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Kontekst 

1 Indledning 
 
I denne projektafslutningsrapport præsenteres projektforløbet og resultaterne fra afprøvningen af 
genoptræningsrobotten ”RoboFit” (tidligere kaldet ”RoboTrainer” og ”RoboTrainer Light”) på Orto-
pædisk Genoptræningscenter1 i Aarhus Kommune. I projektet blev RoboFit afprøvet af borgere, der var 
i et genoptræningsforløb pga. en skade relateret til skulderregionen. Afprøvningen fandt sted fra 
februar til november 2016. 
 
I forbindelse med projektet blev nedenstående model (figur 1) udviklet som ramme for afprøvningens 
design og dataindsamling. Resultatafsnittet i denne projektafslutningsrapport indeholder ligeledes 
modellens tre midterste fokuspunkter, der påvirker hinanden i et dynamisk samspil: Borger, terapeut 
og teknologi. Den omkringliggende cirkel ”Kontekst” har betydning for dette samspil. Konteksten vil 
blive præsenteret inden resultatafsnittet for at give en grundlæggende forståelse for de rammer, som 
afprøvningen af RoboFit foregik i. 
 
 
 

                                           

 
 

Figur 1: Model over projektets fokuspunkter 

Modellens fire fokuspunkter fortæller tilsammen ”hvad, der virker for hvem under hvilke omstændig-
heder” (Ineva, 2016). Dette er centralt for at få indblik i og forstå, hvordan genoptræningsrobotten 
RoboFit blev anvendt og oplevet af både borgere og terapeuter på OGC i projektet – og for at vurdere 
overførbarheden af de fundne resultater til andre kontekster.  
 
Efter resultatafsnittet følger projektets business case, der tilføjer en økonomisk vinkel til samspillet 
mellem fokuspunkterne. Afslutningsvist findes konklusion samt perspektivering og anbefalinger for et 
evt. videre udviklings- og afprøvningsforløb med RoboFit. Sidst i rapporten findes en referenceliste. 

                                                           
1 Ortopædisk Genoptræningscenter forkortes herefter ”OGC”. 
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2 Baggrund 
 
I Aarhus Kommune har antallet af genoptræningsplaner de senere år været stigende. Dette stiller krav 
til mere effektive behandlinger og til, at borgere kommer hurtigere gennem systemet uden brug af 
ekstra ressourcer, men med en stadig høj kvalitet af genoptræning. Det er forhåbningen, at ny 
teknologi kan imødekomme dette. 
 
I 2013 blev CareWare Innovationspris vundet af Jesper 
Heltzen, direktør i virksomheden RoboFit ApS, der producerer 
genoptræningsrobotten ”RoboFit”. Som det ses på billedet til 
højre (figur 2), består RoboFit af en motor ophængt på 
væggen, en snor, et håndtag samt en iPad, hvorpå applika-
tionen ”RoboFit” guider borgeren gennem træningsprogram-
met og giver feedback på indsatsen.  
 
Det særlige ved RoboFit er muligheden for at kombinere 
passiv, ledet aktiv og aktiv bevægelse i samme øvelse samtidig 
med, at data om bl.a. ledbevægelighed og styrke opsamles i 
robotten. Passiv bevægelse betyder, at borgeren ikke selv 
udfører bevægelsen, men får hjælp af robotten. Ved ledet 
aktiv bevægelse udfører borgeren en del af bevægelsen selv-
stændigt, mens robotten hjælper med resten af bevægelsen. 
Ved aktiv bevægelse udfører borgeren hele bevægelsen selv 
uden hjælp. Der er ikke identificeret lignende redskaber til 
genoptræning på det danske marked. 

 
Figur 2: Fysioterapeut/superbruger af RoboFit 
demonstrerer brug af robotten på OGC 

Efter at have vundet CareWare Innovationspris var det hensigten, at RoboFit ApS ville afprøve 
robotten i tre forskellige kontekster for at undersøge, hvor den kunne give mest værdi: På et 
genoptræningscenter i Fåborg-Midtfyn Kommune, på Center for Hjerneskade i København samt på 
Horsens Sygehus. I Fåborg-Midtfyn Kommune, hvor den første afprøvning af RoboFit fandt sted, blev 
robotten gennem tre måneder i 2014 afprøvet af syv borgere, der genoptrænede efter skader relateret 
til skulderregionen. Formålet var at afprøve ”konceptet”: Hvordan skulle RoboFit-systemet opbygges? 
Fungerede robotten – reagerede den fx hurtigt nok? Afprøvningen viste et billede af en meget ustabil 
robot. På trods heraf udtrykte borgerne, at de var trygge ved robotten. På Center for Hjerneskade blev 
det forsøgt at integrere RoboFit i en træningsmaskine til hasetræning for borgere med halvsidig 
lammelse som følge af hjerneskade. Systemet viste sig dog for ustabilt, så robotten blev kun afprøvet 
af et par borgere. Endvidere viste der sig andre faktorer, der vanskeliggjorde målgruppens anvendelse 
af RoboFit, herunder muskelkrampe, nedsat kropsfornemmelse samt kognitive funktionsnedsættelser 
med nedsat forståelse for robottens virkning (Designskolen Kolding, 2014). Den tredje afprøvning af 
RoboFit på Horsens Sygehus måtte opgives pga. komplekse regler om klinisk udstyr. Desuden var 
patienternes forløb for korte til deltagelse i et projekt.  
 
På baggrund af de første afprøvninger af den tidlige prototype af RoboFit blev det besluttet i første 
omgang at videreudvikle robotten til anvendelse i kommunalt regi til målgruppen af borgere, der har 
behov for genoptræning efter en skade relateret til skulderregionen, og uden kognitive funktions-
nedsættelser. Dette førte til en afprøvning af RoboFit i et pilotprojekt på Akut- og Rehabiliterings-
centret Vikærgården, Aarhus Kommune, i efteråret 2014. Målet med afprøvningen var at indsamle 
indikationer på, om RoboFit kunne være en mere effektiv metode til genoptræning af målgruppen. 
Pilotprojektet blev finansieret af Sundheds- og Velfærdsteknologisk Investeringspulje (SVI-puljen) 
(pulje fra 2013 til teknologiløsninger i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) 
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og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)). I pilotprojektet deltog to borgere, som var 
under 60 år og i fuldtidsjob, samt en pensionist. De tre borgere havde fået en skade i skulderen med 
efterfølgende operation og genoptræning. Borgerne var afsluttede i genoptræningsregi og skulle selv 
træne videre. De havde alle en fornemmelse af, at de kunne øge deres funktionsniveau. Den ene 
borger havde en fremgang i muskelstyrke på mellem 30% og 41% i tre bevægelser. En anden borger 
oplevede en fremgang mellem 2% og 20% i samme bevægelser, mens der ikke blev fundet en udvikling 
hos den tredje borger – muligvis grundet mange afbud til genoptræningen med RoboFit. Afprøvningen 
viste, at robotten var yderst anvendelig til borgere med nedsat muskelstyrke til at arbejde mod 
tyngekraften, dvs. borgere, som har vanskeligt ved at løfte armen over skulderhøjde. Desuden viste 
afprøvningen, at borgerne oplevede en forbedring af deres evne til at udføre daglige aktiviteter. Trods 
det spinkle datamateriale viste pilotprojektet på Vikærgården lovende potentialer for genoptræning 
med RoboFit – og ikke kun for borgere med skulderskade. En borger med dropfod afprøvede robotten 
med positive indikationer på effekt (Halle, 2014A & Halle, 2014B). 
 
Med udgangspunkt i de fundne potentialer på Vikærgården blev det besluttet at afprøve RoboFit i et 
udviklingsprojekt med flere deltagende borgere. I 2015 blev en projektansøgning til Aarhus Kommunes 
VelfærdsTeknologiske Udviklingspulje (VTU) godkendt, og et beløb på 614.870 kr. blev bevilget til 
finansiering af udviklingsprojektet. OGC, der tilbyder specialiseret genoptræning til borgere i Aarhus 
Kommune, blev valgt som afprøvningssted. Udviklingsprojektet har fundet sted i et OPI-samarbejde 
mellem RoboFit ApS og Aarhus Kommune. Virksomheden Xtel ApS, der står bag udvikling af RoboFit, 
har indgået som samarbejdspartner. Nedenstående tabel 1 viser de involverede parter i projektet. 
 

Parter 
 

Tilknyttede personer 

RoboFit ApS Jesper Heltzen, direktør 

Xtel ApS Torben Lund, direktør 

Christian Christensen, senior designer 

Ortopædisk Genoptræningscenter 

(Aarhus Kommune) 

Gurli Laursen, leder 

Mohammed Hubeishy, fysioterapeut/superbruger af RoboFit2 

Center for Frihedsteknologi (CFT) 

(Aarhus Kommune) 

Birgitte Halle, projektleder 

Ida Munk Petersen, projektmedarbejder 

Tabel 1: Oversigt over projektets involverede parter og tilknyttede personer 

3 Formål og antagelser 
 
Formålet med projektet har været at efterprøve resultaterne fra pilotprojektet på Vikærgården i større 
skala samt: 

 At undersøge og indsamle erfaringer med, hvordan RoboFit kan anvendes i genoptrænings-
forløb for borgere med skader relateret til skulderregionen. På baggrund heraf uddrage 
indikationer om effekt i forhold til borgeres funktionsevne (primært bevægeudslag) og 
aktivitetsudførelse samt terapeuters arbejdsgange. 

 At undersøge oplevelsen af at anvende RoboFit fra et borger- og terapeutperspektiv. 

 At opstille en business case3. 
 

                                                           
2 I det følgende refereres der til Mohammed Hubeishy som ”fysioterapeuten på OGC” eller ”fysioterapeuten/ 
superbrugeren af RoboFit”. 
3 Det er den første business case, der udarbejdes i forhold til RoboFit, da der ikke var grundlag for det i de tidligere 
afprøvninger af genoptræningsrobotten. 
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På baggrund af pilotprojektet på Vikærgården blev følgende antagelser om, hvad RoboFit kan 
medvirke til, opstillet: 

 Mere effektiv genoptræning via ”skræddersyet” træningsprogram og dermed kortere genop-
træningsforløb for borgere, der kan opnå højere funktionsniveau gennem større bevægelighed 
i bevægelserne fremadføring (fleksion), bagudføring (ekstension), sidelænsføring (abduktion), 
indad- og udadrotation samt større selvhjulpenhed i dagligdagen. Erhvervsaktive borgere kan 
derved hurtigere komme tilbage på arbejdsmarkedet.  

 Større optag af borgere inden for samme ressourceforbrug for terapeuter. 

 Terapeuter kan bruge ressourcer på genoptræning og mindre tid på dokumentation, mens 
borgeres udvikling samtidig let kan følges vha. RoboFits automatiske logning af data. 

 På sigt at anvende RoboFit som redskab til hjemmetræning. Herved kan borgere få lettere 
adgang til genoptræning, hvilket kan forkorte genoptræningsforløbet samt give besparelser i 
transportudgifter til og fra genoptræningscenter. 

 
Da der stadig er tale om en prototype af RoboFit har formålet med projektet ikke været at skabe klinisk 
evidens for robottens træningseffekt. Endvidere har anvendelsen af RoboFit indgået som en del af 
borgernes genoptræningsforløb foruden hjemmetræningsøvelser med bl.a. elastikker og håndvægte, 
samt evt. anvendelse af andre træningsmaskiner på OGC og bassintræning. På baggrund heraf er det 
ikke muligt at udtale sig isoleret om effekten af RoboFit. Dette kræver et kontrolleret studie, som evt. 
kan udføres på sigt, når robotten befinder sig på et mere modent udviklingstrin. 

4 Evalueringsdesign 

4.1 Målgruppe 
På baggrund af de tidligere afprøvninger af RoboFit vurderes det, at robotten har potentiale som 
genoptræningsredskab til borgere med skader i skulder, knæ, hofte og fodled. For at kunne efterprøve 
resultaterne fra pilotprojektet på Vikærgården samt skabe mulighed for at gå i dybden med én 
målgruppe, blev det i udviklingsprojektet på OGC valgt at afgrænse målgruppen til borgere med skader 
relateret til skulderregionen. Ved opstart af projektet blev relevante henvisningsdiagnoser i gen-
optræningsplaner identificeret i samarbejde med en læge ansat i MSO. Antallet af borgere i Aarhus 
Kommune med en genoptræningsplan som følge af de udvalgte henvisningsdiagnoser er angivet i 
nedenstående tabel 2. 
 

Aarhus Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 
(indtil oktober) 

Alle leverandører 
(inkl. OGC) 

809 929 1.032 916 610 

OGC 213 209 364 373 211 

Tabel 2: Antal borgere i Aarhus Kommune med de udvalgte henvisningsdiagnoser i de foregående år – fordelt på 
alle leverandører (inkl. OGC) og OGC særskilt 

Da der er foretaget ændringer i systemet med registrering af henvisningsdiagnoser fra og med oktober 
2016, har det ikke været muligt at trække data på antallet af genoptræningsplaner i de tre sidste 
måneder af 2016. Dermed er de angivne antal for 2016 ikke endelige for året.  
 
Enkelte borgere med andre henvisningsdiagnoser blev inkluderet i projektet, da de blev vurderet som 
relevante for målgruppen. Henvisningsdiagnoserne var blot så brede, at andre tilstande end skader 
relateret til skulderregionen kunne dækkes. Antallet af borgere med en genoptræningsplan som følge 
af en skade relateret til skulderregionen kan derfor formodes at være større end angivet i ovenstående 
skema. 
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De udvalgte henvisningsdiagnoser blev efterfølgende i samarbejde med fysioterapeuten/super-
brugeren af RoboFit på OGC grupperet i følgende fire kategorier4: 

1. Release og Atroskopisk Subakromial Dekompression (ASD) (typisk borgere med en frossen 
skulder) 

2. Rotatorcuff (skade i muskler, der omgiver skulderleddet) 
3. Fraktur (brud) 
4. Alloplastik (protese – kunstig skulder) 

 

4.2 Dataindsamling 
Inden opstart af projektet blev en fysioterapeut på OGC valgt som superbruger af RoboFit. RoboFit 
blev installeret på OGC i februar 2016, hvorefter borgere blev inkluderet i projektet. Dette foregik ved, 
at borgere, der blev henvist til OGC med en genoptræningsplan som følge af en skade relateret til 
skulderregionen, blev henvist til fysioterapeuten/superbrugeren af RoboFit. Fysioterapeuten 
vurderede herefter, om borgerne var relevante kandidater som deltagere i projektet. I tilfælde heraf 
udleverede han en informationsfolder om projektet ved første konsultation med borgerne, som ved 
positivt tilsagn om deltagelse underskrev en samtykkeerklæring. Dataindsamlingen påbegyndtes ved 
inklusion af den første borger og blev afsluttet i november 2016, hvor RoboFit blev nedtaget. 
Dataindsamlingen foregik med både kvantitative og kvalitative metoder for at kunne opfylde formålet 
med projektet. 
 
Dataindsamlingen blev foretaget vha. forskellige dataindsamlingsteknikker/-redskaber og foregik som 
før-måling, løbende i projektperioden samt som efter-måling, hvilket er illustreret i tabellerne 
nedenfor vedr. borgerperspektivet (tabel 3), terapeutperspektivet (tabel 4) og business casen (tabel 5). 
 

Borger 
 

”Redskab” Fokus Før Løbende Efter 

Start-skema* 
(bilag 1a) 

Anamnese (bl.a. symptomer) og undersøgelsesfund (bl.a. 
ledbevægelighed).  
Udfyldt af fysioterapeuten ved 1. konsultation. 

X   

Slut-skema* 
(bilag 1b) 

Opfølgning på Start-skema. 
Udfyldt af fysioterapeuten ved sidste konsultation. 

  X 

Semistruktureret 
interview efter 
COPM** 
 

Aktivitetsudførelse: Identifikation af aktivitetsproblema-
tikker samt vurdering af disses betydning, ”udførelses-
grad” og tilfredshed. Viser forandringer i en borgers egen 
beskrivelse af sin aktivitetsudførelse over tid. 
Udført af projektmedarbejder/ergoterapeut Ida Munk 
Petersen (CFT). 

X  X 

Semistruktureret 
interview 
(bilag 2) 

Oplevelse af genoptræningsforløbet med RoboFit. 
Udført af projektmedarbejder Ida Munk Petersen (CFT). 

  X 

Spørgeskema/ 
logbog 
(bilag 3) 

Udfyldt af borgeren før og efter hver træningsgang: 
Symptomer fra skulder, aktivitetsudførelse og oplevelse 
af at træne med RoboFit. 

 X  

Tabel 3: Oversigt over dataindsamlingsteknikker/-redskaber, deres fokus samt tidspunkt for anvendelse i 
forbindelse med borgerperspektivet 

                                                           
4 Disse kategorier anvendes i præsentationen af resultaterne. 
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* Det var ikke muligt at finde et valideret skema, der indsamlede de ønskede informationer til før-
/efter-måling foretaget ved første og sidste konsultation på OGC – dels til udfyldelse af borgernes 
journal (opfylde krav til dokumentation i forbindelse med genoptræningsforløbet), dels til 
evalueringen af RoboFit. I nuværende praksis på OGC anvendes ikke et bestemt redskab eller bestemte 
målemetoder. Fx udføres ledmåling forskelligt blandt terapeuterne, hvoraf nogen anvender en 
ledmåler, mens andre foretager ledmålingen pr. øjemål, eksempelvis ”Kan løfte over skulderhøjde”. 
Nogle terapeuter foretager ikke ledmåling, men knytter funktionen af skulderen til daglige aktiviteter, 
eksempelvis ”Kan ikke hænge vasketøj op”. Til projektet blev der derfor udarbejdet et start- og slut-
skema inspireret af ”Manual til standardiseret fysioterapeutisk genoptræningsintervention” (som 
tidligere har været anvendt i forbindelse med et projekt på OGC) og det validerede undersøgelses-
redskab ”Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand” (DASH). Skemaerne blev udarbejdet af 
projektmedarbejder Ida Munk Petersen (CFT) efter sparring med fysioterapeuten på OGC og derved 
tilpasset praksis. 
** COPM: Canadian Occupational Performance Measure – et valideret redskab, der bygger på 
ergoterapeutisk teori. 
 

Terapeut 
 

”Redskab” Fokus Løbende Efter 

Kommunikationsmøder 
og tværfaglige tests*** 

Oplevelser og erfaringer med at anvende RoboFit. 
 

X  

Basecamp**** Oplevelser og erfaringer med at anvende RoboFit. X  

Semistruktureret 
interview 
(bilag 4) 

Oplevelse af at have anvendt RoboFit og faglig vurdering af 
robotten. Udført med fysioterapeuten på OGC af projekt-
medarbejder Ida Munk Petersen (CFT). 

 X 

Tabel 4: Oversigt over dataindsamlingsteknikker/-redskaber, deres fokus samt tidspunkt for anvendelse i 
forbindelse med terapeutperspektivet 

*** Gennem projektperioden blev der afholdt mindst ét månedligt kommunikationsmøde af 1,5-2 
timers varighed i projektgruppen bestående af Jesper Heltzen, Christian Christensen, Mohammed 
Hubeishy og Ida Munk Petersen. Fra juli til november 2016 blev der desuden afholdt en månedlig test 
af RoboFit, hvor projektgruppens medlemmer var tilstede for at afprøve og diskutere anvendelsen af 
RoboFit. Her kom de forskellige fagligheder i projektgruppen i spil. 
**** Basecamp er en digital kommunikationsplatform, som alle samarbejdspartnere i projektet havde 
adgang til i projektperioden. 
 
 

Business case 
 

”Redskab” Fokus Før Løbende Efter 

Semistruktureret 
interview 
 

Kortlægning af arbejdsgange og anvendt tid i et 
traditionelt genoptræningsforløb (uden RoboFit) (før-
måling) og i et genoptræningsforløb, hvor RoboFit 
indgår (efter-måling). 
Udført med fysioterapeut på OGC af projekt-
medarbejder Ida Munk Petersen (CFT). 

X  X 

Datalogning i 
RoboFit 

Hyppighed af borgernes træningsgange (compliance).   X 

Datatræk fra borger-
journal 
 

Varighed af genoptræningsforløb og antal 
konsultationer hos terapeut. 

  X 
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Datatræk ved 
Faktacentret, Aarhus 
Kommune 

Omfang af målgruppe i Aarhus Kommune (antal 
genoptræningsplaner på udvalgte 
henvisningsdiagnoser) samt 
kørselsgodtgørelse/befordring.  

  X 

Datatræk ved Syge-
dagpengeafdelingen, 
MSB 

Udbetalte sygedagpenge til borgerne i forbindelse 
med genoptræningsforløbet. 

  X 

Tabel 5: Oversigt over dataindsamlingsteknikker/-redskaber, deres fokus samt tidspunkt for anvendelse i 
forbindelse med business casen 

Interviewguides og spørgeskemaer/logbøger blev udarbejdet af projektmedarbejder Ida Munk 
Petersen (CFT).  
 

4.3 Databehandling 
Data fra start- og slut-skemaer samt spørgeskemaer/logbøger blev analyseret i Microsoft Excel. Noter 
fra interviews blev indskrevet i Microsoft Word, hvorefter indholdet blev analyseret med en 
kategorisering og kondensering til en essens af data. Repræsentative citater fra interviews samt 
spørgeskemaer/logbøger findes undervejs i denne rapport til at illustrere informanternes svar. I 
databehandlingen bidrog Jesper Heltzen med analyse af datalogning fra RoboFit. Den resterende 
analyse af den indsamlede data samt endelig evaluering blev foretaget af projektmedarbejder Ida 
Munk Petersen (CFT). 
 

4.4 Projektets fremgangsmåde 
Da der var tale om et udviklingsprojekt af en prototype af RoboFit, gennemgik robotten en 
udviklingsproces gennem afprøvningsperioden. Xtel udviklede månedligt opdateringer til softwaren i 
RoboFit med bl.a. nye setups og funktioner, herunder terapeutens øvelsesopsætning, feedback til 
borgere samt mulighed for, at borgeren selv kan indstille bevægebanens top- og bundpunkt. 
Opdateringerne blev løbende installeret på RoboFit på OGC med efterfølgende afprøvning af borgerne 
og fysioterapeuten. Desuden blev der udviklet på hardwaren i afprøvningsperioden: Et tungere 
håndtag på 1 kg. Oplevelser og erfaringer hos borgere og terapeuten med de nyudviklede tiltag blev 
opsamlet og videreformidlet af fysioterapeuten på månedlige kommunikationsmøder samt den fælles 
digitale kommunikationsplatform ”Basecamp” via tekst, fotos og video. Kommunikationen på 
Basecamp gjorde det lettere for Xtel at genskabe oplevede fejl i softwaren i den udgave af RoboFit, der 
findes i firmaet, og forsøge at løse dem. Desuden blev tiltagene afprøvet ved månedlige tests af 
RoboFit i projektgruppen, hvor der bl.a. blev udarbejdet skriftlige retningslinjer for arbejdsgange samt 
drøftet indstilling og ændring af øvelser. 
 
Projektgruppen deltog desuden med sparring og feedback på Basecamp i processen hos Xtel ApS med 
design af brugergrænsefladen på RoboFit, herunder formulering af spørgsmål til borgere før, under og 
efter træningen (ang. oplevet smerte og sværhedsgrad af øvelser) samt layout. Endvidere blev der 
givet sparring på udviklingen af auditiv feedback ved anvendelse af robotten: Lyde undervejs i 
træningen og ved terapeutens indstilling af øvelser. 
 

4.4.1 Forlængelse af projektet 

Pga. tekniske udfordringer og ustabilitet af RoboFit blev inklusion af nye borgere i projektet sat på 
pause i perioden fra d. 29. april til d. 18. maj 2016. Da der endvidere ifølge fysioterapeuten ikke blev 
henvist det forventede antal borgere til OGC med skader relateret til skulderregionen, betød det, at 
der i slutningen af maj 2016 blot var inkluderet 14 borgere i projektet. Det var hensigten, at projektet 
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skulle afsluttes i juni 2016 efter et estimeret antal deltagere på 50 borgere – et estimat, der blev 
opstillet ved projektstart på baggrund af erfaringer hos fysioterapeuten på OGC. Da der var budget til 
forlængelse af projektet, blev det besluttet at udskyde projektafslutning til november 2016. 

5 Kontekst 
 
Når borgere i Aarhus Kommune får foretaget en operation som følge af en skade relateret til 
skulderregionen, sendes en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140 til OGC. Der findes ingen 
aldersgrænse for, hvilke borgere der henvises til OGC. Hvis OGC ikke har kapacitet til at tilbyde 
genoptræning, overgår genoptræningsplanen til en af de 33 privatpraktiserende fysioterapeuter, som 
Aarhus Kommune har kontrakt med. Hvis borgerne desuden har kognitive funktionsnedsættelser, fx 
som følge af neurologiske problematikker, henvises de til genoptræning på Aarhus Kommunes Neuro-
center eller hjemmetræning med en privatpraktiserende fysioterapeut. Borgere med en skulderskade/ 
skuldernære frakturer, der behandles konservativt (uden operation), henvises til genoptræning i den 
lokale sundhedsenhed. 
 
På OGC tilbydes henviste borgere individuelle konsultationer med en ergo- eller fysioterapeut samt 
træning individuelt efter instruktion eller på hold. Borgerne modtager desuden øvelser til hjemme-
træning. Generelt er det de færreste borgere med en skade relateret til skulderregionen, der 
selvtræner på OGC. Yderligere kan borgerne, der henvises til et genoptræningsforløb på OGC, blive 
tilbudt bassintræning to gange pr. uge, hvis deres bevægeudslag i skulderen er meget begrænset. 
Borgerne har ikke ret til et bestemt antal konsultationer med en terapeut – antallet vurderes efter 
borgernes individuelle behov. Dog er det retningsgivende, at borgerne gennemsnitligt tilbydes otte 
konsultationer, herunder en start-konsultation, opfølgende konsultationer samt en slut-konsultation 
på OGC. I starten af genoptræningsforløbet er konsultationerne placeret med 1-3 ugers mellemrum, 
mens der efterhånden bliver længere mellem konsultationerne – typisk 4-6 uger. Hvis borgerne 
oplever problemer i deres genoptræningsforløb, fx tvivl om eller besvær med hjemmetræningsøvelser, 
kan de kontakte deres terapeut pr. telefon. Ved konsultationerne med terapeuten fylder især 
kommunikation om smertehåndtering og mestring af dagligdagen meget for borgere med skader 
relateret til skulderregionen. Formålet med kommunikationen er at give borgerne viden og øge deres 
tryghed. 
 
Genoptræningsforløbene på OGC varer fra ca. tre måneder til et halvt år. Ifølge fysioterapeuten på 
OGC bliver borgere, der er erhvervsaktive, ofte holdt længere i genoptræningsforløbet, så 
terapeuterne kan følge deres udvikling som en mulig sikring af fastholdelse på arbejdsmarkedet. Ifølge 
fysioterapeuten er flertallet af borgerne, der genoptræner på OGC, tilfredse med tilbuddet. 
 
Ofte anvendes en trisse til genoptræningen. Trissen består af en snor, der fastgøres på toppen af fx en 
dør. I hver ende af snoren findes et håndtag, som borgeren holder. Med den raske arm kan borgeren 
nu trække i snoren og derved hjælpe den anden arm gennem bevægebanen. På fotoet nedenfor (figur 
3) ses fysioterapeuten på OGC med en trisse. 
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Figur 3: Fysioterapeuten på OGC demonstrerer træning med en trisse 

6 Beskrivelse af teknologien 
 
Som nævnt har RoboFit gennemgået en udviklingsproces både hardware- og softwaremæssigt gennem 
afprøvningsperioden. Robotten er derfor længere fremme i udviklingsniveau sammenlignet med de 
tidlige prototyper, der blev afprøvet i Fåborg-Midtfyn Kommune, på Center for Hjerneskade i Køben-
havn og på Vikærgården – samt i forhold til projektopstart på OGC. Det forventes, at RoboFit vil blive 
CE-godkendt i løbet af første halvdel af 2017, og dermed vil kunne leveres og opstartes i praksis efter 
sommerferien 2017. Den følgende beskrivelse af RoboFit tager udgangspunkt i, hvordan robotten ser 
ud og fungerer ved projektets afslutning. 
 
Som beskrevet i baggrundsafsnittet består RoboFit af en motor, der er ophængt på væggen, samt en 
snor, som forbinder motoren med et håndtag. Robotten betjenes via en almindelig iPad med 
applikationen ”RoboFit”. iPad’en har i projektet været placeret i en stander, der stod på gulvet. 
 

6.1 Brugergrænseflade 
Ved første konsultation oprettes borgeren i RoboFit, og terapeuten udarbejder i samarbejde med 
borgeren et træningsprogram. Træningsprogrammet udarbejdes vha. en trin-for-trin-øvelses-
opsætning, som illustreres i det følgende. 
 
Først vælger terapeuten en øvelse til træning af bevægelserne fremadføring, sidelænsføring, 
bagudføring, udadrotation eller indadrotation. Derefter kan typen af bevægelsen vælges – enten 
passiv eller ledet aktiv bevægelse5. Dette første skærmbillede i øvelsesopsætningen er illustreret 
nedenfor (figur 4). 
 

                                                           
5 I afprøvningsperioden blev det i projektgruppen besluttet, at fysioterapeuten på OGC skulle vælge ledet aktiv 
bevægelse til alle øvelser for at få en nul-punktsmåling i forhold til borgerens styrke (se mere side 23). 
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Figur 4: Trin-for-trin-øvelsesopsætning – valg af øvelse og type af bevægelse 

 
Derefter er det muligt at give øvelsen et andet navn end ”fremadføring”, ”sidelænsføring” osv., hvis 
det kan være en hjælp for borgeren til at forstå eller huske øvelsen. Efterfølgende indstilles 
bevægebanens bundpunkt og derefter toppunkt. Antallet af cm over gulvniveau illustreres på 
skærmen (figur 5): 
 

 
Figur 5: Trin-for-trin-øvelsesopsætning – indstilling af bevægebane/toppunkt 
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Derefter vælges den hastighed, hvormed håndtaget kører op og ned, blandt fire forudindstillede 
muligheder eller en hastighed, der indstilles specifikt (figur 6): 
 

 
Figur 6: Trin-for-trin-øvelsesopsætning – valg af hastighed 

 
Inden der udføres en kontrol-øvelse, hvor øvelsesopsætningen afprøves, vælges antal sæt samt antal 
gentagelser, der skal udføres i hvert sæt (figur 7): 
 

 
Figur 7: Trin-for-trin-øvelsesopsætning – valg af antal sæt og gentagelser 
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Herefter er det nu muligt at oprette flere øvelser i træningsprogrammet eller starte træningen. Når 

borgeren efterfølgende kommer på OGC til træning med RoboFit, bliver vedkommende mødt af 

følgende skærmbillede på iPad’en (figur 8): 

 

 

Figur 8: Start-skærm, når borgeren kommer til træning 

 
Borgeren logger nu ind på sin profil og kan starte træningsprogrammet vha. en bluetooth ID-nøglebrik 
(ca. 4 x 2,5 x 0,5 cm), der placeres på skærmen. I projektet blev borgernes ID-nøglebrikker opbevaret i 
receptionen på OGC, hvor borgerne fik dem udleveret ved selvtræningen.  
 
Som illustreret nedenfor (figur 9) giver borgeren en vurdering af sit oplevede smerteniveau på en skala 

fra 1 til 10, inden træningsprogrammet opstartes. Vurderingen gives igen, når sidste øvelse i 

træningsprogrammet er gennemført. Efter hver øvelse vurderer borgeren desuden sværhedsgraden af 

øvelsen: Om øvelsen var for let, tilpas eller for svær (figur 10). 

 

 

 
Figur 9: Skærmbillede ved borgerens smertevurdering  Figur 10: Skærmbillede ved borgerens vurdering af 

øvelsens sværhedsgrad 

 
Mens borgeren udfører øvelserne, giver RoboFit feedback – visuelt på skærmen, som illustreret 
nedenfor (figur 11 og 12), samt auditivt med en ”bankelyd” og ved nedsættelse af hastigheden for at 
gøre borgeren opmærksom, når øvelsen ikke udføres korrekt. 
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Figur 11: Skærmbillede når øvelse udføres korrekt  Figur 12: Skærmbillede når øvelse ikke udføres korrekt 

 

Venstre skærmbillede vises, når borgeren udfører øvelsen korrekt (løfter armen tilstrækkeligt eller 

sænker armen med rette hastighed i forhold til valget i øvelsesopsætningen): Der vises en grøn, glad 

smiley. Højre skærmbillede vises derimod, når borgeren ikke udfører øvelsen korrekt: Der vises en rød, 

sur smiley. På skærmen står desuden antal udførte gentagelser af det samlede antal, og borgeren har 

mulighed for at standse øvelsen undervejs ved at trykke på ”Pause”. 

Efter hver øvelse får borgeren yderligere feedback på ét eller flere af nedenstående målepunkter (figur 

13-18): 

 

 

 
Figur 13: Antal gange øvelsen er gennemført 

 

 Figur 14: Udvikling i ledbevægelighed 
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Figur 15: Hastighed i øvelsen 

 

 Figur 16: Udvikling i ledbevægelighed ift. afstand pr. tid 

 

 

 

 
Figur 17: Varighed af øvelsen 

 

 Figur 18: Udvikling i styrke 

 

Feedback vedr. målepunkterne i venstre kolonne (figur 13, 15 og 17) gives, hvis der ikke er fremgang i 
ledbevægelighed og styrke. RoboFit giver således ikke negativ feedback. 
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Når borgere har trænet med RoboFit, kan terapeuten få en oversigt over borgerne, som illustreret 
nedenfor (figur 19). Oversigten viser borgernes sidste træningssession med følgende parametre: 

 Antal procent af øvelserne, der er gennemført (når ikke alle øvelser er gennemført, illustreres 
dette med rød skrift). 

 Antal øvelser i træningsprogrammet. 

 Anvendt tid på træningsprogrammet.  

 Borgerens besvarelse af spørgsmål efter hver øvelse om sværhedsgraden af øvelsen. 
 

 

 
Figur 19: Terapeutens oversigt over borgere, der træner med RoboFit (fiktive navne) 
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Terapeuten har endvidere mulighed for at få vist en oversigt over en enkelt borger (se figur 20 nedenfor). 
Denne oversigt viser borgerens seneste træningssessioner med samme parametre, som på oversigten over 
alle borgere. 
 

 
Figur 20: Terapeutens oversigt over en enkelt borger (fiktive navne) 
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Yderligere kan terapeuten få vist en oversigt over en bestemt træningssession for en enkelt borger (se 
figur 21 nedenfor) med følgende parametre: 

 Øvelser i træningsprogrammet og procentmæssig gennemførelse af øvelserne (når ikke alle 
øvelser er gennemført, illustreres dette med rød skrift). 

 Antal sæt og gentagelser i hver øvelse. 

 Borgerens besvarelse af spørgsmål efter hver øvelse om sværhedsgraden af øvelsen. 

 Borgerens besvarelse af spørgsmål om oplevet smerte før og efter træningen (skala 1-10). 

 Anvendt tid på træningsprogrammet. 

 Note skrevet af terapeuten. 
 

 

 
Figur 21: Terapeutens oversigt over en bestemt træningssession for en enkelt borger (fiktivt navn) 
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Undervejs i en borgers genoptræningsforløb og ved afslutning af forløbet har terapeuten mulighed for 
at få vist en (foreløbig) evalueringsrapport af genoptræningsforløbet. Nedenfor vises et eksempel på 
en evalueringsrapport (ved projektets afslutning arbejdes der på at udvikle et andet layout) (figur 22).  
 

 
Figur 22: Eksempel på (fiktiv) evalueringsrapport over en borgers genoptræningsforløb med RoboFit 

 
Evalueringsrapporten viser analyse af en øvelse – fremadføring i ovenstående eksempel. Udviklingen 
over tid illustreres vha. en graf med angivelse af hver træningsgang. Desuden angives borgerens styrke 
(målt i ”Robo-gram”, der er RoboFits egen måleenhed og som ikke umiddelbart kan oversættes til en 
alment brugt måleenhed) og bevægebane (afstand mellem top- og bundpunkt) samt fremgang siden 
første træningsgang. Nederst i rapporten findes informationer fra hver enkelt træningssession i 
forhold til den bestemte øvelse. Det er muligt at gemme evalueringsrapporten som pdf-fil. 
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7 Præsentation af deltagende borgere i projektet 
 
I løbet af projektperioden blev 38 borgere inkluderet i projektet. De sidste tre inkluderede borgere 
nåede ikke at selvtræne med RoboFit, bl.a. pga. ferie. Af de resterende 35 borgere stoppede 7 borgere 
deres projektdeltagelse før tid af følgende årsager: 

 1 borger stoppede pga. tekniske problemer med robotten 

 1 borger overgik til træning hos privatpraktiserende fysioterapeut i sit lokalområde 

 2 borgere kunne ikke forene uddannelse/job med træningstiderne på OGC 

 3 borgere udeblev fra konsultationer og blev derefter afsluttet 
 
Med 7 af disse borgere blev der udført afsluttende interview om deres oplevelse af RoboFit. Data 
herfra indgår i analysen af borgerperspektivet på RoboFit. 
 
På baggrund heraf er der opsamlet fuldstændige data på 28 borgere: 18 kvinder og 10 mænd. 
Borgernes alder angives i nedenstående tabel 6. 
 

Alder Antal borgere 

41-50 år 3 

51-60 år 9 

61-70 år 16 

 28 

Tabel 6: Antal borgere fordelt i forhold til alder i ti-års intervaller  

Borgernes gennemsnitsalder var 60 år (interval: 44-70 år). 
 
Borgernes henvisningsdiagnoser (med SKS-koder) illustreres i nedenstående tabel 7. 
 

Henvisningsdiagnose Antal borgere 

Posttraumatisk artrose i andet (andre) led (DM191)6 1 

Periarthrosis humeroscapularis (DM750) 11 

Rotator cuff-syndrom (DM751) 1 

Afklemningssyndrom i skulder (DM754) 3 

Skulderlidelse UNS (DM759) 3 

Fraktur af skaftet på overarmsknogle (DS423) 1 

Læsion af rotatormanchet (DS460) 2 

Komplikation til intern ortopædisk protese, implantat eller transplantat UNS (DT849)4 1 

Følgetilstand efter fraktur i arm (DT921) 4 

Følgetilstand efter anden læsion af overekstremitet (DT928) 1 

 28 

Tabel 7: Antal borgere i projektet med de angivne henvisningsdiagnoser (med SKS-koder) 

 

  

                                                           
6 I dataanalysen til business casen indgår følgende to henvisningsdiagnoser ikke: ”Komplikation til intern ortopædisk 
protese, implantat eller transplantat UNS” (DT849) og ”Posttraumatisk artrose i andet (andre) led” (DM191), da disse 
henvisningsdiagnoser er meget brede og kan omfatte flere tilstande end skader relateret til skulderregionen. 
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De 28 borgere fordeler sig i følgende fire kategorier af henvisningsdiagnoser, som blev opstillet i 
samarbejde med fysioterapeuten på OGC (se side 7) (tabel 8). 
 

Diagnose-kategori Antal borgere 

Release + artroskopisk subakromial dekompression (ASD) 23 

Rotatorcuff 2 

Fraktur 1 

Alloplastik 2 

 28 

Tabel 8: Antal borgere i de fire opstillede kategorier af henvisningsdiagnoser 

 
Af de 28 borgere gennemførte 17 borgere deres genoptræningsforløb med gennemsnitligt 27 
selvtræningssessioner med RoboFit (interval: 5-98 gange). De resterende 11 borgere fortsatte deres 
genoptræningsforløb på OGC efter afslutning af afprøvningsperioden. Fysioterapeuten fik udfyldt både 
start- og slut-skema med i alt 19 borgere: 8 borgere, der afsluttede deres genoptræning, og 11 borgere 
som fortsatte deres genoptræningsforløb efter afslutning af afprøvningsperioden. 
 
12 af de 28 borgere modtog bassintræning som del af deres genoptræningsforløb på OGC. 
 
17 af de 28 borgere var tilknyttet arbejdsmarkedet, mens de resterende 11 borgere ikke var tilknyttet 
arbejdsmarkedet (pensionister eller førtidspensionister). 
 
Fire borgere takkede nej til deltagelse i projektet ved invitation ved deres første konsultation med 
fysioterapeuten på OGC. Dette skyldtes primært lang transport til OGC og et ønske om at selvtræne 
andre steder, bl.a. i hjemmet eller i fitnesscenter. Endvidere vurderede fysioterapeuten, at seks 
henviste borgere ikke ville få gavn af at træne med RoboFit, hvorfor de ikke blev inviteret til at deltage 
i projektet. Disse borgere var ved opstart af genoptræningsforløbet langt i fremgangen i ledbevæge-
lighed. 

8 Resultater 
 
I dette afsnit præsenteres de fundne resultater i projektet. Først præsenteres resultaterne i 
forbindelse med ”Teknologien” – RoboFit – det ene fokuspunkt i projektets opstillede model (se side 
3). Resultaterne bygger på data indhentet hos borgerne, der trænede med robotten, samt 
fysioterapeuten på OGC. Resultaterne i forbindelse med dette fokuspunkt præsenteres indledningsvist 
for at give et billede af robottens anvendelse som supplement til bl.a. hjemmetræningsøvelser i et 
genoptræningsforløb for borgere med skader relateret til skulderregionen. Dermed dannes grundlag 
for den efterfølgende præsentation af resultaterne om oplevelsen af RoboFit fra henholdsvis et 
borger- og terapeutperspektiv, som udgør de to andre fokuspunkter i modellen. 
 

8.1 Teknologi 
I det følgende gives en præsentation af de fundne resultater om selve teknologien og hvordan den 
blev anvendt i genoptræningen på OGC. Tekniske udfordringer, der blev oplevet gennem afprøvnings-
perioden, beskrives. 
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8.1.1 Muligheder for træning 

I projektet kunne borgerne med skader relateret til skulderregionen udføre fem forskellige øvelser 
med RoboFit for at træne følgende bevægelser i skulderleddet: Fremadføring, sidelænsføring, bagud-
føring, udadrotation og indadrotation. Øvelserne blev udført med en kombination af passiv, ledet aktiv 
og aktiv bevægelse. Desuden indgik der i hver øvelse koncentrisk bevægelse (sammentrækning af 
musklen) og excentrisk bevægelse (forlængelse af musklen). Ved anvendelse af RoboFit var det 
dermed muligt for borgerne at træne alle funktionelle bevægelser. Som følge af det forudindstillede 
træningsprogram i RoboFit blev bevægelserne udført ensartet og med mulighed for mange gen-
tagelser, hvilket er centralt i genoptræning.  
 
Rotationsøvelserne blev i starten af afprøvningsperioden udført af borgerne liggende på en briks. I 
løbet af afprøvningen blev det imidlertid erfaret, at øvelserne blev mere funktionelle og bevægelserne 
mere overførbare til borgernes dagligdag ved stående udgangsstilling. Herved var det meningsfuldt at 
knytte funktionelle bevægelser til øvelserne og omdøbe ”udadrotation” til ”vaske hår” og ”indad-
rotation” til ”klø sig på ryggen”. 
 
I løbet af afprøvningsperioden blev proceduren for anvendelse af RoboFit ændret: I starten af 
afprøvningsperioden blev borgernes genoptræning påbegyndt med passiv træning, hvor robotten 
løftede armen gennem hele bevægebanen. Herved blev der ikke logget data for borgernes 
udgangspunkt i forhold til styrke – hvor meget de egentlig kunne løfte armen selv. Dette blev ændret 
til, at borgerne startede genoptræningen med øvelser indstillet til ledet aktiv bevægelse, hvor 
robotten kunne hjælpe gennem dele af bevægebanen – eller hele bevægebanen, hvis det var 
nødvendigt. På denne måde trænede borgerne bevægelighed, mens udviklingen i styrke kunne følges. 
 
Endvidere blev håndtaget på RoboFit i løbet af afprøvningsperioden skiftet ud med et tungere håndtag 
på 1 kg. Dette muliggjorde, at borgerne udover passiv og ledet aktiv bevægelse kunne træne aktiv 
bevægelse. Herved blev øvelserne mere styrketræningsbetonede, idet borgerne fik mere modstand på 
bevægelsen. Aktiv træning gennem hele bevægebanen gjorde det muligt at udføre et dækkende 
træningsprogram i forhold til både bevægeligheds- og styrketræning med RoboFit. Det kan på 
baggrund heraf antages, at genoptræningen bliver mere effektiv, og at borgerne kan anvende RoboFit 
gennem en længere periode, end hvis der udelukkende kan trænes passiv og ledet aktiv bevægelse. 
Ifølge fysioterapeuten tog borgerne godt imod det nye håndtag: 

”Mange synes, det har været fedt at få mere vægt på.” 
 

Ved de afsluttende interviews blev dette uddybet af borgere. En borger beskrev: 

”Det nye håndtag er bedre. Øvelserne bliver hårdere, men giver mere. Så skal man ikke 
bare stå og vente på, at den kører ned. Så det rykkede helt vildt gradmæssigt [ledmåling], 
da jeg begyndte at bruge det. Det havde ellers stået stille længe.” 

 
Nogle borgere oplevede håndtaget som værende meget tungt, hvilket dog ikke var noget problem så 
længe, at robotten hjalp med at løfte gennem bevægebanen. 1 kg viste sig at være passende, hvor 
fysioterapeuten vurderede et håndtag på 2 kg til at være for tungt til aktiv bevægelse, især ved 
rotationsøvelserne. 
 
I afprøvningen blev det erfaret, at det var vigtigt med et spejl foran borgerne under træningen. Vha. 
spejlet kunne de lettere holde øje med, at de i øvelserne ikke udførte kompenserende bevægelser med 
skulderen eller nakken, og dermed blev der skabt øget fokus på kvalitet i bevægelsen. 
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8.1.2 Ustabilitet og tekniske problemer 

I løbet af afprøvningsperioden blev der oplevet ustabilitet og tekniske problemer med RoboFit. 
Ustabiliteten og de tekniske problemer fremkom på trods af, at nye opdateringer til robotten blev 
afprøvet ved Xtel ApS inden installation på RoboFit på OGC. Det viste sig derved ikke helt muligt at 
genskabe konteksten på OGC i laboratoriet ved Xtel ApS – en kontekst med mange trænende borgere 
dagligt resulterende i mange data og (sandsynligvis) som følge heraf fejl i RoboFit. Ustabiliteten og de 
tekniske problemer blev forsøgt løst undervejs, men nogle fejl dukkede op igen flere gange i 
afprøvningsperioden, hvilket skabte frustration blandt borgerne og medarbejderne på OGC. Én borger, 
der deltog i projektet, valgte at stoppe projektdeltagelsen som følge af ustabiliteten og de tekniske 
problemer, hvorefter vedkommende fortsatte genoptræningen i et traditionelt forløb på OGC. For at 
imødekomme frustrationen blev der i afprøvningsperioden udarbejdet en køreplan for opdateringer af 
RoboFit: At projektgruppens medlemmer fra RoboFit ApS og Xtel ApS var tilstede efter en opdatering 
eller med mulighed for hurtig tilkaldelse, samt planlægning af opdateringer, hvor robotten 
efterfølgende ikke var fuldt booket op af borgere, hvorved færre ville blive berørt af eventuelle fejl. 
 
I forbindelse med hver selvtræningssession blev borgerne opfordret til at udfylde et spørgeskema/ 
logbog. Dette resulterede i 520 udfyldte spørgeskemaer/logbøger fra 30 borgere, heraf også borgere, 
der stoppede før tid i projektet. I spørgeskemaet/logbogen angav borgerne, om de oplevede tekniske 
problemer med RoboFit ved den pågældende træningssession. Svarene fordelte sig på denne måde: 

 Ja: 88 (17%) 

 Nej: 415 (80%) 

 Ingen udfyldning: 17 (3%) 
 
På baggrund heraf tyder det på, at RoboFit fungerede ved størstedelen af borgernes 
selvtræningssessioner, hvor borgerne selv kunne varetage træningen. Ved knap hver femte 
selvtræningssession blev der imidlertid oplevet ustabilitet og tekniske problemer med henholdsvis 
hardware og software, hvilket beskrives nedenfor. Borgerne kunne i disse tilfælde få hjælp af 
medarbejdere på OGC til at løse problemet. Hvis dette ikke var muligt, måtte de undvære 
selvtræningen med RoboFit. 
 

8.1.2.1 Hardware 

 Hjul: Da der var tale om en prototype af robotten, var den ikke fremstillet af komponenter af 
optimal kvalitet. I slutningen af afprøvningsperioden var mekanikken derfor slidt og begyndt at 
lyde mærkeligt. En del af hjulet knækkede af, hvilket blev repareret midlertidigt med lim. 

 Snor: Gentagne gange gennem afprøvningsperioden hoppede snoren af hjulet. Dette forekom, 
hvis borgeren løftede sin arm for hurtigt og ikke fulgte robottens bevægelse opad, eller hvis 
borgeren ikke sænkede armen hurtigt nok på vej nedad. Der blev lavet en midlertidig løsning 
med et stykke plastik til at holde snoren på plads. Der er udviklet en permanent løsning til den 
endelige version af RoboFit, hvor risikoen for at snoren hopper af hjulet, skulle være 
minimeret. 

 Ikke tilsluttet strøm: Da iPad’en var placeret i en stander, der kunne flyttes omkring under 
træningen, forekom det, at borgere frakoblede strømmen, hvorved iPad’en blev afladet, hvis 
den ikke blev tilsluttet strøm igen. 

 

8.1.2.2 Software 

 Øvelsesopsætning: Problem for fysioterapeuten med at gemme øvelser, hvilket indimellem 
kunne løses med genstart af app’en eller kalibrering af robotten. 
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 ID-nøglebrik: Problem med manglende registrering – eller lang tid inden registrering. Som en 
borger noterede i spørgeskemaet/logbogen: ”Vil ikke starte med brikken. Genstartede app'en 
flere gange, før det virkede. Startede så, men hvid skærm. Genstartede igen = OK”. 

 Opdatering, der slettede ni borgeres træningsprogrammer, så disse skulle oprettes igen. 

 ”Fejl 500”, hvor app’en frøs ved øvelsesopsætning og borgeres selvtræning, hvilket krævede 
frakobling af strømmen (nødstop), genstart af app’en samt kalibrering af robotten.  

 Netværk: Problemer med at finde det rigtige WiFi. 

 Manglende registrering af tryk på knapperne på skærmen (borger: ”Har problemer med at få 
den til at reagere, når jeg trykker på pause”). 

 Tempo/hastighed: Problem med, at motoren kørte for langsomt (borger: ”Robotten var sløv i 
starten. Måtte genstarte to gange og have hjælp for at få gang i motoren”) og at systemet var 
for ”følsomt” (borger: ”RoboFit meget følsom. Melder "Hold igen", selvom snoren er helt løs. 
Kan ikke tåle modstand. Er helt ude af trit. Har prøvet genstart, men skal så kalibreres = ingen 
træning i dag”). 

 Forkert feedback (efter borgernes vurdering), eksempelvis borgere: ”Skærm er grøn = "flot" 
hele tiden, uanset hvor meget træk der er i snoren” og ”Forkert tilbagemelding. Rød hele 
tiden”. 

 
Ved de afsluttende interviews gav nogle af borgerne overbærende ”undskyldninger” for ustabiliteten 
og de tekniske problemer, der blev forklaret med begyndervanskeligheder som følge af robottens 
prototypestadie, og at der er tale om en maskine: 

”Den kørte ikke altid helt som den skulle, men alt nyt har jo indkøringsproblemer. Hvis 
ikke man får det prøvet af, bliver det jo ikke bedre.” 
 
”Den er gået i stå nogle gange… men det er jo en maskine.” 
 

8.1.3 RoboFit vs. trisse 

Øvelserne, der kan udføres med RoboFit, kan også udføres med en trisse (se foto side 11). Ifølge 
terapeuterne på OGC er fordelen ved træning med trissen i modsætning til træning med RoboFit, at 
begge arme aktiveres – det er ikke kun den opererede side, der mærkes, men også den raske arm. 
Desuden er trissen et billigere træningsredskab end RoboFit, og det er let og hurtigt at sætte trissen op 
på en dør og tage den ned igen efter endt træning. Ved de afsluttende interviews sammenlignede 
borgere følelsen af at træne med henholdsvis trissen og RoboFit. Enkelte borgere mente ikke, at der 
var forskel, mens andre foretrak trissen: 

”Trissen er mere enkel, og jeg styrer mere selv. Jeg mangler kontrol ved RoboFit. Så jeg 
synes, det er bedre at videreudvikle trissen.” 
 

Det unikke ved RoboFit sammenlignet med trissen er dog ifølge fysioterapeuten/superbrugeren på 
OGC, at: 

”RoboFit er mere en oplevelse. Den nurser borgeren mere.”  
 
Ved de afsluttende interviews med borgerne blev dette uddybet af de fleste: At RoboFit giver feedback 
på præstationen og udviklingen på baggrund af opsamlede data, samt giver mulighed for at fokusere 
og slappe af undervejs i øvelserne: 

”Man kan være passiv i resten af kroppen, når man bliver hejst op i yderstilling. Det føles 
godt. Så kan man have fokus kun på armen. Jeg spænder i hele kroppen, når jeg bruger 
trissen.” 
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Borgerne beskrev desuden det unikke ved den indstillede bevægebane, der giver ensartet træning 
med samme toppunkt hver gang: 

”Man bliver presset mere, end når man gør det selv med trissen. Det er ikke det samme 
at trække med den raske arm. Med robotten kommer man lige højt op hver gang. Med 
trissen kommer man nemt til at stoppe 5 cm før toppunktet, hvis det strammer eller gør 
lidt ondt.” 

 
Endvidere giver det tunge håndtag (plus armens vægt) mulighed for aktiv styrketræning med RoboFit, 
hvor det udelukkende er armens vægt, der indgår ved træning med trissen. 
 

8.2 Borger 
Før, under og efter genoptræningsforløbene blev der indsamlet data om borgernes fysiske 
funktionsevne, niveauet for udførelse af aktiviteter/daglige gøremål samt oplevelsen af RoboFit. 
Resultaterne herfra præsenteres i de følgende afsnit. 
 

8.2.1 Udvikling i fysisk funktionsevne 

8.2.1.1 Ledbevægelighed 

Vha. de manuelle ledmålinger, der blev foretaget ved første, opfølgende og sidste konsultationer med 
fysioterapeuten var det muligt at følge borgernes udvikling i ledbevægelighed ved bevægelserne 
fremadføring, sidelænsføring og bagudføring igennem genoptræningsforløbene. 
 
Den største kategori af henvisningsdiagnoser blandt borgerne var ”Release + ASD”. Blandt borgere i 
denne kategori, som afsluttede deres genoptræningsforløb i løbet af afprøvningsperioden, var der 
generelt en fremgang i ledbevægeligheden ved bevægelsen fremadføring. For de fleste borgere var 
fremgangen hurtig i starten af forløbet med en efterfølgende gradvist mindre fremgang. Den største 
fremgang blev observeret i de første 60 dage i genoptræningsforløbet, mens ledbevægeligheden var 
næsten konstant efter 90 dage, som det ses af grafen nedenfor (figur 23)7. 
 

                                                           
7 De følgende grafer over udviklingen i ledbevægelighed har samme inddeling af x-aksen (antal dage fra opstart af 
genoptræningsforløbet – sat til 270 dage, da det længste genoptræningsforløb var på 261 dage) og y-aksen (den målte 
vinkel i skulderleddet – med den højeste værdi sat til skulderleddets toppunkt i den naturlige bevægebane for de 
enkelte bevægelser). 
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Figur 23: Udvikling i ledbevægelighed ved fremadføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + ASD” 
og som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

 
Ved bevægelsen sidelænsføring blev samme tendens observeret, dog med en smule større variation og 
langsommere fremgang – se figur 24 nedenfor. 
 

 

Figur 24: Udvikling i ledbevægelighed ved sidelænsføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + 
ASD” og som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

 

Generelt blev der ikke fundet betydelig fremgang for bevægelsen bagudføring, men næsten konstant 
ledbevægelighed, som det ses på grafen nedenfor (figur 25). Få borgere oplevede dog fremgang i 
starten af forløbet. Årsagen hertil kan muligvis skyldes, at bevægelsen ikke blev trænet særskilt med 
RoboFit. 
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Figur 25: Udvikling i ledbevægelighed ved bagudføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + ASD” 
og som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

Det er imidlertid muligt at udføre en særskilt øvelse i bagudføring med RoboFit. Dette blev dog 
nedprioriteret af fysioterapeuten på OGC af en tidsmæssig årsag, idet borgerne så skulle igennem en 
ekstra øvelse i deres selvtræning. Desuden indgår bagudføring som en del af indadrotationsøvelsen. 
 
For borgere i kategorien ”Release + ASD”, som ikke nåede at afslutte deres genoptræningsforløb i 
afprøvningsperioden, men efterfølgende fortsatte traditionel genoptræning på OGC, gjorde de samme 
tendenser for udviklingen af ledbevægelighed i de tre forskellige bevægelser sig gældende. Dette 
illustreres med graferne nedenfor (figur 26-28). 
 

 

Figur 26: Udvikling i ledbevægelighed ved fremadføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + ASD” 
og som fortsatte deres genoptræningsforløb på OGC efter afslutning af afprøvningsperioden 

20

30

40

50

60

70

80

90

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

V
in

ke
l i

 s
ku

ld
er

le
d

 (
gr

ad
er

)

Antal dage fra opstart af genoptræningsforløb

Release + ASD: Bagudføring
(helt afsluttede borgere)

40

60

80

100

120

140

160

180

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

V
in

ke
l i

 s
ku

ld
er

le
d

 (
gr

ad
er

)

Antal dage fra opstart af genoptræningsforløb

Release + ASD: Fremadføring
(borgere, der fortsatte på OGC)

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home.aspx


Projektafslutningsrapport 2017 
Afprøvning af genoptræningsrobotten RoboFit på Ortopædisk Genoptræningscenter 

 

Side 29 af 77 

 

Figur 27: Udvikling i ledbevægelighed ved sidelænsføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + 
ASD” og som fortsatte deres genoptræningsforløb på OGC efter afslutning af afprøvningsperioden 

 

 

Figur 28: Udvikling i ledbevægelighed ved bagudføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + ASD” 
og som fortsatte deres genoptræningsforløb på OGC efter afslutning af afprøvningsperioden 

 
Som følge af modenhedsniveauet af RoboFit – at der er tale om en prototype af robotten – var det ikke 
etisk muligt og meningsfuldt i projektet at opstille et design med henholdsvis en interventionsgruppe 
(genoptræning udelukkende med RoboFit) og en kontrolgruppe (traditionel genoptræning). For dog at 
få et billede af, om udviklingen i ledbevægelighed hos borgerne i RoboFit-projektet i høj grad afveg fra 
udviklingen hos borgere i et traditionelt genoptræningsforløb, blev manuelle ledmålinger for fem ikke-
deltagende borgere plottet i grafer. Disse fem borgere tilhørte kategorien ”Release + ASD”, og de 
havde alle afsluttet deres genoptræningsforløb på OGC – de to borgere, idet de var udeblevet fra 
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konsultationer med fysioterapeuten. Der skal derfor tages forbehold for, at disse to borgere ikke 
nødvendigvis havde opnået det mulige resultat af gen-optræningen efter terapeutfaglig vurdering. 
 
Hos de fem ikke-deltagende borgere vistes samme tendens for fremgang i ledbevægelighed ved 
fremadføring, se figur 29 nedenfor.  
 

 

Figur 29: Udvikling i ledbevægelighed ved fremadføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + ASD” 
og som ikke deltog i projektet 

 

Samme tendens gjorde sig gældende ved bevægelsen sidelænsføring, se figur 30 nedenfor. 
 

 

Figur 30: Udvikling i ledbevægelighed ved sidelænsføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + 
ASD” og som ikke deltog i projektet 
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Som hos borgerne, der havde været i et genoptræningsforløb inklusiv RoboFit, var udviklingen i 
bagudføring næsten statisk bortset fra mindre udsving for fire af borgerne, hvilket ses af grafen 
nedenfor (figur 31). 
 

 

Figur 31: Udvikling i ledbevægelighed ved bagudføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Release + ASD” 
og som ikke deltog i projektet 

 
At flertallet af borgerne, der trænede med RoboFit, ikke oplevede nævneværdig fremgang ved 
bevægelsen bagudføring, tyder derfor ikke på at være særligt for RoboFit-brugere – med forbehold for 
det spinkle sammenligningsgrundlag. Indikationen af samme tendenser i udviklingen af ledbevæge-
lighed for de to grupper af borgere bør dog undersøges nærmere i en senere undersøgelse. Da de fem 
ikke-deltagende borgere generelt havde et bedre funktionsmæssigt udgangspunkt og ikke havde 
samme gennemsnitlige længde af deres genoptræningsforløb som borgerne i RoboFit-projektet, har 
det ikke været muligt at lave yderligere sammenligning af de to grupper.  
 
Samtlige borgere i de resterende tre kategorier af henvisningsdiagnoser ”Rotatorcuff” (skade i muskler 
der omgiver skulderleddet), ”Fraktur” (brud) og ”Alloplastik” (protese – kunstig skulder) afsluttede 
deres genoptræningsforløb i afprøvningsperioden med RoboFit. Graferne over udviklingen i 
ledbevægelighed illustreres nedenfor (figur 32-40). Der ses fremgang for alle borgerne, dog af 
varierende størrelse. Hos den ene borger med fraktur blev der observeret stor fremgang i alle tre 
bevægelser – også efter 90 dage. Det er dog ikke muligt at generalisere på baggrund af det spinkle 
datagrundlag i disse tre kategorier. 
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Figur 32: Udvikling i ledbevægelighed ved fremadføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Rotatorcuff” og 
som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

 

Figur 33: Udvikling i ledbevægelighed ved sidelænsføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Rotatorcuff” 
og som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

 

Figur 34: Udvikling i ledbevægelighed ved bagudføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Rotatorcuff” og 
som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 
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Figur 35: Udvikling i ledbevægelighed ved fremadføring hos borger, der var i diagnose-kategorien ”Fraktur” og som 
afsluttede sit genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

 

Figur 36: Udvikling i ledbevægelighed ved sidelænsføring hos borger, der var i diagnose-kategorien ”Fraktur” og 
som afsluttede sit genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

 

Figur 37: Udvikling i ledbevægelighed ved bagudføring hos borger, der var i diagnose-kategorien ”Fraktur” og som 
afsluttede sit genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 
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Figur 38: Udvikling i ledbevægelighed ved fremadføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Alloplastik” og 
som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

 

Figur 39: Udvikling i ledbevægelighed ved sidelænsføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Alloplastik” og 
som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 

 

Figur 40: Udvikling i ledbevægelighed ved bagudføring hos borgere, der var i diagnose-kategorien ”Alloplastik” og 
som afsluttede deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden 
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Som nævnt i præsentationen af de deltagende borgere i projektet, udfyldte fysioterapeuten både 
start- og slut-skema med i alt 19 borgere: 8 borgere, der afsluttede deres genoptræning, og 11 borgere 
som fortsatte deres genoptræningsforløb efter afslutning af afprøvningsperioden. Hos de 8 borgere, 
der afsluttede genoptræningsforløbet, vistes en gennemsnitlig fremgang i bevægelserne: 

 Indadrotation (“klø sig på ryggen”): Fra taljen (start) til omkring midt på ryggen (thorakalhvirvel 
nr. 12, dvs. ca. midt på ryggen) (slut). 

 Udadrotation (”vaske hår”): Fra at kunne nå ”nakken med albue frem” (start) til ”fuld elevation 
af arm” (slut). 

 
Den fundne fremgang i ledbevægelighed blev understøttet af borgernes kommentarer i de afsluttende 
interviews: 

”Jeg har vist fysioterapeuten, at jeg kan stå og svinge min arm. Funktionen i min arm er 
så god, som den aldrig har været [problemer med skulderen siden 2004]. Jeg har fået 
meget mere frihed i mit bevægemønster. Jeg er så taknemmelig for, hvor langt jeg er 
kommet.” 

 

8.2.1.2 Oplevede symptomer før og efter træning 

I spørgeskemaet/logbogen, som borgerne udfyldte før og efter hver selvtræningssession med RoboFit, 
blev de bl.a. spurgt om oplevede symptomer. Borgerne havde følgende valgmuligheder: Smerter, 
ømhed, stivhed, svaghed og ingen symptomer (se bilag 3). Ud af de 17 borgere, der afsluttede deres 
genoptræningsforløb, besvarede 8 borgere spørgeskemaer/logbøger gennem hele deres genop-
træningsforløb. 3 borgere udfyldte slet ingen spørgeskemaer/logbøger. Spørgeskemaer/logbøger fra 
de resterende 6 borgere blev i databehandlingen ekskluderet, da de ikke gav det fulde billede af 
genoptræningsforløbet. Resultaterne i det følgende bygger derfor på data fra 8 borgere. 
 
Resultaterne viste, at smerter og ømhed var de primære oplevede symptomer blandt borgerne. I 
forhold til smerter vistes en tendens til, at færre borgere angav at opleve smerter før og efter 
selvtræningen i løbet af forløbet – nedenstående graf (figur 41) viser en faldende tendens i løbet af de 
første uger.  
 

 
Figur 41: Borgernes oplevede smerter før og efter selvtræning med RoboFit 

Der skal tages forbehold for, at ikke alle borgere trænede i hver uge eller udfyldte spørgeskema/logbog 
ved hver træningssession. Yderligere skal der tages forbehold for, at borgerne afsluttede deres 
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genoptræningsforløb gennem de viste 30 uger med et forløb på gennemsnitligt 15 uger. Den faldende 
tendens kan muligvis skyldes dette. Dog viste en nærmere undersøgelse af de enkelte spørgeskemaer/ 
logbøger med borgernes registreringer en lignende tendens til faldende hyppighed af oplevede 
smerter gennem genoptræningsforløbet. Dette understøttes af fysioterapeutens registreringer i start- 
og slut-skemaerne for de 8 borgere, hvor alle angav smerter ved første konsultation. Ved sidste 
konsultation var dette antal faldet til 3. Halvdelen af de 8 borgere oplevede i starten smerterne 
konstante, mens den anden halvdel oplevede intermitterende smerter. Ved afslutning af genop-
træningsforløbene oplevede kun 3 borgere intermitterende smerter. Også borgernes oplevede 
smerteniveau faldt: På en skala fra 0 til 10 blev de mildeste smerter gennemsnitligt vurderet til 2,4 ved 
start og til 0,3 ved slut, mens de værste smerter gennemsnitligt blev vurderet til 7,6 ved start og til 4,3 
ved slut. Endvidere angav 8 borgere at tage smertestillende medicin ved første konsultation. Ved 
sidste konsultation var dette antal faldet til 3 borgere. At borgerne oplevede mindre og færre smerter i 
løbet af genoptræningen understøttes desuden af kommentarer i de afsluttende interviews: 

”Det er kun engang imellem, at jeg har smerter nu. Jeg kan virkelig mærke, at det er 
blevet bedre.” 

 
Som det ses af grafen ovenfor, var der ikke den store ændring i oplevede smerter fra før til efter en 
træningssession – måske dog en svag tendens til mindre oplevet smerte efter en træningssession 
sammenlignet med før træningen. Der ses en lille stigning i antallet af borgere, der oplevede smerter 
omkring uge 16-19. Det er uvist, hvad årsagen til denne stigning var.  
 
I forhold til ømhed viste resultaterne et svagt fald i antallet af borgere, der angav at opleve ømhed før 
og efter selvtræningssessioner med RoboFit, se grafen nedenfor (figur 42). Som ovenfor skal der tages 
forbehold for, at borgerne afsluttede deres genoptræningsforløb gennem de viste 30 uger, hvilket kan 
være årsag til den faldende tendens. 
 

 
Figur 42: Borgernes oplevede ømhed før og efter selvtræning med RoboFit 

På grafen ses ingen forskel i oplevet ømhed fra før til efter træningssessioner. Desuden viser grafen, at 
ømhed præger billedet som oplevet symptom gennem hele genoptræningsforløbet. Årsagen hertil kan 
være en sensibilisering af vævet efter skulderskaden og operation – en tilstand, som det tager lang tid 
at normalisere. Borgerne fortalte desuden om en naturlig ømhed, idet de gennem forløbet begyndte at 
bruge armen mere i daglige aktiviteter: 
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”Jeg er begyndt at få mere bevægelse, og derved ømhed. Men det er på den gode måde. 
Det er fordi, jeg sørger for at belaste armen mere, når det bliver for let.” 

 
Ifølge spørgeskemaerne/logbøgerne var stivhed og svaghed ikke dominerende symptomer hos 
borgerne. Disse symptomer blev kun oplevet af få borgere. Der var en svag indikation af, at færre 
borgere oplevede stivhed og svaghed efter en træningssession sammenlignet med før træningen. En 
borger forklarede ved det afsluttende interview: 

”Det løsner altid på skulderleddet at bruge og gennemføre øvelserne med RoboFit.” 
 
I forhold til den sidste valgmulighed ”Ingen symptomer” blev dette svar kun krydset af få gange i 
borgernes spørgeskemaer/logbøger. Dette kan delvist skyldes den hyppigt oplevede ømhed før og 
efter træningen. De få gange borgere angav ”Ingen symptomer”, var mod slutningen af deres 
genoptræningsforløb. 
 

8.2.2 Udvikling i aktivitetsudførelse 

8.2.2.1 Aktivitetsniveau 

I spørgeskemaerne/logbøgerne angav borgerne deres aktivitetsniveau siden sidste træningssession på 
OGC. I analysen af disse svar indgik data fra de 8 borgere, der udfyldte spørgeskemaer/logbøger 
gennem hele deres genoptræningsforløb. Der skal tages forbehold for, at ikke alle borgere udfyldte et 
spørgeskema/logbog ved hver træningssession. 
 
De 8 borgere besvarede i alt 148 spørgeskemaer/logbøger. Resultatet ses i nedenstående graf (figur 
43), der viser besvarelserne fordelt over tid (antal dage fra opstart af genoptræningsforløbet). 
 

 
Figur 43: Borgernes aktivitetsniveau siden deres sidste træning på OGC 

Grafen viser, at borgerne hovedsageligt oplevede at kunne udføre enten flere daglige gøremål (48% af 
besvarelserne) eller det samme antal daglige gøremål (49% af besvarelserne) sammenlignet med 
aktivitetsniveauet siden deres sidste træningssession. Borgernes udførelse af daglige gøremål blev 
derved ikke forringet i løbet af genoptræningsforløbet. Kun meget få borgere oplevede at kunne 
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udføre færre daglige gøremål i løbet af genoptræningsforløbet (3% af besvarelserne), hvilket svarede 
til 4 tilfælde. At der i grafen forekommer færre punkter med tiden skyldes, at borgerne afsluttede 
deres genoptræningsforløb gennem den viste periode. 
 
I de afsluttende interviews blev borgerne spurgt om udviklingen i deres aktivitetsniveau i et større 
perspektiv – ikke kun fra træningssession til træningssession, men fra genoptræningsforløbets 
begyndelse til afslutningen af forløbet: Om de kunne udføre færre, det samme antal eller flere daglige 
gøremål. Alle 28 borgere, der deltog i de afsluttende interviews, svarede, at de kunne udføre flere 
daglige gøremål efter genoptræningsforløbet, hvilket øgede deres selvhjulpenhed: 

”Jeg kan alt igen. Jeg er så glad for det. Det betyder meget, at jeg kan klare mig selv – jeg 
bor alene i et stort hus og har hund.” 

 

8.2.2.2 Aktivitetsområder 

I spørgeskemaerne/logbøgerne blev borgernes aktivitetsniveau undersøgt nærmere via en opdeling i 
følgende aktivitetsområder: Personlig pleje, husholdning, lønnet/frivilligt arbejde, komme omkring 
med transportmidler, fritidsaktiviteter, sociale aktiviteter og sove. Borgerne blev spurgt, hvordan det 
havde været at udføre daglige gøremål inden for de nævnte aktivitetsområder siden deres sidste 
selvtræningssession med RoboFit. Borgerne havde følgende svarmuligheder: Let, nogenlunde, svært, 
umuligt og ikke relevant. Nogle borgere krydsede af midt mellem to svarmuligheder eller angav 
forskellige svar i forbindelse med forskellige daglige gøremål inden for det samme aktivitetsområde, fx 
at det i forbindelse med husholdning var let at lave mad, men svært at gøre rent. I dataanalysen indgik 
kun én besvarelse inden for hvert aktivitetsområde, hvor besvarelsen med den ”sværeste sværheds-
grad” blev medtaget. Nedenstående grafer tegner derved det ”sværeste” billede af aktivitets-
områderne. I analysen indgik data fra de 8 borgere, der udfyldte spørgeskemaer/logbøger gennem 
hele genoptræningsforløbet. Der skal tages forbehold for, at ikke alle borgere udfyldte et spørge-
skema/logbog ved hver træningssession. Der skal desuden tages forbehold for, at borgernes genop-
træningsforløb blev afsluttet gennem de viste perioder i graferne, hvilket resulterer i færre punkter 
med tiden. 
 
I forbindelse med personlig pleje viste resultaterne, at borgerne oplevede det henholdsvis 
”nogenlunde” og ”let” at udføre denne aktivitet i løbet af genoptræningsforløbet, se figur 44 nedenfor. 
Kun enkelte borgere oplevede det ”svært” i de første få uger af deres forløb. På trods af forbeholdet 
for de færre punkter med tiden tyder det på, at borgerne oplevede, at det blev lettere at udføre 
personlig pleje gennem genoptræningsforløbet (fra ”svært”/”nogenlunde” til ”let”). 
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Figur 44: Borgernes vurdering af sværhedsgraden af at udføre personlig pleje gennem genoptræningsforløbet 

 
Resultaterne viste samme tendens i forhold til borgernes udførelse af husholdningsaktiviteter, se figur 
45 nedenfor. Dog tyder det på, at borgerne oplevede det sværere at udføre disse aktiviteter i en 
længere periode af genoptræningsforløbet. For enkelte borgere var det ”svært” efter ca. 105 dage. 
Årsagen hertil er uvis. 
 

 
Figur 45: Borgernes vurdering af sværhedsgraden af at udføre husholdning gennem genoptræningsforløbet 

 
Mange af borgerne, der genoptrænede med RoboFit var sygemeldt fra deres arbejde. Dette afspejles i 
nedenstående graf (figur 46) med et flertal af besvarelser i ”ikke relevant”. I den første måned af 
genoptræningsforløbet blev der angivet oplevelser af, at det var ”let” at udføre arbejde, mens nogle 
borgere efter den første måned oplevede det ”nogenlunde”. Årsagen til dette mønster kan muligvis 
skyldes, at de borgere, der oplevede arbejdet ”let” den første måned, hurtigt afsluttede deres 
genoptræningsforløb, mens borgere, der oplevede det ”nogenlunde”, havde været sygemeldt og 
vendte tilbage til deres arbejde efter en måneds genoptræningsforløb. 
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Figur 46: Borgernes vurdering af sværhedsgraden af at udføre lønnet/frivilligt arbejde gennem genoptræningsforløbet 

 
I forhold til borgernes oplevelse af transport vistes i begyndelsen af genoptræningsforløbet en 
overvægt af, at det blev oplevet ”nogenlunde”, se nedenstående figur 47. På trods af forbeholdet for 
de færre punkter med tiden tyder det på, at borgerne oplevede, at det blev lettere at komme omkring 
med transportmidler gennem genoptræningsforløbet. Kun enkelte borgere oplevede det ”svært” eller 
”umuligt” i løbet af perioden. 
 

 
Figur 47: Borgernes vurdering af sværhedsgraden af at komme omkring med transportmidler gennem 

genoptræningsforløbet 

 
Ved borgernes oplevelse af fritidsaktiviteter gjorde samme tendens sig gældende som ved oplevelsen 
af at komme omkring med transportmidler: At det blev lettere gennem genoptræningsforløbet, se 
figur 48 nedenfor. De indledende interviews med borgerne viste, at de havde en bred vifte af 
fritidsaktiviteter – fra fysiske fritidsaktiviteter til stillesiddende aktiviteter som at se fjernsyn og læse. 
De stillesiddende fritidsaktiviteter kan muligvis afspejles i besvarelserne om ”let” udførelse. 
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Figur 48: Borgernes vurdering af sværhedsgraden af at udføre fritidsaktiviteter gennem genoptræningsforløbet 

 
Som figur 49 nedenfor viser, blev udførelse af sociale aktiviteter ikke oplevet som et primært problem 
af borgerne. Flertallet af borgerne angav, at det var ”let” at udføre sociale aktiviteter gennem hele 
forløbet, hvilket kan skyldes, at sådanne aktiviteter kan være stillesiddende uden krav til bevægelse af 
skulder og arm.  
 

 
Figur 49: Borgernes vurdering af sværhedsgraden af at udføre sociale aktiviteter gennem genoptræningsforløbet 

 
Borgernes oplevelse af at sove viste sig mere problematisk, da flere angav ”nogenlunde” udførelse 
gennem hele genoptræningsforløbet, som vist på figur 50 nedenfor. De færre angivelser af ”let” 
udførelse med tiden kan skyldes, at borgerne efterhånden afsluttede deres genoptræningsforløb. 
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Figur 50: Borgernes vurdering af sværhedsgraden af at sove gennem genoptræningsforløbet 

 

I modsætning til de andre aktivitetsområder viser grafen ingen tendens til, at det blev lettere for 
borgerne at udføre aktiviteten gennem perioden. På trods heraf gav borgerne ved de afsluttende 
COPM-interviews udtryk for, at de oplevede det lettere at sove ved afslutningen af genoptrænings-
forløbet sammenlignet med ved opstarten af forløbet. 
 
De ovenfor viste tendenser i forbindelse med udviklingen i borgernes aktivitetsområder blev 
understøttet af de afsluttende interviews, hvor 28 borgere deltog. Her fortalte borgerne, at det i løbet 
af genoptræningsforløbet var blevet lettere for dem at udføre daglige gøremål inden for alle 
områderne, men især i forbindelse med personlig pleje, husholdning og at sove. Dette blev yderligere 
underbygget af COPM-interviews, hvor i alt 21 borgere deltog i både et opstartende og et afsluttende 
interview. Med 10 af de 21 borgere blev det afsluttende COPM-interview foretaget ved afslutning af 
genoptræningsforløbet, mens de resterende 11 borgere deltog i interviewet ved afslutning af 
afprøvningsperioden, hvorefter de fortsatte traditionel genoptræning på OGC uden RoboFit. 
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Ændringen i den gennemsnitlige COPM-score for aktivitetsudførelse for de 10 borgere, der afsluttede 
deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden, illustreres nedenfor (figur 51) på COPM-
skalaen fra 1 (”Slet ikke i stand til at udføre aktiviteten”) til 10 (”Kan udføre aktiviteten overordentligt 
godt”): Fra gennemsnitligt 3,6 til 8,2 (blå cirkler). Borgerne vurderede altså selv, at de blev bedre til at 
udføre aktiviteter. Desuden illustreres den gennemsnitlige ændring hos de 11 borgere, der fortsatte 
genoptræningen på OGC efter afslutning af afprøvningsperioden. Her vistes ligeledes en positiv – men 
mindre – gennemsnitlig ændring: Fra 4 til 6,9 (røde cirkler). Disse borgere havde dog ikke afsluttet 
deres genoptræningsforløb, da de afgav scoren. Da ændringen er i positiv retning, kan den formodes at 
blive endnu større ved afslutning af forløbene. 

   

 

 

         

         
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Slet ikke i stand til at 
udføre aktiviteten 

      Kan udføre 
aktiviteten 

overordentligt godt 
 

Figur 51: Ændring i gennemsnitlig COPM-score for aktivitetsudførelse for borgere, der afsluttede deres genop-
træningsforløb inden for afprøvningsperioden (blå cirkler), og for borgere, der fortsatte deres genoptræning på OGC 
efter afslutning af afprøvningsperioden (røde cirkler) 

 
Ved de opstartende og afsluttende COPM-interviews scorede borgerne desuden deres tilfredshed med 
deres aktivitetsudførelse på COPM-skalaen fra 1 (”Slet ikke tilfreds”) til 10 (”Overordentlig tilfreds”). 
Både borgerne, der afsluttede deres genoptræningsforløb, og borgerne, som fortsatte genoptræ-
ningen på OGC, angav en gennemsnitligt højere tilfredshed med aktivitetsudførelsen ved det 
afsluttende COPM-interview, som illustreret nedenfor: Fra 2,6 til 8 (blå cirkler) for den førstnævnte 
gruppe, og fra 3,9 til 6,8 (røde cirkler) for den sidstnævnte gruppe – med forbehold for, at sidstnævnte 
gruppe ikke havde afsluttet genoptræningsforløbene. 
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Figur 52: Ændring i gennemsnitlig COPM-score for tilfredshed med aktivitetsudførelse for borgere, der afsluttede 
deres genoptræningsforløb inden for afprøvningsperioden (blå cirkler), og for borgere, der fortsatte deres genop-
træning på OGC efter afslutning af afprøvningsperioden (røde cirkler) 

 
Som figuren viser, blev borgerne altså generelt mere tilfredse med deres evne til at udføre daglige 
gøremål i løbet af genoptræningen. 
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8.2.3 Oplevelser af RoboFit 

8.2.3.1 Effekt af RoboFit 

Flere borgere påpegede, at der indgik flere elementer i deres genoptræningsforløb udover 
selvtræningen med RoboFit (bl.a. træning med andre maskiner på OGC, bassintræning og hjemme-
øvelser), hvorfor det ikke var muligt for dem at udtale sig om den direkte effekt af robotten. Dette var 
dog heller ikke formålet med projektet. Nogle af borgerne påpegede dog en tro på, at RoboFit havde 
medvirket til fremgangen og de positive resultater af genoptræningen – også på baggrund af at være 
stoppet med anden træning: 

”Jeg kan løfte min arm nu, jeg kan vaske og tørre mit hår. Det er et helt anderledes liv. 
RoboFit har helt sikkert medvirket. Jeg har faktisk skippet træningen med de andre 
maskiner på OGC undervejs i forløbet.” 

 

En borger, der blev interviewet nogle uger efter afslutning af genoptræningsforløbet, fortalte:  

”Uh, jeg var glad for robotten. Jeg kunne mærke, at det hjalp at træne med den, og jeg 
kunne mere efter træningen. Jeg bruger ikke RoboFit nu, og min skulder er mere øm og 
træls, selvom jeg laver de samme ting. Jeg er slet ikke i tvivl om dens virkning. Den gjorde 
en forskel.” 

 

Én af årsagerne til den oplevede positive effekt af RoboFit var ifølge borgerne, at robotten hjalp med at 
løfte armen gennem bevægebanen og helt til yderpunktet, hvorved armen blev strakt ud: 

”Jeg er vild med den. Selvom jeg er træt, kan jeg løfte så højt, fordi robotten hjælper.” 

”At blive strukket fuldstændig ud har hjulpet mig. Det er så godt – den gør bevægelsen 
for mig og det gør ikke ondt. Jeg kan mærke, at den flytter mine grænser. Den trækker 
selv lidt længere op. Man bliver tvunget derud. Det er helt perfekt.” 

 
Borgerne roste især muligheden for at få hjælp til at bevæge armen i starten af genoptrænings-
forløbet, hvor ledbevægeligheden kan være meget nedsat. Flere borgere beskrev desuden træningen 
med RoboFit som et samarbejde med robotten, hvor den hjalp til bevægelse: 

”Jeg har været fantastisk glad for at arbejde sammen med den. I genoptræningsforløb er 
den simpelthen... perfect! Et fantastisk godt træningsredskab.” 

”Jeg kan jo bare løfte armen – vi hjælper hinanden. Det er som om, den holder én i 
hånden: ”Kom nu, jeg hjælper dig”. Så bliver min arm let. Den er ellers tung og stram og 
hænger bare ned langs siden.” 

 

Nogle borgere ”personificerede” endda RoboFit:  

”Det var som om, han [robotten] ventede på mig. Hvis andre brugte mere end deres 
træningstid, så jeg fik fx fem minutter mindre med ham [robotten], blev jeg faktisk 
skuffet.” 

 

Borgerne roste det skræddersyede træningsprogram, der medførte et passende tempo i øvelserne, 
hvormed genoptræningen blev oplevet som ”blid”.  
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Endnu en fordel ved RoboFit var ifølge borgerne, at robotten guidede dem igennem trænings-
programmet og gav feedback undervejs – en fordel i forhold til andre træningsmaskiner: 

”Det er behageligt at træne med RoboFit. Den skærer jo ud i pap, hvad du skal gøre. Hvis 
du ikke gør det rigtigt, får du det at vide. Og så er man fri for selv at tælle gentagelser. 
Den tæller for én.” 

 

At borgerne blev guidet gennem træningen betød også, at de ikke så let ”kunne springe over, hvor 
gærdet var lavest”: 

”Man bliver udfordret, for man er tvunget til at følge programmet og fx lave 3 x 10 
gentagelser. Ellers er det let at lave færre gentagelser og stoppe før tid. På den måde 
fastholdes man i programmet og springer ikke så nemt fra. Den fungerer som ”en pisk” – 
på den positive måde.” 

 

Herved viste RoboFit potentiale til at understøtte og øge borgernes compliance – at de fulgte 
fysioterapeutens anvisninger for træningen. Det tydede ligeledes på, at nogle borgeres compliance 
kunne øges ved bevidstheden om, at data fra selvtræningen blev logget, hvorved fysioterapeuten 
kunne se, hvorvidt de trænede eller ej. Enkelte borgere vurderede dog, at dette ikke havde indflydelse 
på dem. Logningen af data kunne derved fungere som ”synlig samvittighed”, som en borger kaldte den 
– uden at blive overvågning, men et redskab til at følge den teknologiske udvikling: 

”Teknologi – den skal man da ha’! Man må udvikle sig og følge med tiden.” 

 

Flere borgere påpegede i de afsluttende interviews, at de var kede af at skulle stoppe træningen med 
RoboFit efter at have trænet med den 1-3 gange ugentligt, og at de ville anbefale robotten til andre: 

”Jeg kan i hvert fald godt anbefale robotten, for den har været super duper og den har 
virkelig hjulpet mig. Jeg håber, at I går videre med den, så den også kan hjælpe andre.” 

 

8.2.3.2 Negative oplevelser 

Enkelte borgere var imidlertid ikke så begejstrede for RoboFit. Én borger stoppede sin projekt-
deltagelse før tid pga. ustabilitet og tekniske problemer med robotten. Vedkommende kommen-
terede: 

”Der er intet godt ved RoboFit.” 
 
Derudover beskrev nogle borgere, at de kedede sig under træningen med robotten. Et par borgere 
havde dog fundet en løsning herpå i form af at lytte til lydbånd undervejs i træningen. Derudover 
havde enkelte borgere oplevet, at indstillingen af RoboFit ved konsultationer med fysioterapeuten ikke 
var passende ved de efterfølgende selvtræningssessioner: 

”RoboFit var indstillet for højt. Jeg var ikke bange for maskinen, men den kørte jo bare 
igennem, og så var man nødt til at følge maskinen. Det var ikke rart.” 

 

Yderligere blev transporttiden til OGC i forbindelse med selvtræningen kritiseret af flere borgere. Dette 
havde dog ikke noget med selve robotten at gøre. 
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8.2.3.3 Brugervenlighed 

I forbindelse med den oplevede brugervenlighed af RoboFit fordelte borgerne sig i to grupper: En 
gruppe, der oplevede det nemt og uden problemer at anvende robotten, og en gruppe, som oplevede 
det mere vanskeligt. Borgere i den førstnævnte gruppe fandt det let at forstå betjeningen af RoboFit, 
hvor tekniske kompetencer og et forhåndskendskab til iPads var en fordel, men ikke ”et must”: 

”Den er lige til at forstå og let at finde ud af – ellers er man da født i går. Men nu er jeg 
også vant til at bruge en iPad.” 

”Jeg plejer at blive irriteret på mig selv, når jeg ikke kan finde ud af sådan noget teknisk. 
Jeg har ikke hjerne til sådan noget. Det gør jeg ikke med robotten. Alt er nemt, og den er 
tydelig og hurtig at starte op.” 

 

En borger beskrev, at især ID-nøglebrikken understøttede brugervenligheden og var en hjælp til at 
kunne håndtere selvtræningen: 

”Den ved, at det er mig ud fra nøglebrikken. Jeg kan selv sætte den i gang og træne med 
den. Jeg er ikke afhængig af andre. Det er effektivt.” 

 

En anden gruppe af borgere oplevede at have behov for mere instruktion i RoboFit end dén, de fik ved 
første konsultation med fysioterapeuten på OGC. De følte sig ikke klar til at selvtræne med robotten 
derefter. Dog blev det påpeget af nogle af disse borgere, at usikkerheden ikke kun gjaldt anvendelsen 
af RoboFit men også de andre træningsmaskiner på OGC. Usikkerheden skyldtes især, at borgerne 
oplevede det vanskeligt at huske øvelserne med RoboFit, udgangsstillingen og håndtagets position. 
Dette forekom ikke kun ved opstart af genoptræningen med RoboFit, men også når fysioterapeuten 
efterfølgende tilføjede nye øvelser i træningsprogrammet ved de opfølgende konsultationer. En borger 
forklarede, at dette muligvis skyldtes smerter, træthed og nedsat overskud – og dermed nedsat 
hukommelse. Flere borgere fortalte, at de havde fundet en løsning, der afhjalp problemet for dem: At 
fysioterapeuten filmede dem med deres smartphone undervejs i øvelsen, hvorved de på et senere 
tidspunkt kunne hente hjælp i videoen. 

I gruppen af borgere, der ikke oplevede det vanskeligt at anvende RoboFit, blev dét at huske øvelser 
osv. koblet til kropsfornemmelse: 

”Det er nemt og logisk at huske øvelserne og udgangsstillingen. Man skal mærke efter – 
og flytte sig, så den rykker i armen. Jeg kan mærke, når jeg gør det rigtigt.” 

 
Netop kropsfornemmelsen kan ifølge fysioterapeuten på OGC være forstyrret hos borgere med skader 
relateret til skulderregionen som følge af langvarig smerte og dermed sensibilisering af vævet, der 
bliver mere følsomt. 

 

8.2.3.4 Spørgsmål på iPad 

Som nævnt i beskrivelsen af teknologien blev borgerne stillet spørgsmål på iPad’en før, under og efter 
træningen vedr. deres oplevede smerteniveau samt sværhedsgraden af de enkelte øvelser. I de 
afsluttende interviews viste der sig forskellige holdninger til disse spørgsmål: En gruppe af borgere 
oplevede, at spørgsmålene var lette at besvare, og at de ikke virkede forstyrrende i træningen. 
Spørgsmålene gav derimod mulighed for at forklare, hvis ikke alle øvelser blev gennemført, samt 
refleksion: 

”De er perfekte, for de har fået mig til at tænke mig om og mærke efter: Er jeg øm og 
træt, eller er det smerter? Det har været godt.” 
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En anden gruppe af borgere havde et mere negativt syn på spørgsmålene, idet de oplevede besvær 
med at kvantificere deres smerter og endvidere ikke følte sig i stand til at vurdere, om øvelserne var 
for lette eller udfordrende nok. En tredje gruppe af borgere vægtede ikke besvarelsen særligt højt 
grundet deres opfattelse af genoptræning – at det gør ondt at genoptræne, hvorfor øvelserne sikkert 
havde tilpas sværhedsgrad, samt tiltro til fysioterapeutens faglighed: 

”Spørgsmålene er ligegyldige. Jeg har svaret ”Tilpas” hver gang. Jeg har jo lavet 
øvelserne med fysioterapeuten, hvor han vurderede, at de var gode nok.” 

 

8.2.3.5 Selvstændig indstilling og justering af øvelser 

Ved afslutning af afprøvningsperioden prøvede enkelte borgere selv at indstille og justere øvelser i 
deres træningsprogram, herunder ændre hastighed og toppunkt, ved en konsultation med 
fysioterapeuten. Ifølge disse borgere var det let at anvende denne funktion, og de mente, at det var en 
god idé. De resterende borgere blev ved det afsluttende interview adspurgt om, hvorvidt de kunne 
forestille sig at anvende denne funktion selv. Borgerne fordelte sig næsten ligeligt i to grupper, der var 
henholdsvis for og imod idéen. Borgerne, der var for idéen, beskrev potentialet for at kunne 
skræddersy øvelserne til dagens træning: 

”Man er jo ikke selv en robot – man har ikke samme udgangspunkt hver gang, man 
træner, og funktionsniveauet kan svinge meget. Så ville det være godt selv at kunne 
regulere træningsprogrammet til dagsformen og smerteniveauet.” 

 
Borgerne beskrev, at dette ville give mulighed for at presse sig selv hver træningssession i modsætning 
til at skulle vente på næste opfølgende konsultation med fysioterapeuten, der så kunne justere 
øvelserne. De påpegede, at det ville kræve nærmere instruktion og forsigtighed i forhold til balancen 
mellem at udfordre sig selv og undgå at overbelaste skulderen. Forsigtighed, der dog også gør sig 
gældende ved træning med en trisse. 

Borgerne, der var imod idéen, angav tre forskellige årsager hertil. Den ene årsag var, at de var nervøse 
for risikoen for at sætte toppunktet for højt og dermed skade skulderen, bl.a. som følge af at tage 
smertestillende medicin. Derfor mente de, at justeringen var terapeutens opgave:  

”Nej, jeg tør ikke pille ved det. Så kunne man komme galt afsted, hvis man lige ville give 
den en tak ekstra. Det er en opgave for en professionel. Det kan man ikke overlade til 
andre.” 

 

Den anden årsag, der blev givet var, at det ville kræve for meget disciplin at sætte toppunktet 
tilstrækkeligt højt, da det ville være ”det mest behagelige”, at indstille det lavere, hvorved udbyttet af 
træningen ikke blev optimalt. Den tredje årsag skyldtes nedsat overskud: 

”Nej tak. Dér skal jeg have én til at hjælpe mig. Til at se, om jeg kommer højt nok op. 
Man har rigeligt i sin egen krop… man har ondt og får ikke sovet nok… så er det rart med 
noget hjælp.” 

 

8.2.3.6 RoboFit kontra menneskelig kontakt 

Et tema, der gik igen i størstedelen af de afsluttende interviews, var RoboFit kontra menneskelig 
kontakt med en terapeut. Her fordelte borgerne sig nogenlunde ligeligt – omkring halvdelen af 
borgerne manglede den menneskelige kontakt, mens den anden halvdel ikke oplevede denne mangel. 
Blandt førstnævnte borgere blev der givet udtryk for en følelse af at være overladt til sig selv i 
genoptræningsforløbet med RoboFit med besparelse af terapeutressourcer: 
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”Man kommer ud på OGC, og så træner man selv – genoptræningen er op til én selv. 
Dette forstærkes af RoboFit. Jeg har hele tiden haft i baghovedet, at man skal passe sig 
selv og bliver overladt til RoboFit i stedet for til terapeuter.” 

 

I tråd hermed beskrev andre borgere, at de manglede menneskelig indlevelse samt hjælp og feedback 
fra en terapeut, når de trænede med RoboFit: 

”En terapeut kan se, hvis det gør ondt fx ved at aflæse mit ansigtsudtryk. Robotten 
mangler sjæl. Den har ingen følelser.” 

”Det ville være bedre, hvis der havde stået en terapeut ved siden af, for den personlige 
kontakt er nr. 1. Så kunne terapeuten observere, om øvelserne udføres korrekt, kigge på 
mine muskler og korrigere. Man ved aldrig helt præcist, om man gør det rigtigt. Det er 
pinligt og kan jo gøre mere skade end gavn.” 

 

Flere borgere tilføjede dog realistiske overvejelser om, at det samme gør sig gældende ved selvtræning 
derhjemme, og at serviceniveauet ikke tilbyder en personlig træner på OGC – heller ikke i et 
traditionelt genoptræningsforløb. 

Den anden halvdel af borgerne, der berørte temaet, gav udtryk for, at de foretrak at træne alene uden 
en terapeut ved siden af: 

”Med robotten kan jeg træne på egen hånd – jeg kan lide at gøre ting selv. Sådan er jeg. 
Så føler jeg mig ikke presset under træningen, som hvis der stod en terapeut ved siden af 
og kiggede på. Nogle gange har jeg været inde i min egen boble og har bare villet være i 
fred pga. træthed og smerter.” 

 

Borgerne understregede dog, at det var vigtigt med de opfølgende konsultationer med fysiotera-
peuten. Dette blev nævnt af næsten samtlige borgere – at den løbende kontakt med fysioterapeuten 
og den individuelle tilpasning af træningsprogrammet havde stor værdi. 
 

8.2.3.7 RoboFit som et samlingspunkt 

På trods af at borgere i de afsluttende interviews udtrykte, at de generelt ikke savnede menneskelig 
kontakt under selvtræningen med RoboFit, viste det sig, at robotten fungerede som et ”samlings-
punkt” for mange af borgerne. De talte sammen om robotten, øvelserne og deres skulderskade – de 
kunne spejle sig i hinanden og der opstod et fællesskab blandt projektdeltagerne. Endvidere hjalp de 
hinanden ved tekniske problemer med RoboFit. 

 

8.2.3.8 Motivation 

Endnu et stort tema i de afsluttende interviews med borgerne var betydningen af den løbende 
feedback fra RoboFit for deres motivation for at træne. I forhold til feedbacken undervejs i øvelserne 
oplevede borgerne, at både lydene og de farvede smiley’er øgede motivationen og påvirkede 
træningsindsatsen positivt: 

”Når der var en sur smiley, så strammede jeg lige balderne og tog mig sammen.” 

”Det har været mit mål, at der var en grøn smiley hele tiden. Jeg kunne ikke klare det, når 
der var en gul eller rød smiley. Så fik jeg dårlig samvittighed. Jeg hadede dem. Jeg er jo et 
konkurrencemenneske. Den skulle være grøn, helt sikkert.” 
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Én af borgerne reflekterede over smiley’ernes psykologiske virkning: 

”Det er sjovt – de virker, selvom man er voksen.” 

 

I forhold til den skriftlige feedback på skærmen mellem øvelserne havde enkelte borgere ikke læst 
denne – én pga. synshandicap og lille skiftstørrelse, mens flertallet af borgerne havde læst og anvendt 
feedbacken. Alle disse borgere mente, at feedbacken hjalp med at skabe optimisme og holde 
motivationen oppe: 

”Det er en motivationsfaktor at få at vide, at nu har man øget med x antal procent. Det 
har gjort mig enormt glad, for det går jo langsomt med fremgangen. Så kan man jo se, at 
det hjælper.” 

”Det er godt med meldingerne om, hvordan det går. Det blev jo penslet ud – at det virker. 
Det får én til at blive ved med at træne.” 

 

En borger tilføjede, at RoboFit pga. feedbacken var mere motiverende end de andre træningsmaskiner 
på OGC. Borgerne var enige om, at især feedbacken vedr. ledbevægelighed var vigtig for dem, idet 
udviklingen her kan være langsommelig. Enkelte borgere stillede spørgsmålstegn ved validiteten af 
feedbacken, og de undrede sig over, hvordan den blev beregnet i RoboFit.  

At RoboFit kan øge motivationen og hjælpe borgerne til at yde en ekstra indsats i træningen 
understøttes af en undersøgelse, der blev foretaget af en universitetsstuderende ved Xtel ApS i løbet 
af afprøvningsperioden. I undersøgelsen indgik interviews og besvarelse af spørgeskemaer undervejs 
og umiddelbart efter træningssessioner for seks borgere, der trænede med RoboFit på OGC. Borgerne 
udtrykte, at feedbacken hjalp dem til klare de sidste hårde gentagelser i en øvelse, idet de kunne se 
antallet af udførte gentagelser (Poulsen, 2016). 

 

8.2.3.9 Tryghed 

Et gennemgående fokuspunkt i dataindsamlingen var borgernes tryghed ved RoboFit. Trygheden blev 
undersøgt i de afsluttende interviews samt via spørgsmål i spørgeskemaet/logbogen, som borgerne 
udfyldte efter selvtræningssessionerne. I de afsluttende interviews fremkom kommentarer, der viste 
borgernes forskellige grader af tryghed ved robotten – fra det ene yderpunkt til det andet: 

”Det er utrygt, for hvor langt op kommer armen? Jeg har ikke selv kontrol. Det ville være 
rart, hvis jeg havde en knap i hånden til nødstop.” 

”Der kan jo ikke gå noget galt. Man kan jo bare slippe håndtaget. Det er ikke som et 
løbebånd, som man fx kan falde af. Der er ikke noget at blive utryg over.” 

 
Trygheden blev af flere borgere koblet til tillid. Tillid til, at RoboFit fulgte den indstillede bevægebane 
og ikke overskred toppunktet – og tillid til fysioterapeuten, der havde indstillet robotten. 
 
Ved de afsluttende interviews blev borgerne bedt om at angive, hvorvidt de overordnet set havde følt 
sig tryg ved RoboFit med valgmulighederne ”I meget høj grad”, ”I høj grad”, ”Nogenlunde”, ”I lav grad” 
og ”I meget lav grad”. Blandt de 17 borgere, der gennemførte deres genoptræningsforløb i 
afprøvningsperioden, var medianen8 ”I høj grad”. Blandt de resterende 11 borgere, der fortsatte deres 
genoptræningsforløb på OGC efter afslutning af afprøvningsperioden, var medianen ”I meget høj 

                                                           
8 Median = midterste værdi i et sorteret datasæt. 
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grad”. Det tyder derved på, at disse borgere var mere trygge ved RoboFit end borgerne, der afsluttede 
deres genoptræningsforløb. 
 
Samme resultater blev fundet i spørgeskemaerne/logbøgerne, hvor borgerne angav deres tryghed ved 
robotten i forbindelse med de enkelte træningssessioner. I 219 spørgeskemaer/logbøger udfyldt af 
borgere, der havde afsluttet genoptræningsforløbet, var fordelingen: 

 I meget høj grad: 38% 

 I høj grad: 55% 

 Nogenlunde: 7% 
 
Ved mere end halvdelen af træningssessionerne med RoboFit havde disse borgere altså følt sig trygge 
”i høj grad”. 
 
I 205 udfyldte spørgeskemaer/logbøger fra borgere, der fortsatte deres genoptræningsforløb efter 
afslutning af afprøvningsperioden, var fordelen derimod: 

 I meget høj grad: 70% 

 I høj grad: 27% 

 Nogenlunde: 3% 
 
Her ses en stor overvægt af besvarelser, hvor borgerne ”i meget høj grad” følte sig trygge med 
RoboFit. 
 
En mulig forklaring på forskellen i oplevet tryghed med RoboFit mellem de to grupper af borgere 
kunne findes i borgernes kommentarer til besvarelserne i spørgeskemaerne/logbøgerne: At trygheden 
blev påvirket negativt ved oplevelser af ustabilitet og tekniske problemer. Borgerne, der afsluttede 
deres genoptræningsforløb i afprøvningsperioden, var netop med i projektet i første del af 
afprøvningen, hvor sådanne oplevelser var mere hyppige end længere henne i perioden, hvor RoboFit 
fungerede mere stabilt. 
 

8.2.3.10 Tilfredshed 

Som med borgernes oplevede tryghed blev deres tilfredshed med at træne med RoboFit undersøgt i de 
afsluttende interviews samt via spørgsmål i spørgeskemaet/logbogen, som borgerne udfyldte efter 
selvtræningssessionerne. Ved de afsluttende interviews blev borgerne bedt om at angive, hvorvidt de var 
tilfredse med at have anvendt RoboFit i deres genoptræningsforløb med valgmulighederne ”I meget høj 
grad”, ”I høj grad”, ”Nogenlunde”, ”I lav grad” og ”I meget lav grad”. Samme mønster som ved den 
oplevede tryghed gjorde sig gældende: Blandt de 17 borgere, der gennemførte deres genoptræningsforløb i 
afprøvningsperioden, var medianen ”I høj grad”, mens den var ”I meget høj grad” blandt de resterende 11 
borgere, der fortsatte deres genoptræningsforløb på OGC efter afslutning af afprøvningsperioden. Det 
tyder derved på, at sidstnævnte borgere var lidt mere tilfredse med RoboFit. Her skal der tages forbehold 
for en kulturel holdning, der netop blev udtrykt af borgere i førstnævnte gruppe: 

”Jeg er 90% tilfreds – man kan aldrig komme op på 100%. Der er altid noget, der kan blive 

bedre. Jeg er altså sådan én, der aldrig giver top-score.” 

 
Disse resultater understøttes af borgernes besvarelser i spørgeskemaerne/logbøgerne. I 243 spørge-
skemaer/logbøger udfyldt af borgere, der havde afsluttet genoptræningsforløbet, var fordelingen: 

 I meget høj grad: 33% 

 I høj grad: 54% 

 Nogenlunde: 12,6% 

 I meget lav grad: 0,4% 
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Ved lidt mere end halvdelen af træningssessionerne med RoboFit havde disse borgere altså følt sig 
tilfredse med robotten ”I høj grad”. Som kommentar til en besvarelse af tilfredshed ”I meget høj grad” 
stod der: 

”Super udstyr. Hårdt, men godt” 
 
Mindre grad af tilfredshed, bl.a. den ene besvarelse ”I meget lav grad”, skyldtes ifølge kommentarer 
ikke-optimale indstillinger af øvelser samt ustabilitet og tekniske problemer, hvor nogle borgere 
oplevede at måtte tage hjem fra OGC uden at have kunnet selvtræne med RoboFit. 
 
Resultaterne understøttes ligeledes af 203 udfyldte spørgeskemaer/logbøger fra borgere, der fortsatte 
deres genoptræningsforløb efter afprøvningsperioden. Her var fordelingen: 

 I meget høj grad: 48% 

 I høj grad: 40% 

 Nogenlunde: 11% 

 I lav grad: 1% 
 
Ved knap halvdelen af træningssessionerne med RoboFit angav borgerne at være tilfredse med 
robotten ”I meget høj grad”. Den procentvise fordeling af borgere, der angav ”Nogenlunde” eller 
lavere grad af tilfredshed stemte tilnærmelsesvist overens med borgerne, der havde afsluttet deres 
genoptræningsforløb. Borgere, der angav lavere grad af tilfredshed end ”I meget høj grad”, noterede 
primært, at dette skyldtes besvær med at huske øvelserne og udgangsstillinger. 
 

8.2.3.11 RoboFit som redskab til hjemmetræning 

Som perspektivering i de afsluttende interviews blev borgerne spurgt om deres forestillinger om at 
anvende RoboFit til hjemmetræning i stedet for på OGC. Her fremkom en række krav til robotten, før 
den kan få adgang til hjemmene: En mindre udgave til fx at stå på gulvet, så der ikke skal bores huller i 
væggen, da genoptræningen er midlertidig og ikke permanent. Det skal derfor også være muligt at 
låne robotten, så borgerne ikke selv skal anskaffe sig den. En borger påpegede desuden, at det skal 
være muligt at få hjælp ved tekniske problemer og at robottens stabilitet skal optimeres: 

”Jeg ville have et problem, hvis den gik i stå. Så ville jeg gå amok. Jeg er ikke særlig 
teknisk, og jeg bor alene. Det er ikke sikkert, at jeg lige kunne få mine børn til at hjælpe. 
Men jeg ville bruge den hjemme, hvis den virkede.” 

 

Endvidere understregrede flere borgere betydningen af fortsat at have løbende kontakt med en 
terapeut på OGC for at få hjælp og vejledning til den individuelle tilpasning af træningsprogrammet. 
Som ved spørgsmålene om selvstændig indstilling af øvelserne i RoboFit fordelte borgerne sig næsten 
ligeligt i forhold til, hvorvidt de kunne ønske at træne med RoboFit i hjemmet eller ej. 

Knap halvdelen af borgere ønskede ikke hjemmetræning med RoboFit. De mente, at billigere og 
mindre træningsredskaber som en elastik og trisse er tilstrækkelige træningsredskaber: 

”Ens hjem skal ikke være et maskinværksted.” 

At skulle hjemmefra for at træne på OGC på bookede selvtræningstidspunkter blev desuden beskrevet 
som en forudsætning for at holde compliance pga. nedsat selvdisciplin og dovenskab: 

”Hvis jeg havde den derhjemme, ville den bare stå i et hjørne og jeg ville nok bare sidde 
og kigge på den. Det er bedre at komme ud af døren og afsted. Det hjælper til at tage sig 
sammen. Så bliver man sparket bagi. Ellers ville jeg nok bare tænke: Jeg tager den i 
morgen eller i overmorgen.” 
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”Det er svært, når man har det derhjemme. Så kan man lettere tillade sig at gå forbi eller 
korte træningen ned. Det kan man ikke tillade sig, hvis man skal transportere sig efter det 
og når man er på OGC. På den måde bliver man ”tvunget” – altså i positiv betydning – på 
OGC.” 

 

Andre borgere oplevede det sociale element ved hilse på personalet og andre borgere på OGC som 
betydningsfuldt, da de var vant til at komme ud hver dag og følte sig overladt til sig selv i 
genoptræningsforløbet. En enkelt borger påpegede desuden, at det føltes mere legalt at køre tidligere 
fra arbejde for at selvtræne på OGC, end hvis vedkommende kørte hjem for at træne med RoboFit. 

Gruppen af borgere, der derimod gerne ville benytte RoboFit til hjemmetræning, forsikrede, at de så 
ville træne endnu mere hyppigt, hvilket giver potentiale for at understøtte og øge compliance 
yderligere. Borgerne fremhævede især fordelen ved at slippe for transporten til OGC, dels som følge af 
”spildtiden”, dels som følge af nedsat overskud til at tage offentlig transport pga. smerter. En borger, 
der modtog kørselsgodtgørelse/befordring i forbindelse med genoptræningsforløbet pointerede et 
ressourcebesparende potentiale: 

”Jeg har fået flextrafik, og jeg er taknemmelig over den service, men ressourcemæssigt 
ville det have været bedre at kunne træne derhjemme. Det vil være en rigtig god idé, helt 
afgjort.” 

 

Borgerne anså det desuden som en fordel at kunne træne derhjemme i deres eget tempo, hvor ingen 
ventede på at komme til efterfølgende pga. bookede træningstider, samt på tidspunkter, hvor det 
passede bedst i dagligdagen – også uden for åbningstiderne på OGC: 

”Jeg har brugt tre kvarter på at køre til OGC pga. trafikken, og jeg har været nødt til at 
tage fri fra arbejde for at træne med den. Hvis jeg havde den derhjemme ville det give 
noget fleksibilitet. Så kunne jeg træne med den tidligt om morgenen eller om aftenen, 
hvor det passer mig. Det ville være dejligt.” 

 

Endvidere fandt andre borgere det oplagt at lave andre aktiviteter undervejs i selvtræningen, som de 
ellers fandt kedelig, hvis RoboFit var i hjemmet, fx se tv-avis. 

Der fremkom en tydelig tendens i de to grupper af borgere: Flertallet af borgerne, der kunne forestille 
sig at anvende RoboFit til hjemmetræning, var erhvervsaktive og/eller havde lang transporttid til OGC. 
Det kan derfor formodes, at fleksibiliteten og den sparede transport spillede en større rolle for disse 
borgere end hos borgerne, der ikke ønskede at træne i hjemmet med RoboFit, idet hovedparten af 
denne borgergruppe ikke var tilknyttet arbejdsmarkedet og/eller boede tættere på OGC. En for-
modning, der understøttes af Digitaliseringsstyrelsens effektevaluering af digitalt understøttet 
genoptræning (Digitaliseringsstyrelsen, 2016). 

 

8.3 Terapeut 
 
Data til beskrivelse af terapeutperspektivet på RoboFit er hentet fra kommunikationsmøder og fælles 
afprøvninger af robotten i projektgruppen samt fra den digitale kommunikationsplatform ”Basecamp”, 
hvor fysioterapeuten på OGC skrev om sine oplevelser og erfaringer med RoboFit. Data er desuden 
indhentet ved et afsluttende interview med fysioterapeuten. Yderligere indgår kommentarer fra andre 
terapeuter på OGC, der deltog i en indledende workshop for alle ergo- og fysioterapeuter på OGC ved 
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starten af afprøvningsperioden. Her blev de præsenteret for RoboFit og så robotten i anvendelse. 
Resultater fra denne dataindsamling præsenteres i det følgende. 
 

8.3.1 Anvendelse af RoboFit i daglig praksis 

Fysioterapeuten/superbrugeren på OGC erfarede gennem afprøvningsperioden, at RoboFit kan 
anvendes som redskab til en række forskellige formål og arbejdsopgaver i forbindelse med 
genoptræningsforløbet for borgere med skader relateret til skulderregionen. Disse formål og 
arbejdsopgaver beskrives i det følgende. 
 

8.3.1.1 Redskab til undersøgelse 

I afprøvningsperioden blev RoboFit anvendt til at undersøge borgeres ledbevægelighed – både passiv 
og aktiv ledbevægelighed: Hvor højt borgeren kunne løfte sin arm med og uden hjælp fra robotten. 
Fysioterapeuten anvendte RoboFit som undersøgelsesredskab ved borgeres første, opfølgende og 
sidste konsultationer på OGC. Robottens logning af toppunktet i bevægebanen vil ifølge fysio-
terapeuten kunne erstatte manuel ledmåling. Et mål i cm for, hvor højt borgeren kan løfte armen – i 
stedet for antal grader, som skulderen kan bevæges – virker efter fysioterapeutens vurdering desuden 
mere logisk, forståeligt og funktionelt for borgere. 
 

8.3.1.2 Redskab til træning 

Vha. RoboFit var det muligt med en god kombination af, at borgeren fik hjælp til at udføre bevægelser 
og selv var aktiv. Indstillingen af bevægebanens top- og bundpunkt gav mulighed for at ramme 
borgerens træningsniveau præcist. Med RoboFit kunne borgeren udføre mange gentagelser med lav 
belastning. Fysioterapeuten vurderede derved, at RoboFit understøtter terapeutfaglighed i genop-
træningen – ligesom når borgeren anvender en trisse – og kan opnå fysiske resultater. Som 
fysioterapeuten gav skriftligt udtryk for, da en borger blev afsluttet før forventet: 

”Jeg havde ikke regnet med at afslutte hende i dag. Det overraskede mig, at hun var så 
god. Jeg måtte ringe til hende efterfølgende og få de sidste oplysninger til slut-skemaet.” 

 
Ifølge fysioterapeuten er det dog ekstra værdifuldt, at RoboFit i modsætning til trissen guider og giver 
feedback til borgeren undervejs i træningen. Fysioterapeuten oplevede, at nogle borgere ”knyttede 
sig” til RoboFit via denne interaktion med robotten, jf. den beskrevne ”personificering” i afsnittet om 
borgerperspektivet. 
 

8.3.1.3 Redskab til at skabe overblik over borgere 

Ifølge fysioterapeuten gav RoboFit et hurtigt, overskueligt og systematisk overblik på en simpel måde – 
både over den enkelte borger og alle borgerne, der trænede med robotten. Et overblik, der er bedre 
end ved traditionelt journalopslag. I forhold til den enkelte borger var det muligt at få overblik over 
vedkommendes udvikling gennem genoptræningsforløbet med et standpunkt her-og-nu. På baggrund 
heraf kan det ifølge fysioterapeuten lettere vurderes, hvornår borgerens genoptræningsforløb kan 
afsluttes. Oversigten i RoboFit over aktive borgere kan ifølge fysioterapeuten desuden fungere som et 
”borger-kartotek”, hvor terapeuten får overblik over alle de trænende borgere, som vedkommende 
har ansvaret for. 
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8.3.1.4 Redskab til at planlægge konsultationer 

Fysioterapeuten udtrykte, at RoboFit kan gøre det lettere at planlægge opfølgende konsultationer med 
borgere: 

”Jeg kan normalt ikke se, hvordan borgeren har haft det siden sidste konsultation. Med 
den information jeg kan få fra RoboFit, er det meget nemmere at planlægge næste møde 
med borgeren. Ellers har jeg kun dét fra sidste gang, jeg så borgeren. Jeg ved ikke noget 
fra borgerens egne træningsgange”. 

 
Ud fra borgerens besvarelser af spørgsmålene på iPad’en kan terapeuten få et indblik i et eventuelt 
behov for hjælp: Om øvelserne er for svære, lette eller om sværhedsgraden er tilpas, samt hvilke 
øvelser dette gælder. Desuden kan graferne i RoboFit over udviklingen i ledbevægelighed og styrke 
hjælpe terapeuten til at vælge fokus i den kommende periode af genoptræningsforløbet. I starten af 
genoptræningen er der primært fokus på træning af ledbevægelighed, hvorefter fokus løbende flyttes 
til styrketræning efterhånden som ledbevægeligheden øges. Vha. graferne kan terapeuten se 
borgernes fremgang – og dermed hvornår de er klar til at løfte mere gennem bevægebanen: 

”RoboFit kan bruges som et objektivt redskab til at vide, hvornår der skal sættes mere ind 
med styrketræning.” 

 

8.3.1.5 Redskab til at vejlede borgere 

Ifølge fysioterapeuten på OGC kan graferne i RoboFit ikke kun anvendes i forbindelse med planlægning 
af konsultationer. Der er ligeledes potentiale i at anvende dem pædagogisk til at fortælle borgerne om 
genoptræningsforløb, vise dem udviklingen over tid og vejlede i forhold til det videre forløb. Dette er 
dog ikke blevet afprøvet i projektet. Fysioterapeuten vurderede imidlertid, at det visuelle overblik over 
udviklingen gennem genoptræningsforløbet kan øge borgernes forståelighed for terapeutens anvis-
ninger samt øge deres motivation for fortsat træning, da borgerne kan være utålmodige i forhold til 
fremgang, da de ofte har haft smerter i lang tid og nedsat aktivitetsniveau. 
 

8.3.1.6 Redskab til at give indblik i borgernes compliance 

Vha. logningen af data, når en borger trænede med RoboFit på OGC, var det muligt at få indblik i 
compliance, dvs. om borgeren fulgte de givne anvisninger vedr. hyppighed af træning og om borgeren 
udførte øvelserne. På denne måde fungerede RoboFit som ”objektivt bevis” for compliance, hvilket det 
ikke er muligt at få, når borgere selvtræner med andre maskiner på OGC eller udfører hjemme-
træningsøvelser. Ifølge fysioterapeuten fortæller borgere dog ofte af sig selv, hvis de ikke har 
selvtrænet – ellers er det forholdsvis hurtigt for terapeuten at tyde. Graden af compliance varierer 
meget og er bl.a. påvirket af borgernes kultur og vaner i forhold til fysisk aktivitet.  
 
Ifølge fysioterapeuten krævede justering af træningsprogrammet, herunder højde af toppunktet, 
ekstra tid ved opfølgende konsultationer sammenlignet med et traditionelt genoptræningsforløb, hvor 
meldingen til borgeren blot lyder: ”Du skal trække trissen højere op”. På trods heraf vurderede fysio-
terapeuten, at fordelen ved RoboFit imidlertid er, at terapeuten ved, at borgeren kommer op til 
samme toppunkt hver gang. Desuden har terapeuten mulighed for at tage kontakt til borgeren, hvis 
oversigten viser nedsat compliance, og dermed hjælpe borgerne til et mere effektivt genoptrænings-
forløb.  
 

8.3.1.7 Redskab til evaluering og dokumentation 

Ifølge fysioterapeuten er RoboFit et brugbart redskab til at evaluere borgeres genoptræningsforløb, 
herunder udviklingen gennem forløbet. Dette er anvendeligt for den enkelte terapeut samt i statistik 
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for OGC og forskningsøjemed. Således erfarede fysioterapeuten i afprøvningsperioden værdien af 
systematisk ledmåling ved opstart og afslutning samt løbende gennem borgeres genoptræningsforløb. 
Ledmålingerne kan netop bidrage til at vise effekten af træningen. At ledmålingen foretages auto-
matisk i RoboFit giver derved mulighed for evaluering og dokumentation – uden at terapeuten skal 
bruge ressourcer. 
 
Med logningen af data i robotten er det muligt at dokumentere detaljeret, præcist og fyldestgørende, hvad 

der foregår ved konsultationer – samtidig med en kvalitetsmæssig bedre udnyttelse af tiden med borgeren. 

Som fysioterapeuten fortalte: 

”Dokumentation med RoboFit giver et perfekt billede. Den viser, hvad terapeuten har lavet 

med borgeren. Det er bedre dokumentation, for det er helt objektivt. Som terapeut kan man 

glemme ting, hvis det først skrives bagefter. Det gælder både undersøgelsesresultater, 

interventionen og den fremtidige plan. Når man skriver undervejs i samtalen med borgeren, 

er fokus væk for borgeren. Hvis dokumentationen derimod sker automatisk i robotten, giver 

det mere kvalitetstid med borgeren.” 

 

Ifølge fysioterapeuten er sådan dokumentation især anvendelig ved overlevering af en borger mellem 
terapeuter på OGC. Derved er det muligt at få et tydeligt indblik i, hvad der er sket og hvornår, hvilket 
sparer tid i forhold til journalopslag. Desuden giver dokumentationen et systematisk tilbageblik, hvilket 
indimellem anvendes i forsikringssager, hvor fx sygemeldte borgeres arbejdsdygtighed skal vurderes. 
 
Endvidere giver logningen af data i RoboFit ifølge fysioterapeuten en ny mulighed i forhold til 
dokumentation af borgerens styrkeudvikling. I traditionel praksis er det på nuværende tidspunkt ikke 
muligt at måle, hvor meget borgeren løfter. Det antages, at styrken følger ledbevægeligheden, og der 
kan gives et fingerpeg om styrken ud fra borgerens funktion, men det har indtil nu ikke været muligt at 
sætte et ”objektivt mål” på. 
 

8.3.2 Brugervenlighed 

Ved afslutning af afprøvningen af RoboFit på OGC vurderede fysioterapeuten, at det var let og simpelt 
at anvende RoboFit – dog med forbehold for tekniske kompetencer. Fysioterapeuten er vant til at 
bruge teknologi, herunder en iPad. Ved en fælles afprøvning af RoboFit i projektgruppen lød det fra 
fysioterapeuten: 

”Det er et megafedt redskab”. 

 
I løbet af afprøvningsperioden blev der installeret en opdatering med nyt trin-for-trin-setup af 
øvelsesopsætningen. Fysioterapeuten var begejstret for det nye setup, der gjorde øvelsesopsætningen 
hurtigere samt mere simpel og intuitiv – der opstod et godt flow. Dette er vigtigt for, at terapeuten har 
”mentalt overskud” og tid til at støtte borgeren, der typisk fokuserer på smerter under øvelses-
opsætningen. Fysioterapeuten var især begejstret for muligheden for dynamisk indstilling og 
finjustering af bevægebanen (top- og bundpunkt), mens borgeren holder i håndtaget, der kører op og 
ned. Herved vurderede fysioterapeuten, at indstillingen blev mere overførbar til øvelserne. 
 
Ifølge fysioterapeuten havde alle borgerne, der deltog i projektet, været i stand til at betjene RoboFit. 
Han påpegede, at anvendelse af robotten kræver forståelse for, hvordan den skal bruges, herunder en 
fornemmelse for håndtering af teknologi, både mekanisk (håndtag og snor) og digitalt (iPad). 
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8.3.3 Terapeutens rolle 

På OGC er konceptet, at borgere selv skal have/tage ejerskab og ansvar for deres genoptræningsforløb. 
Fysioterapeuten havde derved følt sig tryg og rolig ved at lade borgerne anvende RoboFit til 
selvtræning – og forudså også at være det, hvis borgere selv indstiller bevægebanen og hastighed. Ved 
drøftelse af borgernes modsatrettede holdninger til den selvstændige indstilling af RoboFit (se side 
47), fortalte fysioterapeuten om en generel bekymring blandt borgere, der genoptræner: ”Gør jeg det 
rigtigt? Er det godt nok?”. En bekymring, der kan give utryghed i genoptræningsforløbet og dermed 
forklare den skeptiske holdning til den selvstændige indstilling af RoboFit. Bekymringen er dog ikke 
meget anderledes end ved træning med en trisse, hvor borgerne ligeledes selv skal ”indstille” 
bevægebanens top-/bundpunkt. 
 
Fysioterapeuten oplevede ikke, at borgerne i projektet tog mere ejerskab og ansvar for deres 
genoptræningsforløb end borgere i et traditionelt genoptræningsforløb. Som han udtrykte det, er 
RoboFit ”bare et værktøj”, der ikke medfører en ændring af terapeutens rolle. 
 

8.3.4 Oplevede ulemper ved RoboFit 

De tekniske problemer og ustabiliteten af RoboFit krævede ekstra ressourcer for fysioterapeuten og 
andre medarbejdere på OGC – dels til at løse problemerne, dels til at tage sig af utilfredse borgere. 
Medarbejderne havde været bekymrede for OGC’s image. Dette medførte forståeligt frustrationer 
igennem afprøvningsperioden.  
 
Før og efter hver træningssession besvarede borgerne et spørgsmål på iPad’en vedr. deres oplevede 
smerteniveau. Ifølge fysioterapeuten kan det være negativt at stille borgerne dette spørgsmål. Efter en 
skulderoperation – og efter en træningssession – er det naturligt at føle et vist niveau af smerte/ 
irritation, da skulderen er sensibiliseret. Ved at stille borgerne spørgsmålet rettes fokus endnu mere 
mod smerten. Dette understøttes delvist af borgernes kommentarer i de afsluttende interviews, mens 
andre borgere var mere positivt indstillede over for spørgsmålet (se side 46-47). 
 

8.3.5 Terapeutkollegers syn på RoboFit 

Ved den indledende workshop på OGC fik terapeuterne mulighed for at give deres umiddelbare indtryk 

af robotten. Herved fremkom både positive og negative indtryk. Terapeuterne udtrykte, at de så 

potentialer i forhold til logning af data, systematik i træningen samt motivation hos borgerne. Der 

vistes også skepsis blandt terapeuterne – både i forhold til anvendelse og installation af robotten samt 

målgruppen. Der fremkom en underliggende bekymring om besparelse i forhold til ansatte terapeuter: 

”Jeg har svært ved at se dens berettigelse. Den er for kompliceret, den er besværlig at 

sætte op og den kan ikke erstatte fysioterapeuter på OGC. Der findes allerede mange 

andre muligheder til træning.” 

”Den er mest for ”tekniske mænd”. Det vil være svært at overbevise kvinder oppe i årene 

om, at det er en god idé at træne med robotten.” 

 
I løbet af afprøvningsperioden er det hovedsagligt denne skepsis om RoboFit, der tyder på at have 
præget oplevelsen af robotten blandt fysioterapeutens kolleger på OGC: At den har optaget plads i 
træningssalen samt tekniske problemer og ustabilitet har skabt en vis modstand. 
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9 Business case 
 
I dette afsnit præsenteres projektets business case. Til business casen er der indhentet data fra en 
kontrolgruppe af borgere, der tidligere har gennemført et traditionelt genoptræningsforløb på OGC. 
Borgerne i denne kontrolgruppe præsenteres indledningsvist. Efterfølgende opstilles de væsentligste 
omkostninger ved anvendelse af RoboFit efterfulgt af de væsentligste potentielle gevinster/ 
besparelser. Derefter præsenteres andre gevinster/besparelser, hvortil der i nogle tilfælde ikke kan 
sættes kroner og ører på. Afslutningsvist perspektiveres til potentielle gevinster/besparelser ved et 
fremtidigt scenarium med anvendelse af RoboFit som redskab til hjemmetræning. 
 

9.1 Præsentation af kontrolgruppe 
 

Som følge af modenhedsniveauet af RoboFit – at der er tale om en prototype af robotten – var det ikke 
etisk muligt og meningsfuldt i projektet at opstille et design med henholdsvis en interventions-gruppe 
(genoptræning udelukkende med RoboFit) og en kontrolgruppe (traditionel genoptræning). 
Kontrolgruppen blev derfor sammensat af borgere, der tidligere i 2015 eller starten af 2016 havde 
påbegyndt et traditionelt genoptræningsforløb på OGC pga. en skade relateret til skulderregionen. Ved 
telefonisk kontakt til borgerne afgav de mundtligt samtykke til, at deres data blev trukket til 
anvendelse i projektet. Alle borgerne havde ved henvendelsen afsluttet deres genoptræningsforløb på 
OGC. 
 

Kontrolgruppen bestod af i alt 17 borgere, heraf 8 kvinder og 9 mænd, med en gennemsnitsalder på 52 
år (41-62 år). Som inklusionskriterium var, at borgerne var tilknyttet arbejdsmarkedet under 
genoptræningsforløbet. Gennemsnitsalderen for de erhvervsaktive borgere, der deltog i projektet, var 
56,5 år (interval: 44-67 år) og dermed lidt højere end i kontrolgruppen. Dette skal der tages forbehold 
for, da alder er én af de faktorer, der kan have betydning for, hvor hurtigt kroppen kan restitueres og 
dermed varighed og effektivitet af genoptræning. 
 

Kontrolgruppen blev udtrukket på baggrund af de samme henvisningsdiagnoser, som var repræsen-
teret blandt borgerne, der genoptrænede med RoboFit. Henvisningsdiagnoserne (med SKS-koder) i 
kontrolgruppen fordelte sig som illustreret i nedenstående tabel 9. 
 

Henvisningsdiagnose Antal borgere 

Periarthrosis humeroscapularis (DM750) 4 

Afklemningssyndrom i skulder (DM754) 6 

Læsion af rotatormanchet (DS460) 3 

Følgetilstand efter fraktur i arm (DT921) 2 

Følgetilstand efter anden læsion af overekstremitet (DT928) 2 

 17 

Tabel 9: Antal borgere i kontrolgruppen med de angivne henvisningsdiagnoser (med SKS-koder) 

Kontrolgruppens borgere fordelte sig i følgende fire kategorier af henvisningsdiagnoser (tabel 10), som 
blev opstillet i samarbejde med fysioterapeuten på OGC.  
 

Diagnose-kategori Antal borgere 

Release + artroskopisk subakromial dekompression (ASD) 12 

Rotatorcuff 3 

Fraktur 2 

Alloplastik 0 

 17 

Tabel 10: Antal borgere i de fire opstillede kategorier af henvisningsdiagnoser 
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9.2 Omkostninger 

9.2.1 Indkøb af RoboFit 

De væsentligste omkostninger ved anvendelse af RoboFit i genoptræningsforløb omhandler 
anskaffelse, drift og vedligeholdelse af robotten samt licens. Bud på disse omkostninger er indhentet 
ved RoboFit ApS. Desuden indgår undervisning af terapeuter i de væsentligste omkostninger. 
Nedenstående tabel 11 viser disse væsentligste omkostninger over en fireårig periode. De enkelte 
omkostninger uddybes under tabellen.  
 

Type af omkostning År 1 År 2 År 3 År 4 I alt (kr.) 

Anskaffelse 60.000 0 0 0 60.000 

Drift: Vedligeholdelse 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 

Licens/opdateringer 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 

Integration med journal 300.000 0 0 0 300.000 

Undervisning 44.288 22.144 22.144 22.144 110.720 

I alt (kr.) 410.788 28.644 28.644 28.644 496.720 

Tabel 11: De væsentligste omkostninger over en fireårig periode ved anskaffelse (indkøb) af ét eksemplar af RoboFit 

9.2.1.1 Anskaffelse 

Ifølge RoboFit ApS kan prisen på robotten variere alt efter kvaliteten af de komponenter, der 
anvendes. I ovenstående prissætning benyttes kun komponenter af høj kvalitet. En robot til hjemme-
træning anvendes ikke ligeså ofte som en robot på et genoptræningscenter, hvorved hjemmetrænings-
robotten vil kunne fremstilles med billigere komponenter og derfor også have en lavere pris. 

9.2.1.2 Drift: Vedligeholdelse 

Omkostninger til vedligeholdelse af RoboFit vil udgøre minimum 1.500 kr. Beløbet kan stige alt efter 
graden af slidtage af robotten. Udskiftning af snoren, som er én af sliddelene på robotten, er 
inkluderet i vedligeholdelsen. Beløbet betales pr. robot, der anskaffes. 

9.2.1.3 Licens/opdateringer 

Omkostningerne afhænger af databehandlingsaftale, serverplacering og serverplatform. RoboFit ApS 
oplyser en prissætning på 2.000-5.000 kr. årligt. Den højeste pris fremgår i tabellen. Beløbet er 
uafhængigt af antal robotter, der anskaffes pr. lokation. 

9.2.1.4 Integration med journal 

Integration med Aarhus Kommunes nye elektroniske borgerjournal ”Columna Cura”, der tages i brug d. 
1. marts 2017, vil give et ekstrabeløb, som skal betales én gang for at dække udviklingsomkost-
ningerne. Ekstrabeløbet er uafhængigt af, hvor mange eksemplarer af RoboFit der indkøbes og skal 
kobles på systemet. En simpel integration, hvor der fx kan sendes en rapport i pdf-format til Columna 
Cura som dokumentation efter en træningssession vil koste ca. 50.000 kr. En større integration af data 
fra RoboFit i Columna Cura estimeres til at koste ca. 300.000 kr. En sådan integration vil omhandle 
forarbejdning af rådata fra RoboFit, så de passer ind i Columna Cura, samt at data indsendes i de 
rigtige databaser med diverse algoritmer og præsentationsskabeloner. Desuden omhandler en større 
integration, at data kan trækkes ud af Columna Cura, så fx arbejdsgange ved oprettelsen af 
medarbejdere som brugere i RoboFit kan minimeres. Det skal understreges, at de angivne beløb er 
overslag, da der ikke er opstillet en kravspecifikation fra Aarhus Kommune og da RoboFit ApS ikke har 
indgående kendskab til Columna Cura. En endelig prissætning kræver nærmere dialog og inddragelse 
af Systematic A/S, der udvikler Columna Cura. 
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9.2.1.5 Undervisning 

Til indledende undervisning i anvendelsen af RoboFit samt opfølgende undervisning skal terapeuter 
frikøbes. Varigheden af undervisningen afhænger af terapeuternes tekniske kompetencer, fx om de er 
vant til at anvende en iPad. Omkostningerne afhænger desuden af, om der vælges superbrugere af 
RoboFit, der får et mere indgående kendskab til robotten end andre terapeuter, som modtager en 
kortere instruktion – eller om alle terapeuter får lige meget undervisning. I samarbejde med fysio-
terapeuten på OGC og RoboFit ApS er følgende antagelser om omkostninger i forbindelse med under-
visning opstillet: 

 Indledende undervisning: 2 gange af i alt 6 timers varighed. 
o 1. gang: 4 timer (bl.a. introduktion til RoboFit, fejlløsning og afprøvning af robotten). 
o 2. gang (nogle uger senere, så terapeuterne kan nå at afprøve RoboFit med borgere og 

gøre sig erfaringer med robotten): 2 timer. 

 Opfølgende undervisning: 2 timer hvert halve år. 
o ”Genopfriskning” af robottens funktioner samt gennemgang af nye funktioner og 

opdateringer. 
 
Da timelønssatsen for en terapeut i Aarhus Kommune er 346 kr. (2015-tal)9, udgør omkostningerne det 
første år til i alt 8 timers undervisning pr. terapeut 2.768 kr. Det antages, at der det første halve år ikke 
er behov for opfølgende undervisning á 2 timers varighed. De efterfølgende år er omkostningerne til 4 
årlige timers opfølgende undervisning pr. terapeut 1.384 kr. 
 
De samlede omkostninger til undervisning pr. terapeut over en fireårig periode er derfor 6.920 kr. På 
OGC er der ansat 16 terapeuter (heraf 14 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter). De samlede 
omkostninger til undervisning af disse terapeuter findes i tabel 11 ovenfor. Det antages, at der ikke er 
behov for indledende undervisning i anvendelsen af RoboFit til nye medarbejdere i løbet af den 
fireårige periode. 
 

9.2.2 Leje af RoboFit 

Det vurderes, at RoboFit har en levetid på 4-5 år. Herefter vil robotten ikke være slidt ned mekanisk, da 
dens komponenter svarer til komponenterne i industrirobotter, der er fremstillet til at køre ved høj 
belastning hele døgnet i flere år. Dette er ikke situationen med RoboFit. Derimod forventes det, at den 
teknologiske udvikling efter 4-5 år giver nye muligheder, der resulterer i andre krav fra brugerne af en 
genoptræningsrobot. Det kan derfor overvejes, om leje af RoboFit er en mere rentabel løsning for 
Aarhus Kommune end indkøb af robotten. Ifølge RoboFit ApS er det muligt at leje robotten til 
nedenstående priser for 4 års brug ved forskellige antal års binding: 

 1 års binding: 4 x 23.940 kr. = 95.760 kr. 

 2 års binding: 2 x (2 x 21.940 kr.) = 87.760 kr. 

 3 års binding: (1 x 23.940) + (3 x 17.940 kr.) = 77.760 kr. 
Overstående priser ved leje af RoboFit er som udgangspunkt inkl. vedligeholdelse og licens/ 
opdateringer. Dog kan der blive pålagt en ekstra udgift til licens alt efter databehandleraftale, 
serverplacering og serverplatform. De væsentligste omkostninger ved leje af ét eksemplar af RoboFit 
til 4 års brug med en bindingsperiode på 3 år samt integration med Columna Cura og undervisning af 
terapeuter er vist i nedenstående tabel 12: 
 
 

                                                           
9 Timelønssatsen for en fysioterapeut i Aarhus Kommune er 346 kr. (2015-tal), mens timelønssatsen for en 
ergoterapeut i Aarhus Kommune er 356 kr. (2015-tal). Da forskellen mellem de to timelønssatser kun udgør 10 kr., og 
da der et stort flertal af fysioterapeuter i forhold til ergoterapeuter på OGC, tages der i beregningerne i denne 
business case udelukkende udgangspunkt i timelønssatsen for fysioterapeuter. 
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Type af omkostning År 1 År 2 År 3 År 4 I alt (kr.) 

Leje inkl. vedligeholdelse 
og licens/opdateringer 

23.940 17.940 17.940 17.940 77.760 

Integration med journal 300.000 0 0 0 300.000 

Undervisning 44.288 22.144 22.144 22.144 110.720 

I alt (kr.) 368.228 40.084 40.084 40.084 488.480 

Tabel 12: De væsentligste omkostninger over en fireårig periode ved leje af ét eksemplar af RoboFit 

Ved sammenligning af de væsentligste omkostninger ved henholdsvis indkøb og leje af RoboFit ses en 
besparelse på i alt 8.240 kr. ved at leje robotten i 4 år med en bindingsperiode på 3 år i forhold til at 
indkøbe robotten. 
 

9.3 Gevinster/besparelser 

9.3.1 Varighed af forløb 

For de 17 borgere, der gennemførte deres genoptræningsforløb i projektet, var den gennemsnitlige 
længde af genoptræningsforløbene (antal dage fra første konsultation hos en terapeut til sidste 
konsultation hos en terapeut) 148 dage (interval: 33-261 dage). Det gennemsnitlige antal konsulta-
tioner, inkl. start- og slutkonsultation, med en terapeut var 9 gange (interval: 3-22 gange). 
 
For de 17 borgere i kontrolgruppen var den gennemsnitlige længde af genoptræningsforløbene 132 
dage (interval: 41-421 dage; det næstlængste forløb var på 197 dage). Det gennemsnitlige antal 
konsultationer, inkl. start- og slutkonsultation, med en terapeut var 8 gange (interval: 2-22 gange). 
 
Der er derved ikke nævneværdig forskel på de to grupper af borgere i forhold til den gennemsnitlige 
længde af genoptræningsforløb eller antal konsultationer med en terapeut. Da projektet har været et 
udviklingsprojekt med løbende udvikling og tilpasning af RoboFit samt ustabilitet og tekniske 
problemer med robotten, har det ikke været muligt for fysioterapeuten på OGC at ændre praksis og fx 
afkorte forløb eller tilbyde færre konsultationer. Ifølge fysioterapeuten har han tværtimod holdt 
borgerne i deres genoptræningsforløb i længere tid for at indsamle så mange oplevelser med RoboFit 
som muligt fra deres perspektiv. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke muligt at konkludere, om 
anvendelse af RoboFit i et genoptræningsforløb for borgere med skader relateret til skulderregionen 
kan medføre kortere forløb med færre konsultationer hos en terapeut. 
 
Som det ses på graferne over udvikling af borgernes ledbevægelighed, som er målt ved manuel 
ledmåling ved henholdsvis første, opfølgende og sidste konsultationer, tyder det på, at fremgangen går 
hurtigst de første 60 dage i genoptræningsforløbet (se side 26). Efter 90 dage er fremgangen generelt 
langsommere – hvis der stadig er positiv udvikling. Dette gælder borgere i kategorien ”Release + ASD” 
(primært frosne skuldre). Det har ikke været muligt at generalisere for borgerne i de resterende tre 
kategorier (”Rotatorcuff”, ”Fraktur” og ”Alloplastik”), da datagrundlaget er betydeligt mindre. På 
baggrund heraf kunne det tyde på, at der er potentiale for at gøre perioden, hvor borgere i kategorien 
”Release + ASD” er tilknyttet OGC i et genoptræningsforløb, kortere. Med potentialet for at forkorte 
genoptræningsforløb er der således også potentiale for at nedsætte antallet af opfølgende konsulta-
tioner med en terapeut. 
 
Dette potentiale understøttes af en effektevaluering udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen i marts 2016 
på baggrund af et RCT-studie (randomiseret, kontrolleret studie) vedr. digitalt understøttet genop-
træning af borgere med knæ- og hoftealloplastik (nyt knæ/hofte). I studiet indgik i alt 316 borgere, der 
modtog kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140 i fire danske kommuner. Borgerne var 
inddelt i henholdsvis en interventions- og kontrolgruppe. Interventionsgruppen genoptrænede 
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selvstændigt i hjemmet vha. fem sensorer monteret på kroppen samt en smartphone, der guidede 
borgerne gennem et træningsprogram med visuel og auditiv feedback på øvelserne. Terapeuter kunne 
følge med i genoptræningen, herunder træningsintensitet og -kvalitet, samt justere øvelserne via et 
webbaseret administrationsmodul. Kontrolgruppen modtog traditionel genoptræning i form af 
holdtræning. I effektevalueringen blev det konkluderet, at den digitalt understøttede genoptræning 
medførte en forventning om forløb med færre fysiske fremmøder for borgere end traditionel praksis 
(Digitaliseringsstyrelsen, 2016). 
 

9.3.2 Arbejdsgange 

Ved opstart af projektet blev fysioterapeutens arbejdsgange kortlagt i forbindelse med et traditionelt 
gentræningsforløb på OGC for borgere med skader relateret til skulderregionen. Fysioterapeutens 
arbejdsgange ved et genoptræningsforløb inklusiv RoboFit blev kortlagt ved afslutning af afprøvnings-
perioden med udgangspunkt i, hvordan RoboFit fungerede på dette tidspunkt. Kortlægningen af 
arbejdsgangene findes i bilag 5a. Som det ses i bilaget indgår hovedsageligt de samme arbejdsopgaver i 
henholdsvis et traditionelt genoptræningsforløb på OGC og et genoptræningsforløb inklusiv RoboFit. I 
genoptræningsforløb inklusiv RoboFit indgår dog nye arbejdsopgaver i form af øvelsesopsætning og 
instruktion til borgeren i anvendelse af robotten. I afprøvningsperioden var det pga. ustabilitet og 
tekniske problemer med RoboFit ikke muligt for fysioterapeuten helt at erstatte instruktion i andre 
træningsmaskiner på OGC med denne arbejdsopgave, da andre træningsmaskiner blev anvendt som 
”backup” til selvtræningen. Yderligere indgik ”dobbeltarbejde” i forbindelse med forberedelsen af 
konsultationer, hvor terapeuten både læste op på noter i borgerjournalen og tjekkede oversigten over 
borgerens træning i RoboFit. Herved anvendte fysioterapeuten i løbet af afprøvningsperioden mere tid 
i genoptræningsforløb inklusiv RoboFit end i traditionelle genoptræningsforløb – hvor hyppigheden af 
konsultationer omtrentligt var ens. Når RoboFit kører stabilt uden tekniske problemer tyder det dog 
på, at den anvendte tid til de angivne arbejdsopgaver er nogenlunde den samme i de to typer af 
genoptræningsforløb. 
 

9.3.3 Potentialer for frigivelse af tid for terapeuter 

I det følgende beskrives arbejdsgange, hvor der er potentiale for på sigt at omlægge tid til andet 
arbejde ved anvendelse af RoboFit efter en videreudvikling af robotten. 
 
Ved en integration af RoboFit med den nye borgerjournal Columna Cura er der potentiale for at 
nedsætte den anvendte tid til dokumentation efter konsultationer, hvis data fra robotten kan 
overføres direkte til journalen og borgerens fremmøde registreres automatisk (da der overføres data 
om træningen). Hvis objektive målinger i form af bl.a. ledbevægelighed (toppunktets højde), styrke og 
hastighed samt dokumentation for terapeutens intervention, fx ændringer i øvelser, kan overføres 
direkte, kan terapeuten undgå denne arbejdsgang, hvor der normalt skrives prosatekst. Terapeuten vil 
efter konsultationen blot skulle sammenfatte en subjektiv vurdering af borgerens udvikling. Det 
antages derfor, at halvdelen af tiden til dokumentation efter første konsultation samt opfølgende 
konsultationer – dvs. 5 minutter pr. gang – vil kunne anvendes til andet end dokumentation. Hvis data 
fra RoboFit overføres til et slutnotat efter sidste konsultation i form af en afsluttende evaluerings-
rapport (se side 20), vil terapeuten blot skulle skrive en konklusion på genoptræningsforløbet, hvilket 
antages at frigive 10 minutter (ud af 15 minutter i et traditionelt forløb). I et genoptræningsforløb med 
gennemsnitligt otte konsultationer med en borger vil der dermed være potentiale for at frigive 45 
minutter fra dokumentation (7 x 5 minutter + 10 minutter). Med en timelønssats for en fysioterapeut i 
Aarhus Kommune på 346 kr. (2015-tal) svarer dette til 260 kr. pr. borger.  
 
I perioden 2012-2015 modtog gennemsnitligt 290 borgere pr. år ((213+209+364+373)/4) (se side 6) 
genoptræning på OGC som følge af en skade relateret til skulderregionen. Omkostninger i forbindelse 
med udvikling af en omfattende integration af RoboFit med Columna Cura estimeres, som nævnt 
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ovenfor, til 300.000 kr. Hvis der kan frigives 45 minutter til dokumentation pr. borger (260 kr.), svarer 
det til, at udviklingen af integrationen er tjent ind, når 1.154 borgere på OGC har modtaget 
genoptræning (300.000 kr./260 kr. pr. borger). Med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal borgere 
på OGC med skader relateret til skulderregionen svarer dette til knap 4 år. 
 
Mod slutningen af perioden 2012-2015 var antallet af borgere på OGC stigende. Hvis det antages, at 
denne tendens fortsætter, vil omkostningerne i forbindelse med integrationen med Columna Cura 
kunne være indtjent hurtigere. Desuden kan det ovenfor beskrevne potentiale for færre opfølgende 
konsultationer – og dermed endnu kortere anvendt tid til dokumentation – betyde en endnu hurtigere 
indtjening af omkostningerne. Omkostningerne vil ligeledes kunne indtjenes hurtigere i frigivet 
dokumentationstid, hvis RoboFit anvendes af terapeuter også andre steder i Aarhus Kommune, fx på 
lokalcentre/i sundhedsenhederne. 
 
Ved integration med Columna Cura vil der desuden være potentiale for at nedsætte tiden til 
forberedelse af konsultationer (også i forhold til ”dobbeltarbejdet”, der blev oplevet i afprøvnings-
perioden), hvorved det ovenfor angivne beløb kunne være større: Grafer over den enkelte borgers 
udvikling i ledbevægelighed og styrke giver et mere visuelt overblik og ”læses” hurtigere end 
prosatekst. 
 
Ved afslutning af afprøvningsperioden blev det med en opdatering af RoboFit muligt automatisk at 
måle afstanden fra gulvet til bevægebanens toppunkt i cm. Hvis denne måling erstatter terapeutens 
manuelle ledmåling vil der frigives tid under konsultationerne med borgerne. Der er yderligere 
potentiale for at frigive tid, hvis det var muligt for borgerne selv at booke tid til træning med RoboFit 
efter terapeutens anvisning om hyppighed. 
 
I løbet af afprøvningsperioden opstod der en idé om at videreudvikle informationen, som borgeren får 
på iPad’en, eksempelvis: 

 Ved opstart af træningen: Instruktion om, hvad borgeren skal være opmærksom på for at øge 
kvaliteten af genoptræningen, fx at have fokus på bevægelsen i skulderen og ikke kompensere 
med andre muskler, at ”gå til spænding i bevægelsen – ikke til smerte” osv. 

 Ved opstart af en øvelse: Billeder eller animationsvideo, der viser, hvordan øvelsen udføres, 
udgangsstilling, håndtagets position osv. 

 Mellem hvert sæt i øvelserne, hvor der er 30 sekunders pause: Instruktion i smertehåndtering, 
information om processen i vævet efter operation, herunder hævelse, sensibilitet over for 
bevægelse, langsom progression i bevægebane, modulation af vævet osv. samt effekt af 
træning, fx dræn af ødem og frigivelse af endorfiner. 

 
At terapeuten ikke skal give borgeren denne instruktion og viden – eller i hvert fald ikke så mange 
gange – hvilket ifølge fysioterapeuten på OGC optager en stor del af tiden ved konsultationerne, 
understøtter potentialet ved anvendelse af RoboFit til at frigive tid under konsultationerne samt 
muligheden for færre konsultationer til den enkelte borger, hvorved terapeuten kan være ansvarlig for 
flere borgere i genoptræningsforløb ad gangen. 
 
En funktion, der blev installeret i RoboFit ved afslutning af afprøvningsperioden, understøtter 
yderligere potentialet for færre konsultationer: At borgeren selv kan indstille robottens top- og 
bundpunkt. Herved skal borgeren ikke vente på næste opfølgende konsultation med en terapeut, men 
kan selv graduere bevægebanens størrelse, hvilket selvfølgelig kræver vejledning for at undgå, at 
bevægebanen hverken bliver for stor eller for lille. Vejledning, der udover at blive givet mundtligt af en 
terapeut, kan gives via en animationsvideo. Denne vejledning er ikke så anderledes end vejledningen, 
der gives i forbindelse med træning med en trisse: Borgeren skal mærke efter, hvor det naturlige 
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stoppunkt er i toppen af bevægebanen i forhold til balancen mellem udspænding af vævet og smerte. 
At borgeren selv løbende tilpasser bevægebanen i øvelserne med RoboFit, er ifølge fysioterapeuten på 
OGC mere hensigtsmæssigt i forhold til udvikling af ledbevægeligheden. Hvis tilpasningen udelukkende 
finder sted ved opfølgende konsultationer med en terapeut, er der risiko for, at toppunktet indstilles 
for højt, så borgeren har tilstrækkeligt ”udviklingsrum” i den kommende træningsperiode indtil næste 
konsultation. Muligheden for den gradvise tilpasning kan derved antages at øge effektiviteten af 
genoptræningen med RoboFit. 

9.3.4 Fremtidigt scenarium: Anvendelse af RoboFit på genoptræningscenter 

Hvis RoboFit videreudvikles med de ovenfor beskrevne funktioner, der kan have potentiale til at frigive 
tid for terapeuter i forbindelse med ledmåling, dokumentation, instruktion i og justering af øvelser 
samt vejledning om genoptræningsprocessen og smertehåndtering, kunne det være muligt at ændre 
arbejdsgange i forbindelse med et genoptræningsforløb for borgere med skader relateret til 
skulderregionen. Disse muligheder er drøftet i projektgruppen undervejs i afprøvningsperioden samt 
ved afslutningen. På baggrund heraf er arbejdsgangene med estimeret anvendt tid i et sådant 
fremtidigt scenarium med RoboFit på et genoptræningscenter – med udgangspunkt i OGC i Aarhus 
Kommune – opstillet, se bilag 5b. 
 

I dette fremtidige scenarium møder borgeren til en første konsultation med terapeuten. Herefter 
følger to opfølgende konsultationer med 1-2 ugers mellemrum, hvor formålet er, at borgeren bliver 
fortrolig med robotten og lærer indstilling af øvelserne. Nu følger selvtræning med robotten, indtil der 
er gået tre måneder, hvor der undervejs er opfølgning med terapeuten. Dette kan eksempelvis foregå 
pr. telefon. Hvis hyppigheden af disse opfølgninger følger hyppigheden i et traditionelt genoptrænings-
forløb på OGC, svarer det til ca. to opfølgninger med terapeuten i løbet af perioden. Genoptrænings-
forløbet afsluttes med en sidste konsultation på genoptræningscentret med terapeuten. 
Genoptræningsforløbets varighed på tre måneder er fastsat med udgangspunkt i graferne over 
udvikling i ledbevægelighed for borgere i kategorien ”Release + ASD” (se side 26). En kvalificering af 
denne periode kræver et større datagrundlag – både af borgere i den nævnte kategori samt i de 
resterende kategorier af henvisningsdiagnoser i forbindelse med skader relateret til skulderregionen. I 
det fremtidige scenarium sættes varigheden af både første, de to efterfølgende samt sidste 
konsultation med terapeuten til samme varighed som i et traditionelt forløb (henholdsvis 45 og 30 
minutter). Opfølgende konsultationer, der eksempelvis foretages pr. telefon og omhandler vejledning 
af borgeren i justering af øvelser, kan antages at have en kortere varighed – i scenariet fastsat til 15 
minutter pr. konsultation. 
 

Terapeutens anvendte tid (inkl. forberedelse, tid med borger, dokumentation osv. – se kortlægning af 
arbejdsgange, bilag 5b) i et sådant fremtidigt scenarium estimeres til: 

 Første konsultation: 55 minutter 

 2 opfølgende konsultationer: 2 x 40 minutter = 1 time 20 minutter 

 2 opfølgende konsultationer pr. telefon: 2 x 25 minutter = 50 minutter 

 Sidste konsultation: 40 minutter 

 I alt: 3 timer 45 minutter 
 

Med en fysioterapeuts timelønssats på 346 kr. (2015-tal) svarer dette til en udgift på 1.298 kr. 
I et traditionelt genoptræningsforløb med i alt otte konsultationer på OGC for borgere med skader 
relateret til skulderregionen estimeres den anvendte tid for terapeuten til (se kortlægning af 
arbejdsgange, bilag 5a): 

 Første konsultation: 1 time 

 Opfølgende konsultationer: 6 x 45 minutter = 4 timer 30 minutter 

 Samlet tid til booking af tider til opfølgning: 15 minutter 

 Sidste konsultation: 50 minutter 

 I alt: 6 timer 35 minutter 
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Med en fysioterapeuts timelønssats på 346 kr. (2015-tal) svarer dette til en udgift på 2.278 kr. 
 
På baggrund af de estimerede anvendte ressourcer for terapeuten i henholdsvis et traditionelt 
genoptræningsforløb og et fremtidigt scenarium med RoboFit – med forbehold for usikkerheden af 
antagelserne – kan der med anvendelse af en videreudviklet RoboFit, der er integreret med Columna 
Cura, frigives 2 timer 50 minutter pr. borger, hvilket giver en besparelse på 980 kr. pr. borger. 
 
Med et årligt gennemsnit på 290 borgere med skader relateret til skulderleddet på OGC (se side 61) 
estimeres, at OGC gennemsnitligt vil få frigivet 284.200 kr. pr. år. 
 
De væsentligste, estimerede gevinster/besparelser over en fireårig periode i det beskrevne fremtidige 
scenarium er opstillet i nedenstående tabel 13. 
 

Type af gevinster/besparelser År 1 År 2 År 3 År 4 I alt (kr.) 

Frigiven tid ifm. forberedelse, 
konsultationer, dokumentation mm. 

284.200 284.200 284.200 284.200 1.136.800 

I alt (kr.) 284.200 284.200 284.200 284.200 1.136.800 

Tabel 13: De væsentligste, estimerede gevinster/besparelser over en fireårig periode ved anvendelse af RoboFit i et 
fremtidigt scenarium på et genoptræningscenter/OGC 

 

9.4 Samlet gevinst 

9.4.1 Indkøb af RoboFit 

I et fremtidigt scenarium med anvendelse af RoboFit på genoptræningscenter – med udgangspunkt i 
OGC i Aarhus Kommune, hvor det estimeres, at der gennemsnitligt genoptrænes 290 borgere med 
skader relateret til skulderleddet pr. år, vil det ikke være tilstrækkeligt med et enkelt eksemplar af 
RoboFit. Hvis det antages, at borgere kan booke selvtræningstider af en halv times varighed med 
RoboFit alle hverdage kl. 8-16, og at alle tiderne bookes på en dag, er det muligt, at 16 borgere kan 
selvtræne pr. dag. Fysioterapeuten på OGC anbefalede borgerne at træne mindst én gang om ugen 
med RoboFit. Hvis det antages, at borgerne skal have mulighed for at træne to gange om ugen med 
RoboFit (hvilket mange af borgerne gjorde i projektet), vil i alt 40 borgere kunne være aktive med 
robotten pr. uge. Hvis det yderligere antages, at borgernes genoptræningsforløb på OGC kan afsluttes 
efter gennemsnitligt tre måneder (se side 60), vil 160 borgere (4 x 40 borgere) kunne genoptræne med 
RoboFit i løbet af et år. For at gennemsnitligt 290 borgere skal kunne genoptrænes årligt, kræves 
derfor to robotter. Da der skal være tid til opfølgende konsultationer ved RoboFit med terapeuter, og 
for at give fleksibilitet i forhold til booking af selvtræningstider og ”bølger i flowet” af borgere, bygger 
nedenstående beregning af de væsentligste omkostninger på indkøb af tre robotter til OGC og dermed 
også vedligeholdelse af tre robotter (tabel 14). Omkostninger i forbindelse med licens/opdateringer, 
integration med journal samt undervisning er engangsbeløb, der er uafhængige af antal indkøbte 
robotter til OGC. 
  

Type af omkostning År 1 År 2 År 3 År 4 I alt (kr.) 

Anskaffelse 180.000 0 0 0 180.000 

Drift: Vedligeholdelse 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 

Licens/opdateringer 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 

Integration med journal 300.000 0 0 0 300.000 

Undervisning 44.288 22.144 22.144 22.144 110.720 

I alt (kr.) 533.788 31.644 31.644 31.644 628.720 

Tabel 14: De væsentligste omkostninger over en fireårig periode ved indkøb af RoboFit i et fremtidigt scenarium på 
et genoptræningscenter/OGC 
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På baggrund af de væsentligste omkostninger og gevinster/besparelser over en fireårig periode i et 
fremtidigt scenarium med RoboFit på OGC er de samlede gevinster (tabel 15): 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 

Omkostninger 533.788 31.644 31.644 31.644 

Gevinster/besparelser 284.200 284.200 284.200 284.200 

Samlet gevinst (kr.) -249.588 252.556 252.556 252.556 

Tabel 15: De samlede gevinster over en fireårig periode i et fremtidigt scenarium med anvendelse af RoboFit på et 
genoptræningscenter/OGC 

 

 
Figur 53: Samlet gevinst i et fremtidigt scenarium med RoboFit på et genoptræningscenter/OGC 

 

Som grafen oven for viser, vil et fremtidigt scenarium med indkøb af tre robotter til OGC give større 
omkostninger end gevinster/besparelser i det første år. Gevinsterne/besparelserne vil derimod 
overstige omkostningerne efter det første år. 
 

9.4.2 Leje af RoboFit 

Hvis der derimod i det fremtidige scenarium lejes 3 eksemplarer af RoboFit til brug i 4 år OGC med en 
bindingsperiode på 3 år bliver de samlede omkostninger som vist i nedenstående tabel 16: 
 

Type af omkostning År 1 År 2 År 3 År 4 I alt (kr.) 

Leje inkl. vedligeholdelse 
og licens/opdateringer 

71.820 53.820 53.820 53.820 233.280 

Integration med journal 300.000 0 0 0 300.000 

Undervisning 44.288 22.144 22.144 22.144 110.720 

I alt (kr.) 416.108 75.964 75.964 75.964 644.000 

Tabel 16: De væsentligste omkostninger over en fireårig periode ved leje af RoboFit i et fremtidigt scenarium på et 
genoptræningscenter/OGC 

 

I dette tilfælde overstiger det samlede beløb omkostningerne ved indkøb af 3 eksemplarer af RoboFit, 
som derved bliver den mest rentable løsning. Det kunne tænkes, at der kan forhandles en billigere pris 
med RoboFit ApS ved leje af flere robotter, så denne mulighed bliver den mest rentable for Aarhus 
Kommune. 
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9.5 Andre gevinster/besparelser 

9.5.1 Potentiale for frigivelse af tid ved visitation til forlængelse af genoptræningsforløb 

Visitation af borgere med en genoptræningsplan til forskellige genoptræningssteder i Aarhus 
Kommune foregår i Visitationen i MSO. OGC og sundhedsenhederne afregnes pr. genoptræningsplan, 
mens privatpraktiserende fysioterapeuter, der har kontrakt med Aarhus Kommune, afregnes pr. 
konsultation med en borger. Da de to afregningssystemer er forskellige, skal privatpraktiserende 
fysioterapeuter sende en skriftlig anmodning om forlængelse af genoptræningsforløbet, hvis borgerne 
efter retningsgivende otte konsultationer har behov for yderligere genoptræning. Det antages, at 
borgerne, som genoptræner på OGC og i sundhedsenhederne, gennemsnitligt får tilbudt otte 
konsultationer.  
 
Anmodningen fra privatpraktiserende fysioterapeuter skrives i prosaform og skal indeholde 
dokumentation for det forgangne genoptræningsforløb: Hvor mange konsultationer, borgeren har 
været til, og hvad interventionen har indeholdt. Desuden skal anmodningen indeholde borgerens mål 
samt en beskrivelse af, hvad der formodes at skulle til, før disse kan opnås. Anmodningen sendes til 
Visitationen i MSO, der herefter kan tildele borgeren yderligere tre individuelle konsultationer med en 
terapeut. Hvis anmodningen ikke er fyldestgørende, kontakter Visitationen den privatpraktiserende 
fysioterapeut pr. telefon for en uddybning. Hvis borgeren efter denne tildeling har behov for mere 
genoptræning gentages processen – dog anvendes ekstra tid i Visitationen til at gå i dybden med 
anmodningen anden gang.  
 
Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange ugentlige timer, der gennemsnitligt anvendes i 
Visitationen i MSO på at sagsbehandle anmodninger om forlængelse af genoptræningsforløb. Det har 
heller ikke været muligt at få oplyst, hvor mange genoptræningsplaner, der anmodes om forlængelse 
af. Det kan antages, at muligheden for at dokumentere borgerens fremgang (eller snarere mangel på 
samme) i fx ledbevægelighed visuelt via en graf fra RoboFit giver potentiale for hurtigere arbejdsgange 
– dels for den privatpraktiserende fysioterapeut, der skal udarbejde den skriftlige anmodning, dels for 
Visitationen, som skal læse og sagsbehandle anmodningen. 
 

9.5.2 Kvalitetsudvikling 

Ved anvendelse af RoboFit tyder det på et potentiale for kvalitetsudvikling af praksis: Data, der 
opsamles i RoboFit ved hver træningsgang, giver terapeuten indblik i borgerens genoptræningsforløb – 
både et ”objektivt indblik” i form af udvikling i ledbevægelighed og muskelstyrke samt et ”subjektivt 
indblik” via borgerens vurdering af smerteniveau og sværhedsgrad af de enkelte øvelser. Det 
”objektive indblik” er det ikke muligt at få i et traditionelt genoptræningsforløb, mens det ”subjektive 
indblik” opnås gennem samtale med borgeren. Her kan det ”subjektive indblik” være påvirket af, at 
det kan være vanskeligt for borgeren at huske kropslige fornemmelser og oplevelsen af øvelserne fra 
træningssessionerne siden sidste konsultation med terapeuten. Vha. den opsamlede data i RoboFit 
bliver det derved lettere for terapeuten at skabe sig et overblik over og følge borgerens udvikling 
gennem genoptræningsforløbet. Dette giver potentiale for en bedre kvalitet af terapeutens 
forberedelse af opfølgende konsultationer samt behandling af borgeren – at vejledningen og 
træningsprogrammet bliver mere ”skræddersyet” til borgerens behov og aktuelle standpunkt i 
genoptræningen.  
 
Dette understøttes af Digitaliseringsstyrelsens effektevaluering, der netop beskriver, at den 
detaljerede indsigt i borgerens selvtræning styrker terapeutens vejledning af borgeren og giver gode 
forudsætninger for en klar, effektiv og konstruktiv dialog mellem borgeren og terapeuten – især om 
særligt svære øvelser (Digitaliseringsstyrelsen, 2016). Oversigten i RoboFit giver endvidere terapeuten 
mulighed for hurtigere at træde til ved problemer med genoptræningen, fx hvis borgeren flere gange i 
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træk angiver, at øvelser er for svære eller et højt smerteniveau. Det kan på baggrund heraf antages, at 
genoptræningen bliver mere effektiv, så borgerens funktionsniveau hurtigere forbedres med mulighed 
for et kortere forløb til følge. 
 
Yderligere giver den opsamlede data i RoboFit mulighed for bedre kvalitet af dokumentationen for 
borgerens genoptræningsforløb, da udviklingen af ledbevægelighed og styrke følges systematisk og 
kontinuerligt gennem forløbet.  
 

9.5.3 Compliance 

Vha. den opsamlede data efter borgernes træningssessioner med RoboFit på OGC er det muligt at 
udregne deres compliance, dvs. om de har fulgt terapeutens anvisninger for træningen. 
Fysioterapeuten på OGC anbefalede borgerne at træne mindst én gang om ugen med RoboFit. 
Robotten opsamlede data på 33 af borgerne, der sammenlagt havde 603 træningssessioner med 
RoboFit. Logningen af data i robotten viste, at der ved 85 ud af de 603 gange var mere end én uge 
mellem træningssessionerne. Dette svarer til, at 14,1% af træningssessionerne ikke levede op til 
fysioterapeutens anbefaling10. Borgernes samlede compliance var derved 85,9%. 
 
Der skal i beregningen tages forbehold for faktorer, der kan have påvirket borgernes compliance: At 
der kun var ét eksemplar af RoboFit på OGC, kan have medført, at borgerne ikke kunne booke de 
træningstider, de gerne ville. Dette kan have haft negativ indflydelse på compliance. Endvidere kan 
compliance vise sig nedsat hos borgere, der ikke trænede så ofte med RoboFit efter eget ønske, da de i 
forvejen havde en aktiv dagligdag og hyppig selvtræning i hjemmet. Desuden er der ikke taget højde 
for, at borgerne kan have holdt mere end en uges ferie (hvilket især forekom i sommerperioden). At 
borgerne vidste, at de deltog i et projekt og at RoboFit blev opfattet som et nyt og spændende 
genoptræningsredskab, kan derimod have øget deres motivation for at træne – og dermed også øget 
compliance.  
 
I slut-skemaet, som fysioterapeuten på OGC udfyldte ved borgernes sidste konsultation, vurderede 
han deres compliance i forhold til selvtræning med RoboFit. For de 17 borgere, der afsluttede deres 
genoptræningsforløb i løbet af afprøvningsperioden, var den gennemsnitlige vurdering af compliance 
på en skala fra 1 (”Meget lav”) til 5 (”Meget høj”), at compliance var 4 og dermed ”Høj” (interval: 3 
”Moderat” til 5 ”Meget høj”). 
 
Ifølge et systematisk review (ligger højest i evidenshierarkiet) fra 2016 angives compliance ved 
fysioterapeutisk selvtræning/hjemmetræning til omkring 30% (Essery et al, 2016). Hjemmetræning er 
det typiske alternativ til selvtræning med RoboFit på OGC, hvilket stemmer overens med, at der i 
kontrolgruppen kun var 2 ud af 17 borgere, der selvtrænede på OGC (disse to borgere havde 
henholdsvis 15 og 19 selvtræningssessioner). På baggrund heraf tyder det på, at der er et stort 
potentiale for at opnå højere compliance i et genoptræningsforløb, hvor RoboFit indgår. Dette 
understøttes af borgernes udsagn om deres øgede motivation for at træne som følge af bl.a. robottens 
feedback.  
 
I det systematiske review fra 2016 beskrives, at det er muligt at opnå et bedre funktionsmæssigt 
resultat, hvis compliance er høj (Essery et al, 2016). På grund af det lille datagrundlag har det ikke 
været muligt at understøtte dette ved sammenligning af udviklingen af ledbevægelighed hos borgerne, 
der anvendte RoboFit, og de fem borgere, der ikke deltog i projektet, men som fik foretaget manuelle 
ledmålinger. Den høje compliance i genoptræningsforløb inklusiv RoboFit kunne dog indikere et 

                                                           
10 I 4,5% af tilfældene var der mere end 14 dage mellem træningssessionerne. 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home.aspx


Projektafslutningsrapport 2017 
Afprøvning af genoptræningsrobotten RoboFit på Ortopædisk Genoptræningscenter 

 

Side 68 af 77 

potentiale for bedre funktionsmæssige resultater end i et traditionelt genoptræningsforløb. Dette 
potentiale kræver dog nærmere undersøgelse. 
 

Potentialet for højere compliance understøttes af Digitaliseringsstyrelsens effektevaluering. Her 
beskrives, at andelen af borgere i interventionsgruppen med digitalt understøttet selvtræning, der 
angav at træne regelmæssigt i dagligdagen efter træningsanvisninger, var 28 procentpoint højere end 
hos borgere i kontrolgruppen, der fulgte et traditionelt genoptræningsforløb. Compliance var derved 
højere i interventionsgruppen (Digitaliseringsstyrelsen, 2016). 
 

9.5.4 Sygedagpenge 

Ved opstart af projektet blev det formodet, at mere effektiv genoptræning via anvendelse af RoboFit 
ville kunne give besparelser i ydelser ved personlig pleje og/eller praktisk hjælp (MSO) til borgere som 
følge af skader relateret til skulderregionen. Det viste sig imidlertid, at ingen af de deltagende borgere i 
projektet modtog personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter skulderoperationen. Borgerne var yngre 
end formodet (gennemsnitsalder: 60 år) og 17 af de 28 borgere var tilknyttet arbejdsmarkedet, mens 
de resterende 11 borgere ikke var tilknyttet arbejdsmarkedet (pensionister eller førtidspensionister). 
Bevilling af personlig pleje og/eller praktisk hjælp ses typisk hos andre målgrupper af borgere, 
eksempelvis borgere med hoftebrud, samt hos ældre borgere. Derved blev der opstillet en ny 
formodning om besparelser i sygedagpenge (MSB) via kortere sygemeldinger som følge af en muligt 
mere effektiv genoptræning med RoboFit. Denne formodning blev undersøgt ved at sammenligne 
gruppen af erhvervsaktive borgere i projektet med den præsenterede kontrolgruppe af borgere, der 
havde gennemført et traditionelt genoptræningsforløb (se side 57). 
 

Data fra Sygedagpengeafdelingen i Aarhus Kommune viste, at 12 af de 17 borgere, der trænede med 
RoboFit, havde modtaget offentlig forsørgelse i form af sygedagpenge i forbindelse med deres 
genoptræningsforløb. Dette antal gjaldt ligeledes for kontrolgruppen. De resterende borgere havde 
bl.a. modtaget offentlig forsørgelse i form af ledighedsydelse. Nedenstående analyse (tabel 17) bygger 
derfor på data fra henholdsvis 12 borgere i RoboFit-gruppen og 12 borgere i kontrolgruppen. Der tages 
forbehold for, at to borgere i hver gruppe overgik fra at være heltidssygemeldte til delvist raskmeldte i 
løbet af deres genoptræningsforløb, hvorved det samlede antal udbetalte sygedagpenge reelt er 
mindre. Dette tages der ikke højde for i analysen. Der tages udgangspunkt i 2016-sygedagpengesatsen 
på 4.180 kr./uge11. 
 

 RoboFit-gruppe Kontrolgruppe 

Gennemsnitligt antal dage med sygedagpenge 
pr. borger 

114 dage 
(interval: 35-216 dage) 

226 dage 
(interval: 48-685 dage) 

Samlet antal udbetalte sygedagpenge  817.489 kr. 1.617.063 kr. 

Gennemsnitligt antal udbetalte sygedagpenge 
pr. borger 

68.124 kr. 134.755 kr. 

Tabel 17: Oversigt over offentlig forsørgelse i form af sygedagpenge til borgere,  
der trænede med RoboFit, og borgere i kontrolgruppen 

Resultatet viser, at borgerne i kontrolgruppen gennemsnitligt havde knap dobbelt så mange dage med 
offentlig forsørgelse i form af sygedagpenge sammenlignet med borgerne i RoboFit-gruppen. Det 
gennemsnitlige antal udbetalte sygedagpenge var derved knap dobbelt så stort for kontrolgruppen. 
Hvilken rolle RoboFit har spillet her – om træning med robotten har bidraget til, at borgerne i RoboFit-
gruppen hurtigere har kunnet vende tilbage til deres arbejde efter sygemelding og dermed givet en 
besparelse i sygedagpenge (en besparelse for MSB) eller om der er tale om en tilfældighed, kræver 
nærmere undersøgelse på baggrund af en større datamængde. 

                                                           
11 Sygedagpengesatsen er oplyst af Sygedagpengeafdelingen (MSB). 
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9.6 Fremtidigt scenarium: Hjemmetræning 
Det er hensigten, at RoboFit skal udvikles til at kunne anvendes som genoptræningsredskab i 
borgerens eget hjem. Et fremtidigt scenarium med RoboFit til hjemmetræning blev drøftet i 
projektgruppen undervejs i afprøvningsperioden samt ved afslutningen. På baggrund heraf tyder det 
på, at terapeutens arbejdsgangene i et sådant fremtidigt scenarium minder om arbejdsgangene i det 
fremtidige scenarium, hvor RoboFit anvendes på et genoptræningscenter, se bilag 5b. Forskellen 
findes for borgeren i form af selvtræning med RoboFit i hjemmet kontra selvtræning med RoboFit på 
genoptræningscentret. Hvorvidt der er potentiale for at opnå en positiv gevinst ved anvendelse af 
RoboFit i hjemmet som på genoptræningscentret (se side 65), afhænger bl.a. af omkostningerne i 
forbindelse med anskaffelse af et antal eksemplarer af RoboFit, som kan udlånes til borgere i deres 
genoptræningsforløb. 
 
Hvis RoboFit anvendes i borgerens eget hjem, medfører det en mulighed for lettere adgang til 
genoptræning – sammenlignet med selvtræning med RoboFit på genoptræningscentret – på de 
tidpunkter, der passer bedst i borgerens dagligdag, som beskrevet i afsnittet om borgerperspektivet på 
RoboFit. 
 

9.6.1 Kørselsgodtgørelse/befordring 

Borgere, der får en genoptræningsplan, har mulighed for at få bevilget kørselsgodtgørelse/befordring, 
dvs. transport til og fra genoptræningsstedet med taxa, hvilket betales af kommunen. Ved anvendelse 
af RoboFit til hjemmetræning spares transporten til genoptræningscentret – eller i hvert fald nogle af 
kørslerne. 
 
De senere år har antallet af kørsler i Aarhus Kommune været stærkt sigende: Fra 7.572 i 2010 til 
23.539 i 2014 (nyere data har ikke kunnet stilles til rådighed). Der er gennemsnitligt anvendt 3 mio. kr. 
årligt på kørslerne (primært afregning for taxakørsel via Midttrafik). Heraf blev der i 2014 anvendt ca. 
621.000 kr. på kørsel til/fra OGC. 
 
Borgere med skader relateret til skulderregionen modtager ofte ikke kørselsgodtgørelse/befordring, da 
det antages, at de har lettere ved at klare enten offentlig eller privat transport end andre målgrupper. I 
projektet med afprøvning af RoboFit på OGC er det således kun én borger, der har modtaget kørsels-
godtgørelse/befordring i forbindelse med sit genoptræningsforløb. Genoptræningsforløbet havde en 
varighed på 4½ måned. Den samlede udgift til kørselsgodtgørelse/befordring til borgeren udgjorde 
5.567,25 kr. 
 
Borgere med en genoptræningsplan som følge af fx hoftebrud, som RoboFit potentielt også kan 
anvendes til, modtager derimod oftest kørselsgodtgørelse/befordring. Her er potentialet for 
besparelser i forbindelse med kørselsgodtgørelse/befordring derved større. 
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10 Konklusion 
 
Afprøvningen af RoboFit på OGC gav indsigt i samspillet mellem fokuspunkterne ”Teknologi”, ”Borger” 
og ”Terapeut”, der var opstillet i projektets model (se side 3), samt det økonomiske perspektiv ved 
anvendelse af robotten. Afprøvningen viste, hvordan robotten kan anvendes i genoptræningsforløb for 
borgere med skader relateret til skulderregionen, samt hvordan den kan blive oplevet fra et borger- og 
terapeutperspektiv.  
 

10.1 Teknologi 
Det kan konkluderes, at det med RoboFit er muligt at træne alle funktionelle bevægelser i 
skulderleddet (fremadføring, sidelænsføring, bagudføring, udadrotation og indadrotation) via fem 
forskellige øvelser med en kombination af passiv, ledet aktiv og aktiv bevægelse. Den aktive bevægelse 
kan trænes vha. et håndtag på 1 kg. Hermed er det muligt at udføre et dækkende træningsprogram i 
forhold til både bevægeligheds- og styrketræning med RoboFit. Det forudindstillede træningsprogram 
giver mulighed for, at øvelserne udføres ensartet i samme bevægebane og med mange gentagelser, 
hvilket er centralt i genoptræning.  
 
I løbet af afprøvningsperioden blev der oplevet ustabilitet og tekniske problemer med RoboFit – både 
hardwaremæssigt (primært hjulet og snoren) og softwaremæssigt (primært fejl ved opdateringer). 
Dette skabte forståeligt frustrationer blandt borgere og medarbejdere på OGC. På trods heraf kan det 
konkluderes, at RoboFit tilsyneladende fungerede ved størstedelen af borgernes selvtræningssessioner 
(ca. 80%), hvor borgerne oftest selv var i stand til at betjene robotten og varetage træningen. 
 

10.2 Borger 
I projektet var borgerne villige til at investere tid i at selvtræne med RoboFit 1-3 gange om ugen på 
OGC. Sædvanligvis kommer borgere i et traditionelt genoptræningsforløb, hvor der bl.a. indgår 
hjemmeøvelser og bassintræning, kun på OGC ved konsultationer.  
 
Det kan konkluderes, at RoboFit anvendt som supplement til bl.a. hjemmetræningsøvelser, træning 
med andre træningsmaskiner på OGC og bassintræning resulterede i fremgang hos borgerne i både 
fysisk funktionsevne og aktivitetsudførelse. Herved blev resultaterne fra pilotprojektet på Vikærgården 
bekræftet. 
 
Blandt borgere i kategorien ”Release + ASD” (primært frossen skulder) blev der fundet en generel 
fremgang i ledbevægelighed ved fremadføring og sidelænsføring. Den største fremgang blev 
observeret i de første 60 dage i genoptræningsforløbet, mens ledbevægeligheden var næsten konstant 
efter 90 dage. Generelt blev der ikke fundet betydelig fremgang for bevægelsen bagudføring, men 
næsten konstant ledbevægelighed. Årsagen hertil kan muligvis skyldes, at bevægelsen ikke blev trænet 
særskilt med RoboFit. De fundne tendenser for udvikling i ledbevægelighed stemte overens med 
ledmålinger foretaget på fem borgere, der tidligere havde gennemført et genoptræningsforløb på 
OGC. At flertallet af borgerne, der trænede med RoboFit, ikke oplevede nævneværdig fremgang ved 
bevægelsen bagudføring, tyder derfor ikke på at være særligt for RoboFit-brugere – med forbehold for 
det spinkle sammenligningsgrundlag. Hos borgere i de resterende tre kategorier af henvisnings-
diagnoser (”Rotatorcuff”, ”Fraktur” og ”Alloplastik”) vistes ligeledes fremgang i ledbevægelighed efter 
at have gennemført et genoptræningsforløb inklusiv RoboFit, dog af varierende størrelse. Det er ikke 
muligt at generalisere på baggrund af det spinkle datagrundlag i disse tre kategorier. Hos alle 
borgerne, der deltog i projektet vistes generelt fremgang ved indad- og udadrotation. 
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Smerter og ømhed var de primært oplevede symptomer blandt borgerne. Der vistes dog en tendens til, 
at færre borgere oplevede smerter i løbet af genoptræningsforløbet, hvor ømhed generelt prægede 
billedet gennem hele forløbet. Ømheden kunne skyldes, at borgerne efterhånden inddrog armen mere 
i daglige gøremål efterhånden som ledbevægeligheden blev øget. Hos de få borgere, der oplevede 
stivhed og svaghed, vistes en indikation af, at færre borgere oplevede stivhed og svaghed efter en 
selvtræningssession sammenlignet med før træningen, idet øvelserne med RoboFit kunne hjælpe med 
at løsne skulderleddet. Som følge af det beskrevne symptombillede var det kun få borgere, der 
oplevede at blive helt symptomfrie ved afslutningen af deres genoptræningsforløb.  
 
I løbet af genoptræningen oplevede borgerne hovedsagligt at kunne udføre enten flere eller det 
samme antal daglige gøremål, især inden for personlig pleje og husholdning. Dette øgede borgernes 
selvhjulpenhed. Desuden oplevede borgerne en generel forbedring af deres søvn. At kunne varetage et 
arbejde viste sig som et primært problem, og mange af de erhvervsaktive borgere var sygemeldt. 
Borgerne vurderede selv, at deres evne til at udføre daglige gøremål blev forbedret, hvilket generelt 
medførte større tilfredshed med aktivitetsudførelsen. 
 
Nogle borgere var ikke i tvivl om, at fremgangen i deres fysiske funktionsevne samt aktivitetsniveau 
skyldtes træningen med RoboFit. Da effekten af robotten ikke kan isoleres, kan der ikke konkluderes 
på, hvilken betydning robotten havde for fremgangen. 
 
Det kan konkluderes, at flertallet af borgerne havde positive oplevelser af RoboFit. Kun en enkelt 
borger stoppede projektdeltagelsen før tid pga. ustabiliteten og de tekniske problemer. Borgerne 
angav en række fordele ved RoboFit: 

 Samarbejde med robotten med hjælp til at få bevæget armen gennem bevægebanen helt til 
toppunktet, hvorved armen blev strakt ud. 

 Guidning gennem træningsprogrammet via iPad’en. 

 Feedback undervejs og efter øvelserne, der øger motivation for at træne og påvirker 
træningsindsatsen positivt – især sammenlignet med andre træningsmaskiner og en trisse, der 
ikke giver feedback. Borgerne oplevede feedbacken vedr. ledbevægelighed som særligt vigtig. 

 
Som følge af disse fordele har RoboFit potentiale til at understøtte og øge borgernes compliance – at 
de følger terapeutens anvisninger for træningen. Desuden kan potentialet skyldes en bevidsthed om, 
at data fra selvtræningen logges. Potentialet til at øge compliance yderligere blev fremhævet af lidt 
mere end den ene halvdel af borgerne ved forestillingen om at anvende RoboFit som redskab til 
hjemmetræning: Hyppigere træning som følge af større fleksibilitet og sparet transport – typisk for 
borgere tilknyttet arbejdsmarkedet og med bopæl et stykke fra OGC. Knap den anden halvdel af 
borgerne så det derimod som en forudsætning for at kunne opretholde compliance, at træningen med 
RoboFit foregår på OGC, hvorved de forpligter sig til en træningstid og kommer hjemmefra.  
 
De fleste borgere oplevede stor brugervenlighed af RoboFit. Dog angav flere borgere, at det var 
vanskeligt at huske øvelserne, udgangsstillingen og håndtagets position. Omkring halvdelen af 
borgerne kunne forestille sig at indstille robotten selv med mulighed for at skræddersy øvelserne til 
dagens træning. Den resterende halvdel af borgerne anså derimod indstillingen som en terapeutfaglig 
opgave – dels af nervøsitet for at komme til skade, dels som følge af nedsat selvdisciplin eller 
dovenskab. På baggrund heraf kan det konkluderes, at det er afgørende med grundig instruktion og 
opfølgninger ved en terapeut, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers tekniske kompetencer og 
behov for støtte. 
 
Blandt borgerne var der delte meninger om RoboFit kontra menneskelig kontakt med en terapeut. 
Omkring den ene halvdel af borgerne foretrak at træne alene uden en terapeut ved siden af, mens den 
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anden halvdel manglede den menneskelige kontakt, da de følte sig overladt til sig selv i 
genoptræningsforløbet med RoboFit – ”en robot uden sjæl og følelser” – med mistanke om besparelse 
af terapeutressourcer. Imidlertid blev der i løbet af afprøvningsperioden skabt et fællesskab om 
RoboFit, der fungerede som samlingspunkt og samtaleemne for borgerne i projektet. 
 
I forbindelse med tryghed blev der vist oplevelser fra det ene yderpunkt til det andet. Det kan dog 
konkluderes, at langt størstedelen af borgerne var trygge ved RoboFit. Det tydede imidlertid på, at 
borgerne, der fortsatte deres genoptræningsforløb efter afslutning af afprøvningsperioden, generelt 
var lidt mere trygge ved RoboFit end borgerne, der afsluttede deres genoptræningsforløb i løbet af 
perioden. Dette kan skyldes ustabiliteten og de tekniske problemer, der hovedsagligt prægede første 
del af afprøvningen. Det samme gjorde sig gældende i forbindelse med borgernes tilfredshed med 
RoboFit, hvor førstnævnte gruppe af borgere tydede på at være lidt mere tilfredse. Dog kan det 
konkluderes, at borgerne generelt var tilfredse med RoboFit ”I høj grad” og ”I meget høj grad”. 
 

10.3 Terapeut 
Afprøvningen viste, at RoboFit kan anvendes af terapeuter som redskab til en række arbejdsopgaver i 
forbindelse med genoptræningsforløbet for borgere med skader relateret til skulderregionen:  

 Undersøgelse af både passiv og aktiv ledbevægelighed, herunder potentiale for at erstatte 
manuel ledmåling med et funktionelt, forståeligt mål for borgere. 

 Indstilling af skræddersyede øvelser, der rammer borgernes træningsniveau præcist. 

 Planlægning af konsultationer vha. indblik i borgernes behov for hjælp via de besvarede 
spørgsmål samt grafer over udviklingen i den fysiske funktionsevne. Herved kan terapeuten 
lettere tilpasse konsultationerne individuelt og vælge det optimale fokus i forhold til træning af 
ledbevægelighed og styrke. 

 Kvalificeret kommunikation med pædagogisk vejledning af borgere ud fra graferne om 
udviklingen over tid og det videre forløb. Herved potentiale for at skabe forståelighed for 
genoptræningsprocessen og skabe motivation for træningen. 

 Skabe overblik over udvikling i genoptræningsforløbet med et standpunkt her-og-nu for den 
enkelte borger, samt fungere som ”borger-kartotek” med overblik over alle trænende borgere. 
Et overblik, der er hurtigere og bedre end ved traditionelt journalopslag. 

 Indblik i compliance via logningen af data, der fungerer som ”objektivt bevis”, hvilket det ikke 
er muligt at få, når borgere selvtræner med andre træningsmaskiner eller udfører hjemme-
træning. Herved er der mulighed for at tage kontakt til borgere med nedsat compliance og 
hjælpe dem til et mere effektivt genoptræningsforløb. 

 Evaluering og dokumentation via logningen af data, der detaljeret, præcist og fyldestgørende 
fortæller, hvad der er foregået ved konsultationer med en kvalitetsmæssig bedre udnyttelse af 
tiden med borgerne til følge. Desuden dokumentation af borgernes udvikling gennem 
genoptræningsforløbet i forhold til ledbevægelighed og styrke, hvor det indtil nu ikke har 
været muligt at sætte et ”objektivt mål” på, hvor meget borgerne kan løfte.  

 
På baggrund af ovenstående anvendelsesmuligheder af RoboFit kan det konkluderes, at der er 
potentiale for kvalitetsudvikling, øget effektivitet i terapeutens arbejde og understøttelse af terapeut-
faglighed. Det kan desuden konkluderes, at RoboFit blev oplevet brugervenlig fra et 
terapeutperspektiv, dog med forbehold for tekniske kompetencer. Især trin-for-trin-øvelses-
opsætningen blev oplevet simpel og intuitiv med mulighed for at skabe flow i konsultationerne. 
Fysioterapeuten oplevede ikke ændringer i sin rolle over for borgerne. Det kan endvidere konkluderes, 
at anvendelsen af RoboFit kan medføre organisatoriske udfordringer i form af skepsis fra terapeuter og 
en vis modstand, der tilsyneladende kan øges ved ustabilitet og tekniske problemer. 
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10.4 Business case 
Det kan konkluderes, at der ikke var nævneværdig forskel i den gennemsnitlige længde af 
genoptræningsforløb eller antal konsultationer med en terapeut hos borgerne i projektet sammen-
lignet med kontrolgruppen. Da projektet var et udviklingsprojekt med løbende udvikling og tilpasning 
af RoboFit samt ustabilitet og tekniske problemer med robotten, var det imidlertid ikke muligt for 
fysioterapeuten på OGC at ændre praksis og fx afkorte forløb eller tilbyde færre konsultationer. Det er 
derfor ikke muligt at konkludere, om anvendelse af RoboFit i et genoptræningsforløb for borgere med 
skader relateret til skulderregionen kan resultere i kortere forløb og færre konsultationer. Dog viste 
grafer over udvikling i ledbevægelighed potentiale for at forkorte genoptræningsforløb til omkring 90 
dage – og dermed også potentiale for at nedsætte antallet af opfølgende konsultationer. 
 
Det kan desuden konkluderes, at RoboFit – som robotten fungerede ved afslutning af afprøvningen – 
ikke ændrer nævneværdigt på terapeutens arbejdsgange og anvendte tid sammenlignet med et 
traditionelt genoptræningsforløb, når hyppigheden af konsultationer er ens. Med en videreudvikling af 
RoboFits funktioner og integration med den nye borgerjournal Columna Cura tyder der imidlertid på at 
være potentiale for frigivelse af tid for terapeuter i forbindelse med ledmåling, dokumentation, 
instruktion i og justering af øvelser samt vejledning om genoptræningsprocessen og smertehåndtering. 
Herved kunne det være muligt at ændre arbejdsgange i forbindelse med et genoptræningsforløb for 
borgere med skader relateret til skulderregionen med mulighed for færre konsultationer til den 
enkelte borger. Herved kan terapeuten være ansvarlig for flere borgere i genoptræningsforløb ad 
gangen. Det tyder ligeledes på et potentiale for frigivelse af tid ved visitation til forlængelse af 
genoptræningsforløb. Det kan konkluderes, at RoboFit i et sådant fremtidigt scenarium giver en positiv 
business case allerede efter det første år. 
 
Det kan endvidere konkluderes, at anvendelse af RoboFit har potentiale til at give en gevinst i form af 
kvalitetsudvikling, der ikke kan umiddelbart kan sættes kroner og ører på: 

 Bedre kvalitet af undersøgelsen af borgere via ledmåling (bevægebanens top- og bundpunkt), 
der foretages systematisk og standardiseret. 

 Bedre kvalitet af terapeutens forberedelse af konsultationer samt behandlingen af borgere 
med mere skræddersyede træningsprogrammer og vejledning i forhold til borgernes aktuelle 
standpunkt og behov vha. overblikket og graferne i RoboFit. På baggrund heraf indikeres et 
potentiale for mere effektiv genoptræning, der kan understøtte potentialet for kortere forløb 
samt at erhvervsaktive borgere, der er sygemeldte, hurtigere kommer tilbage i arbejde. 

 Bedre kvalitet af dokumentationen for borgernes genoptræningsforløb, da udviklingen af 
ledbevægelighed og styrke kan følges systematisk og kontinuerligt gennem forløbet.  

 
Data fra RoboFit viste, at borgernes samlede compliance var 85,9%. Ifølge forskningslitteratur er 
compliance ved hjemmetræning, der er det typiske alternativ til selvtræning med RoboFit på OGC, ca. 
30%. På baggrund heraf tyder det på et stort potentiale for at opnå højere compliance i et 
genoptræningsforløb, hvor RoboFit indgår. Dette understøttes af borgernes udsagn om deres øgede 
motivation for at træne som følge af bl.a. feedback fra robotten. 
 
Data vedr. offentlig forsørgelse i form af sygedagpenge viste, at borgerne i kontrolgruppen 
gennemsnitligt havde knap dobbelt så mange dage, hvor de modtog sygedagpenge sammenlignet med 
borgerne i RoboFit-gruppen. Det gennemsnitlige antal udbetalte sygedagpenge var derved knap 
dobbelt så stort for kontrolgruppen. Om genoptræning med RoboFit kan bidrage til, at borgere 
hurtigere kan vende tilbage til deres arbejde efter sygemelding og dermed give en besparelse i 
sygedagpenge (en besparelse for MSB) kræver nærmere undersøgelse på baggrund af en større 
datamængde. 
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Perspektiverende kan det konkluderes, at projektet indikerede potentialer for at anvende RoboFit som 
redskab til hjemmetræning. Nogle borgere indikerede med deres udtalelser om hyppigere træning 
med robotten som følge af fleksibiliteten og den lettere adgang til træningen et potentiale for endnu 
højere compliance – og dermed endnu mere effektiv genoptræning, der muligvis kan forkorte 
genoptræningsforløbet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på risikoen for lavere compliance ved 
hjemmetræning for nogle borgere, der ønsker at træne med RoboFit på OGC. Ved at anvende RoboFit i 
hjemmet vistes potentiale for besparelser i udgifter ved kørselsgodtgørelse/befordring til og fra 
genoptræningscentret. 
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11 Perspektivering og anbefalinger 
 
Ved de afsluttende interviews med borgerne fremkom forslag til videreudvikling af RoboFit. Det kan 
overvejes, om disse forslag skal undersøges nærmere blandt en større kreds af RoboFit-brugere og evt. 
implementeres i en kommende version af RoboFit for at øge brugervenligheden. De primære forslag 
beskrives kort i det følgende: 

 Instruktionsvideoer eller -fotos på iPad: Mulighed for at se, hvordan øvelserne skal udføres, 
udgangsstilling osv. (dette forslag er medtænkt i udvikling af robotten hos RoboFit ApS). 

 Skærm ophængt på væggen i stedet for iPad’en i standeren på gulvet, hvilket kunne gøre det 
mere praktisk. Desuden ville problematikken med manglende tilslutning til oplader blive løst på 
denne måde. 

 Referencepunkter, fx streger eller klistermærker på gulvet eller væggen til at hjælpe borgeren 
med at placere sig i øvelserne og i forhold til snoren/håndtaget. Ifølge fysioterapeuten på OGC 
er det dog vigtigere at arbejde med borgernes kropsfornemmelse, så de bliver mere opmærk-
somme på at mærke efter undervejs i øvelserne, og lære dem at bruge snoren som 
referencepunkt. Hvis der skabes et setup med for mange ekstra referencepunkter, fx 
klistermærker på gulvet, kan det desuden være en ulempe i forbindelse med at anvende 
RoboFit i borgerens eget hjem. 

 
Som nævnt var det pga. RoboFits prototypestadie ikke projekts formål at skabe klinisk evidens for 
robottens træningseffekt. Effekten kunne ikke isoleres, da RoboFit indgik som en del af borgernes 
genoptræningsforløb foruden bl.a. hjemmetræningsøvelser, anvendelse af andre træningsmaskiner på 
OGC og bassintræning. Når RoboFit befinder sig på et mere modent udviklingstrin og fungerer stabilt 
uden tekniske problemer kunne det være interessant at udføre en kontrolleret undersøgelse, hvor en 
større gruppe af borgere med skader relateret til skulderregionen udelukkende genoptræner med 
RoboFit og sammenligne resultater herfra med en sammenlignelig kontrolgruppe af borgere, der følger 
et traditionelt genoptræningsforløb uden RoboFit. Herved vil træningseffekten af RoboFit fremkomme 
isoleret. 
 
Som indikeret i pilotprojektet på Vikærgården tyder RoboFit på at have potentialer for genoptræning 
af andre målgrupper end borgere med skader relateret til skulderregionen, eksempelvis skader 
relateret til hofte, knæ, fødder (fx dropfod), albue og håndled. Det kunne derfor ligeledes være 
interessant at undersøge disse potentialer nærmere. Som beskrevet i business casen tyder det på, at 
der især kunne være besparelser i kørselsgodtgørelse/befordring, hvis RoboFit anvendes til hjemme-
træning af borgere med skader relateret til hoften. 
 
Det kunne endvidere være interessant at undersøge andre kontekster for anvendelse af RoboFit end et 
kommunalt genoptræningscenter som OGC. De ovenfor nævnte målgrupper af borgere genoptræner 
netop også andre steder, eksempelvis på lokalcenter/i sundhedsenheder og ved privatpraktiserende 
fysioterapeuter. Sidstnævnte har evt. kontrakt med Aarhus Kommune, hvorved borgere kan henvises 
hertil. Dette kunne give potentiale for at øge effektiviteten af genoptræning generelt i Aarhus 
Kommune samt mulig kvalitetsudvikling af praksis med frigiven tid fra dokumentation. 
 
I forbindelse med at anvende RoboFit som redskab til hjemmetræning kunne det yderligere være 
interessant med en nærmere undersøgelse af, hvilken effekt hyppig træning med robotten kunne have 
i starten af et genoptræningsforløb. Her bør borgere ifølge fysioterapeuten på OGC træne 
bevægelighed dagligt, hvorfor det er afgørende med let adgang til træningen. I forlængelse heraf bør 
det undersøges hvilke borgere, der kunne have størst gavn af robotten til hjemmetræning i forhold til 
compliance. Som afprøvningen på OGC viste, påpegede knap halvdelen af borgerne, at de hellere ville 
træne på OGC end derhjemme for at sikre compliance. Hvis det viste sig, at dette resultat gør sig 
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gældende i en større kreds af borgere, kan det overvejes, om anvendelse af RoboFit i hjemmet skal 
være et tilbud, der kan differentieres i forhold til borgernes ønsker, behov og kompetencer. Det kunne 
evt. være en idé med en kortere afprøvningsperiode, hvor borgerne låner robotten med hjem for at 
prøve konceptet af, inden de fravælger denne træningsform. Indkøb af RoboFit til andre lokationer 
end OGC, eksempelvis lokalcentre/sundhedsenheder, kunne være en løsning, hvis hjemmetræning 
med robotten fravælges, til at imødekomme borgernes ønske om at komme hjemmefra og træne. 
Herved kunne det være muligt at genoptræne flere borgere i kommunen med RoboFit – uden at 
robotten (eller flere eksemplarer af robotten) optager plads på OGC. Borgerne ville stadig skulle følges 
og vejledes af en terapeut, evt. ved konsultationer på OGC.  
 
Det kan overvejes, om der skal opstilles standarder for, om og evt. hvor ofte terapeuter skal orientere 
sig i oversigten i RoboFit over trænende borgere. Her vil terapeuterne kunne se, hvis borgere har 
nedsat compliance og dermed muligvis behov for støtte og vejledning. Har terapeuterne dermed et 
ansvar for at reagere og tage kontakt til borgerne? – og hvor hurtigt skal dette evt. gøres? Der kan evt. 
udvikles en alarmfunktion i RoboFit, når indstillede ”tærskelværdier” i forhold til compliance, oplevelse 
af smerte eller for høj sværhedsgrad af øvelser overskrides et antal gange i træk. Denne funktion af 
oversigten som ”sikkerhedsnet” vil være ny i forhold til nuværende praksis, hvor borgere selv har 
ansvaret for at kontakte terapeuterne telefonisk, hvis der er behov for hjælp mellem de aftalte 
konsultationer. Funktionen vil dermed være et supplement til og en forøgelse af det nuværende 
serviceniveau. Dette vil for terapeuter medføre ekstra arbejdsopgaver, der vil kræve tid – og dermed 
have betydning for business casen. 
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Bilag 1a 

START-SKEMA 

 (afprøvning af RoboFit på Ortopædisk Genoptræningscenter) 
 

 

 (X = ja) 

 

Borgers navn: 

Dato: 

 

ANAMNESE 

Mål: 

Aktuelt: 

Beskæftigelse: 

Fritidsaktivitet: 

Erfaring med fysisk aktivitet: 

Nuværende funktionsbesvær: 

 

Afficeret skulder: 

Højre 

Venstre 

   

Evt. operationsdato/ diagnose: 

 

Symptomer i skulder 

Smerter: 

Stivhed: 

Svaghed: 

Prikken: 

Andre symptomer: 

 

Ved smerter:    

Konstante 

Intermitterende 

 

NRS mildest (0-10): 

NRS værst (0-10): 

 

Forstyrret nattesøvn pga. smerter: 

 

Smertestillende medicin: 

Hvilken: 

Antal gange om dagen/ugen: 

 

Andre sygdomme, der skal tages højde for i træningen: 

 

 



 

Bilag 1a 

UNDERSØGELSESFUND 

 

Bevægelighed 

Ikke udført 

 

Fleksion (grader): 

Abduktion (grader): 

Ekstension (grader): 

 

Indadrotation 

Lår: 

Balle: 

SI led: 

Talje: 

Th. 12: 

Skulderblad: 

 

Udadrotation 

Til nakke/albue frem: 

Til nakke/albue tilbage: 

Over hoved/albue frem: 

Over hoved/albue tilbage: 

Fuld elevation af arm: 

 

Isometriske muskeltests 

Ikke udført 

 

Fleksion: 

Abduktion: 

Ekstension: 

Indadrotation: 

Udadrotation: 

 



 

Bilag 1b 

SLUT-SKEMA 

(afprøvning af RoboFit på Ortopædisk Genoptræningscenter) 

 
(X = ja) 

 

Borgers navn: 

Dato: 

 

STATUS 

 

Symptomer i skulder 

Smerter: 

Stivhed: 

Svaghed: 

Prikken: 

Andre symptomer: 

 

Ved smerter:    

Konstante 

Intermitterende 

 

NRS mildest (0-10): 

NRS værst (0-10): 

 

Forstyrret nattesøvn pga. smerter: 

 

Smertestillende medicin: 

Hvilken: 

Antal gange om dagen: 

 

 

UNDERSØGELSESFUND 

 

Bevægelighed 

Afficeret side 

Fleksion (grader): 

Abduktion (grader): 

Ekstension (grader): 

 

Indadrotation 

Lår: 

Balle: 

SI led: 

Talje: 

Th. 12: 

Skulderblad: 
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Udadrotation 

Til nakke/albue frem: 

Til nakke/albue tilbage: 

Over hoved/albue frem: 

Over hoved/albue tilbage: 

Fuld elevation af arm: 

 

Isometriske muskeltests 

Afficeret side (er der smerter?) 

Fleksion: 

Abduktion: 

Ekstension: 

Indadrotation: 

Udadrotation: 

 

 

VURDERING AF TRÆNINGSFORLØBET 

Har borgeren oplevet bivirkninger i forløbet pga. træningen? (beskriv evt.) 

 

Udfyldes kun af terapeut: 

Hvordan vurderer du alt i alt borgerens træningscompliance? 

Meget høj: 

Høj: 

Moderat: 

Lav: 

Meget lav: 
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Evaluering af RoboFit: Afsluttende interview med borgere 
 
Dato: _____________ Navn: ________________________________________________ 

 

 

Dit aktivitetsniveau før og efter dit genoptræningsforløb 
 

 □     Jeg kan udføre flere daglige gøremål 

 □     Jeg kan udføre det samme antal daglige gøremål 

 □     Jeg kan udføre færre daglige gøremål 

 

 

Særlig forbedring inden for nogle aktivitetsområder? 
 

□ 

 

Personlig pleje  

(fx tage tøj på/af, vaske dig, spise, drikke) 

□ 

 

Husholdning  

(fx lave mad, gøre rent, købe ind, havearbejde) 

□ 
 

Lønnet/frivilligt arbejde 

□ 

 

Komme omkring med transportmidler  

(fx bil, bus, tog, cykel) 

□ 

 

Fritidsaktiviteter  

(fx dyrke sport, se fjernsyn, læse, håndarbejde) 

□ 

 

Sociale aktiviteter  

(fx være sammen med familie/venner) 

□ 
 

Sove 

 

 

Overordnet oplevelse af at træne med RoboFit? 

 
 I meget 

høj grad 
I høj grad 

 
Nogenlunde I lav grad 

 
I meget 
lav grad 

Ved 
ikke 

 

Jeg har følt mig tryg 
 

□ □ □ □ □ □ 
 

Jeg er tilfreds med træningen 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

Oplevelse af at anvende RoboFit i genoptræningsforløbet 

 

Spørgsmål Noter 
Hvordan er din hjemmetræning 
foregået? (fx trisse) 
Sammenligning med anvendelse 
af RF 
 

 

Hvad har været godt ved at træne 
med RF? 

 
 



Bilag 2 

Hvad har været mindre godt/ 
udfordrende ved at træne med 
RF? 
 

 

Har du gennemgået et genoptræ-
ningsforløb før?  
Sammenligning med genoptræ-
ningsforløbet med RF 
 

 

Hvis du blev skadet igen og fik 
brug for genoptræning, ville du så 
bruge RF?  
Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

 

Kunne du forestille dig at have/ 
anvende RF derhjemme? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

 

 
 

Brugervenlighed 

 

Spørgsmål Noter 
Hvordan har det været at  
anvende RF? 
- Selve robotten 
- Skærm/iPad 
- Nøglebrik 
 

 

Forslag til forbedringer af RF?  
 

 

 

Motivation (oplevelse af feedback-funktion) 

 

Spørgsmål Noter 
Har RF påvirket din motivation for 
at træne? Hvordan? 
 

 

Hvordan har du oplevet spørgs-
målene på iPad’en ang. svær-
hedsgraden af øvelserne og dit 
smerteniveau undervejs i trænin-
gen? 
 

 
 

Har RF givet dig feedback på 
øvelserne? (varighed af træning, 
længde af bevægelse, fremgang) 
Hvordan har du oplevet det? 
 

 
 
 
 

Har fysioterapeuten vist dig grafer 
over din udvikling (bevægelighed, 
styrke)?  
Hvordan har du oplevet det? 
 

 
 

Hvilken type af feedback har væ-
ret mest interessant for dig? 
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RoboFit  

 

Ortopædisk Genoptræningscenter 

 
I forbindelse med din deltagelse i projektet om RoboFit bedes du udfylde dette  

spørgeskema hver gang du træner med RoboFit på Ortopædisk Genoptrænings- 

center.  

 

Spørgsmål 1-3 skal besvares før træningen, mens spørgsmål 4-6 skal besvares efter 

træningen. Du må meget gerne kommentere/uddybe dine svar. 

 

Når du har udfyldt spørgeskemaet, bedes du lægge det i kassen, der står i vindues-

karmen ved siden af RoboFit. 

 

Mange tak for din hjælp. 

 
 
 
 
 
Dato: _____________ Navn: _____________________________________________ 

 
 
 
Før træningen 
 

1. Hvordan har du haft det i skulderen siden din sidste træning på Ortopædisk Gen-

optræningscenter? (sæt evt. flere X’er) 

 

□ Ingen symptomer □ Smerter □ Ømhed 

□ Stivhed □ Svaghed □ Andet: _______________________ 
 

  

   

Evt. kommentarer/uddybning: __________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Spørgsmål 2 og 3, der besvares før træningen, findes på næste side 

 



Bilag 3 

Før træningen (fortsat) 
 

2. Hvordan har det været for dig at udføre daglige gøremål siden din sidste træning på 

Ortopædisk Genoptræningscenter? (sæt X i feltet under det svar, der passer bedst) 

 
 Let Nogen-

lunde 

Svært Umuligt Ikke re-

levant 
 

Personlig pleje  

(fx tage tøj på/af, vaske dig, spise, drikke) 
 

□ □ □ □ □ 

 

Husholdning  

(fx lave mad, gøre rent, købe ind, havearbejde) 
 

□ □ □ □ □ 

 

Lønnet/frivilligt arbejde 
 

□ □ □ □ □ 

 

Komme omkring med transportmidler  

(fx bil, bus, tog, cykel) 
 

□ □ □ □ □ 

 

Fritidsaktiviteter  

(fx dyrke sport, se fjernsyn, læse, håndarbejde) 
 

□ □ □ □ □ 

 

Sociale aktiviteter  

(fx være sammen med familie/venner) 
 

□ □ □ □ □ 

 

Sove 
 

□ □ □ □ □ 

 

 

Evt. kommentarer/uddybning: __________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Hvordan har dit aktivitetsniveau været siden din sidste træning på Ortopædisk Gen-

optræningscenter, når du sammenligner med de sidste to uger? (sæt ét X) 
 

□ Jeg har kunnet udføre flere daglige gøremål 

□ Jeg har kunnet udføre det samme antal daglige gøremål 

□ Jeg har kunnet udføre færre daglige gøremål 

□ Ved ikke 

 

Evt. kommentarer/uddybning: __________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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Efter træningen 
 
4. Hvordan har du det i skulderen nu efter din træning med RoboFit? (sæt evt. flere X’er) 

 

□ Ingen symptomer □ Smerter □ Ømhed 

□ Stivhed □ Svaghed □ Andet: ________________________ 

 
Evt. kommentarer/uddybning: __________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
5. Hvordan oplevede du at træne med RoboFit? (sæt X i feltet under det svar, der passer 

bedst) 
 

 I meget 
høj grad 

I høj grad 
 

Nogenlunde I lav grad 
 

I meget 
lav grad 

Ved 
ikke 

 

Jeg følte mig tryg 
 

□ □ □ □ □ □ 
 

Jeg er tilfreds med træningen 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

Evt. kommentarer/uddybning: __________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
6. Oplevede du tekniske problemer med RoboFit under din træning (skærm eller 
håndtag/snor)? (sæt ét X) 
 

□ Nej 

□ Ja – beskriv gerne: _________________________________________________________________ 

     
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Spørgsmål til fysioterapeut/superbruger af RoboFit på OGC ved afslutning af projektet 

 

Oplevelse af RoboFit 

 

Anvendelse af RoboFit: 

- Hvordan anvendes RoboFit? (undersøgelse/screening + træning) 

- Understøttes fysioterapeutisk træning? 

- Er der borgere, der ikke kan anvende RoboFit? 

 

Oplevet brugervenlighed (som RoboFit er nu): 

- Skærm 

- Opsætning af øvelser 

 

Tryghed/sikkerhed ved at lade borgerne træne med RoboFit? (sammenlignet med fx trisse?) 

 

Fordele ved RoboFit ift.: 

- Fysioterapeutisk faglighed? 

- Dagligt arbejde/arbejdsgange (oversigt over borgere, dokumentation) 

- Indblik i borgeres træning? (behov, udfordringer… ift. traditionelt forløb) 

(sammenligne med traditionelt forløb) 

 

Oplevede ulemper? 

 

Situationer ift. traditionelt forløb, hvor det er nemmere/mere besværligt at anvende RoboFit? 

 

Rolle i forløb med henholdsvis RoboFit og traditionel genoptræning? 

 

Forslag til forbedringer? 

 

Hvad har borgere udtrykt? 

Motivation hos borgerne? 

 

Compliance: 

- Ift. RoboFit på OGC 

o Anbefalet antal træninger på OGC pr. uge? 

o Hvornår træner borgerne ikke tilstrækkeligt? 

- Erfaring med compliance ved hjemmetræning for skulderpatienter/generelt? 

 

 

Perspektivering 

Andre målgrupper? 

RoboFit som redskab til hjemmetræning? 
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Kortlægning af arbejdsgange (uden og med RoboFit) 

Arbejdsgange for 
terapeut 

Traditionelt genoptræningsforløb 
på OGC 

Genoptræningsforløb inkl. RoboFit på OGC 
(som robotten er ved projektafslutning) 

Første 
konsultation 

Før Orientere sig om borger i journalen 
 
5 minutter 
 

Orientere sig om borger i journalen 
 
5 minutter 
 

Under Noter: Anamnese, aktivitetsproblematik-
ker, mål, plan for forløb mm. 
 
Objektiv undersøgelse: Måling af ledbe-
vægelighed pr. øjemål eller med ledmåler 
 
Fortælle om proces, bl.a. smertehåndtering 
 
Udarbejde og instruere i træningsprogram/ 
hjemmeøvelser 
 
 
 
30 minutter (release/ASD) 
45 minutter (andre skulder-diagnoser) 
 

Noter: Anamnese, aktivitetsproblematikker, 
mål, plan for forløb mm. 
 
Objektiv undersøgelse: Måling af ledbevæge-
lighed med ledmåler 
 
Fortælle om proces, bl.a. smertehåndtering 
 
Øvelsesopsætning i RoboFit og introduktion til 
robotten 
 
Instruere i hjemmeøvelser 
 
30 minutter (release/ASD) 
45 minutter (andre skulder-diagnoser) 
 

Booke tid til opfølgning med terapeut og 
evt. holdtræning 
 
2 minutter 
 

Booke tid til opfølgning med terapeut og 
selvtræning med RoboFit (1-3 gange pr. uge) 
 
5 minutter 
 

Efter Overføre noter til journal 
 
Skrive vurdering 
 
Klikke af i journalen, at borger er fremmødt 
 
10 minutter 
 

Overføre noter til journal 
 
Skrive vurdering 
 
Klikke af i journalen, at borger er fremmødt 
 
10 minutter 
 

Opfølgende 
konsulta-
tioner 

Før Læse op på noter i journal 
 
 
 
 
 
5 minutter 

Læse op på noter i journal 
 
Tjekke oversigt i RoboFit (borgers svar på 
spørgsmål og kurver over udvikling i 
ledbevægelighed og styrke) 
 
> 5 minutter 
 

Under 
 
 
 

Objektiv undersøgelse: Måling af ledbe-
vægelighed pr. øjemål eller med ledmåler 
 
Subjektiv undersøgelse: Borgerens oplevel-
se af symptomer, daglige aktiviteter mm. 
 
Justere i træningsprogram/hjemmeøvelser 
 
30 minutter 
(gennemsnitligt 6 gange) 
 

Objektiv undersøgelse: Måling af ledbevæge-
lighed med ledmåler 
 
Subjektiv undersøgelse: Borgerens oplevelse af 
symptomer, daglige aktiviteter mm. 
 
Justere i øvelsesopsætning i RoboFit 
 
30 minutter 
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Booke tid til opfølgning med terapeut og 
evt. holdtræning 
 
2 minutter 
 

Booke tid til opfølgning med terapeut og 
selvtræning med RoboFit (1-3 gange pr. uge) 
 
5 minutter 
 

Efter Overføre noter til journal 
 
Skrive vurdering 
 
Klikke af i journalen, at borger er fremmødt 
 
10 minutter 
 

Overføre noter til journal 
 
Skrive vurdering 
 
Klikke af i journalen, at borger er fremmødt 
 
10 minutter 
 

Sidste 
konsultation 

Før Læse op på noter i journal 
 
 
 
 
 
5 minutter 

Læse op på noter i journal 
 
Tjekke oversigt i RoboFit (borgers svar på 
spørgsmål og kurver over udvikling i 
ledbevægelighed og styrke) 
 
> 5 minutter 
 

Under Objektiv undersøgelse: Måling af ledbe-
vægelighed pr. øjemål eller med ledmåler 
 
Subjektiv undersøgelse: Borgerens oplevel-
se af symptomer, daglige aktiviteter mm. 
 
Instruktion i videre træning (fremtidig plan) 
 
30 minutter 
 

Objektiv undersøgelse: Måling af ledbevæge-
lighed med ledmåler 
 
Subjektiv undersøgelse: Borgerens oplevelse af 
symptomer, daglige aktiviteter mm. 
 
Instruktion i videre træning (fremtidig plan) 
 
30 minutter 
 

Efter Udarbejde skriftligt afslutningsnotat (til 
borgers praktiserende læge, hvis borger 
giver samtykke): Opsummering, antal 
fremmøder, konklusion mm. 
 
Lukke journal 
 
15 minutter 

Udarbejde skriftligt afslutningsnotat (til borgers 
praktiserende læge, hvis borger giver samtykke): 
Opsummering, antal fremmøder, konklusion 
mm. 
 
Lukke journal 
 
15 minutter 
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Kortlægning af arbejdsgange: Fremtidigt scenarium med RoboFit på OGC 

Arbejdsgange for 
terapeut 

Fremtidigt scenarium: Genoptræningsforløb med RoboFit (på OGC) 

Første 
konsultation 
(på OGC) 

Før Orientere sig om borger i journalen 
 
5 minutter 
 

Under Noter: Anamnese, aktivitetsproblematikker, mål, plan for forløb mm. 
 
Måling af ledbevægelighed (højde for toppunkt) foretages automatisk 
 
Fortælle om proces, bl.a. smertehåndtering 
 
Øvelsesopsætning i RoboFit og introduktion til robotten 
 
30 minutter (release/ASD) 
45 minutter (andre skulder-diagnoser) 
 

Efter Skrive vurdering og overføre dokumentation fra RoboFit til Columna Cura 
 

Borgers fremmøde registreres automatisk 
 

5 minutter 
 

Opfølgende 
konsulta-
tioner  
(på OGC) 

Før Tjekke oversigt i RoboFit (borgers svar på spørgsmål og kurver over udvikling i 
ledbevægelighed og styrke) 
 

5 minutter 
 

Under 
 
 
 

Subjektiv undersøgelse: Borgerens oplevelse af symptomer, daglige aktiviteter mm. 
 

Justere i øvelsesopsætning i RoboFit 
 

30 minutter 
 

Efter Skrive vurdering og overføre dokumentation fra RoboFit til Columna Cura 
 

Borgers fremmøde registreres automatisk 
 

5 minutter 
 

Opfølgende 
konsulta-
tioner  
(på OGC 
eller pr. 
telefon) 

Før Tjekke oversigt i RoboFit (borgers svar på spørgsmål og kurver over udvikling i 
ledbevægelighed og styrke) 
 

5 minutter 
 

Under Subjektiv undersøgelse: Borgerens oplevelse af symptomer, daglige aktiviteter mm. 
 

Vejlede i øvelsesopsætning i RoboFit og instruere i videre træning 
 

15 minutter 
 

Efter Evt. skrive vurdering og overføre dokumentation fra RoboFit til Columna Cura 
 

5 minutter 
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Sidste 
konsultation 
(på OGC) 
 

Før Tjekke oversigt i RoboFit (borgers svar på spørgsmål og kurver over udvikling i 
ledbevægelighed og styrke) 
 
5 minutter 
 

Under Objektiv undersøgelse: Måling af ledbevægelighed (højde for toppunkt) foretages 
automatisk ved sidste træningsgang 
 
Instruktion i videre træning (fremtidig plan) 
 
30 minutter 
 

Efter Skrive konklusion på genoptræningsforløbet og gemme evalueringsrapport fra RoboFit 
(sende til borgers praktiserende læge, hvis borger giver samtykke) 
 
Lukke journal 
 
5 minutter 
 


