

multifunktionslift er banebrydende indenfor liftløsninger, da den både kan bruges til at forflytte 

patienter/borgere fra eks. seng til kørestol, flytte tunge patienter fra et leje i sengen til et andet, hjælpe 

borgere op helt nede fra gulvhøjde, men ligeledes kan bruges som et værktøj til genoptræning. Den kan 

løfte 250 kg som en normal loftlift, men er langt mere fleksibel, da den kan flyttes fra rum til rum utroligt 

enkelt. Den er nem for personalet, at manøvrere rundt med, da der ikke skal bruges kræfter overhovedet. 

Den er helt selvkørende, og kan endda køre over mindre dørtrin og løse gulvtæpper uden problemer. 

Styringen af liften er intuitiv, og den er nem at få stillet i den rette position ved f.eks. en seng, da dens hjul 

kan dreje 90 grader. Anvendelsesmulighederne er mange, fleksibiliteten stor og der sker et kontinuerligt 

udviklingsarbejde mhp. at gøre liften så brugbar, som overhovedet muligt. Multifunktionsliften kan frigive 

ressourcer, og på den måde generere mere overskud til brug på nærhed og kvalitet i plejen. Ting som giver 

forøget arbejdsglæde hos plejepersonalet og forbedret livskvalitet hos borgerne. Denne lift er oplagt til 

brug i ældreplejen, men kan også finde anvendelse mange andre steder. Bl.a. på hospitaler, hospice og 

genoptræningscentre. Men også i private hjem. De fleste borgere med en betydelig funktionsnedsættelse, 

vil kunne få stor glæde af multiliften. 

Eks. på brug: 

 



 

Sengeløfter: forbedret arbejdsmiljø og tidsøkonomisering på samme tid. 

Nordland Automatic A/S har udviklet en sengeløfter i et samarbejde med Aalborg Universitetshospital og 

udviklingscentret One-stop-shop. Denne sengeløfter kan løfte hospitalssenge fra gulvet – således at 

rengøring og redning af sengene kan foretages på selve stuen, på så enkel, skånsom og nem en måde for 

personalet som overhovedet muligt. Det er med andre ord en løsning, som virkelig kan forbedre 

arbejdsmiljøet drastisk, og samtidigt være med til at spare en masse tid, som så kan frigives til andre 

formål. Sengeløfteren er ikke kun interessant for hospitaler, men vil også kunne finde anvendelse i mange 

andre grene af plejesektoren. Bl.a. hos ældrecenter. Sengeløfteren har været testet hos Region Nordjylland 

med gode resultater, og er nu klar til at gøre indtog på markedet. 

 

 

TWIC 2015 

Nordland Automatic A/S vil være til stede på TWIC-messen, som afholdes i Fredericia messecenter d.9-10. 

september. Her vil begge løsninger være med, og kompetent personale vil stå klar til at demonstrere præcis 

hvorledes de kan skabe en mærkbar forskel for både arbejdsmiljø og kvaliteten af plejen. Kom og mød os 

på stand 3218 fra 10-16. 

 

 

 

 


