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RESUME 

Baggrund 

Med stigningen i antallet af ældre med funktionsnedsættelse i større eller mindre omfang, vil løsninger, der mindsker 

antallet af forflytninger være attraktive for at mindske presset på den kommunale økonomi. En forøgelse af den 

enkelte borgers mulighed for at være selvhjulpen vil dermed være en gevinst for den enkeltes værdighed, men også 

mindske presset på behovet for offentlige ydelser. Firmaet MultiLiving Care (MLC) er i gang med at udvikle en elektrisk 

multifunktionel stol, der er designet til at understøtte borgeren i hverdagsaktiviteter.  

Formål 

At afdække, hvordan stolen fungerer i praksis og hvordan borgerne oplever at anvende stolen, herunder om brugen af 

stolen påvirker deres grad af selvhjulpenhed, aktivitetsniveau, autonomi og livskvalitet.  

At understøtte virksomheden i udviklingen og tilpasning af stolen til praksis og den enkelte borgers behov, så 

kvaliteten af produktet øges og muligheden for senere implementering i organisationen styrkes. 

Teknologien 

Multifunktionsstolen er udformet som en almindelig lænestol med det formål at mindske stigmatisering af borgere 

med funktionsnedsættelser. Stolen kan transportere borgeren rundt i eget hjem uden at borgeren skal forflyttes fra 

lænestol til kørestol og tilbage, når man skal rundt i hjemmet. Stolen har et løft, så den passer til både sofabord og 

spisebord og et sædeløft med kip, der hjælper borgere med at komme fra siddende til stående.  

Målgruppe 

Ældre borgere over 65 år med nedsat eller begrænset mobilitet ift. gang, rejse/sætte, forflytninger og som har en 

oplevelse af udtrætning i løbet af dagen, så borger har svært ved at udføre sine hverdagsaktiviteter. Vi rekrutterede to 

borgere i eget hjem og en på plejehjem.  

Resultater 

Multifunktionsstolens funktioner ser ud til at have haft en effekt ift. at øge borgernes selvhjulpenhed under 

madlavning og forflytninger. Den øgede selvhjulpenhed har resulteret i, at borgeren på plejehjem ikke længere har 

behov for anden hjælper til forflytninger fra stol til seng og fra stol til toilet, da hun er gået fra at blive liftet til at 

kunne være aktivt med i forflytningen ved brug af stolens rejse-sig funktion. Borgeren i eget hjem har fået et mindre 

behov for hjælp til madlavning og på sigt kan hun muligvis udskyde behovet for hjælp til forflytninger fra stol til seng 

og fra stol til toilet.   

Stolen har haft en positiv indflydelse på borgerens i eget hjems livskvalitet, oplevelse af autonomi, samt evne og 

tilfredshed med at udføre vigtige hverdagsaktiviteter. Borgeren på plejehjem oplevede et fald i livskvalitet og følelse af 

autonomi grundet COVID-19 nedlukningen, samt besvær med at komme rundt med stolen indenfor og manglende 

mulighed for at køre i stolen udenfor. 

Terapeuter, SOSU-medarbejder og borgerne angiver, at stolens funktioner (elevation, hvile og rejse-sig funktion) kan 

bidrage til at borgeren sparer energi i løbet af dagen, hvilket måske kan resultere i, at borgeren kan holde til at udføre 

flere hverdagsaktiviteter i løbet af dagen.  

Ift. stolens fokus på besjæling føler både terapeuter og borgere, at det er et stort plus, at borger har indflydelse på 

stolens farver og stof, samt at det kan være med til at sætte borgers funktionsnedsættelse i baggrunden og dermed 

reducere stigmatiseringen af funktionsnedsættelsen.  
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Konklusion 

Multifunktionsstolens koncept ser ud til at virke ift. at øge borgernes selvhjulpenhed under madlavning og 

forflytninger, men stolen kan i sin nuværende form, iflg. sundheds- og omsorgslinjen i AAK, ikke kategoriseres som et 

hjælpemiddel, da stolen mangler CE-mærkning som medicinsk hjælpemiddel, ikke kan køre udenfor og dermed ikke 

kan erstatte en el-kørestol, samt at der ikke er mulighed for trykaflastning og tilpasning af sædets dimensioner. Vi kan 

derfor ikke opskalere eller implementere teknologien i Aarhus Kommune, som den er nu.  

Virksomhedsperspektiv 

MultiLiving Care vurderer, at projektet har været med til at hjælpe virksomheden fremad både ift. at blive profileret 

og at lære hvad deres produkter skal kunne for at komme ind på det offentlige marked. Erfaringer fra projektet har 

gjort det klart for virksomheden, at de er nødt til at arbejde med to målgrupper for stolen. En stol der henvender sig til 

det private marked ”MultiLiving Chair Classic”, samt en stol der henvender sig til det offentlige marked ”MultiLiving 

Chair Health”. Dette har ændret deres fremadrettet strategi og de vil derfor nu fokusere på afsætning til det private 

marked først med en mere velhavende målgruppe og mere fokus på design, før de fokuserer på afsætning til det 

offentlige.  

Virksomheden vurderer, at med resultaterne fra projektet og samarbejdet med Aarhus Kommune i ryggen, så øges 

virksomhedens og produktets troværdighed, hvilket får virksomheden til at stå bedre og have nemmere ved at få 

tiltrukket ekstern kapital til at videreudvikle stolen og virksomheden fremadrettet.  

Perspektivering 

Projektet har tydeliggjort et behov i Aarhus Kommune for mobilitetshjælpemidler, der kan understøtte borgernes 

selvhjulpenhed bl.a. gennem elevations- og rejse-sig funktion og at disse funktioner potentielt set kan være med til at 

sænke borgernes behov for hjælp til forflytninger og madlavning. Derudover har projektet vist et behov for i højere 

grad at hjemliggøre hjælpemidler, da borgerne i projektet satte stor pris på, at multifunktionsstolen var mere hjemlig 

end en normal kørestol og at de følte, at det var med til at reducere stigmatiseringen af deres funktionsnedsættelse.   

MultiLiving Care har igennem projektet fået udviklingsforslag og kriterier for, hvad der skal til for at kunne lykkedes 

med at få kategoriseret stolen som et hjælpemiddel, hvis virksomheden lykkedes med at få stolen godkendt som et 

hjælpemiddel kan en mulig opskalering af dette projekt overvejes for at bekræfte dets resultater, da dette projekts 

resultater er baseret på et lille borgergrundlag.  
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BAGGRUND 

Med stigningen i antallet af ældre med funktionsnedsættelse i større eller mindre omfang, vil løsninger, der mindsker 

antallet af forflytninger være attraktive for at mindske presset på den kommunale økonomi. En forøgelse af den 

enkelte borgers mulighed for at være selvhjulpen vil dermed være en gevinst for den enkeltes værdighed, men også 

mindske presset på behovet for offentlige ydelser. 

Firmaet MultiLiving Care (MLC) er i gang med at udvikle en elektrisk multifunktionel stol, der er designet til at 

understøtte borgeren i hverdagsaktiviteter. Stolen er udformet som en almindelig lænestol med det formål at 

mindske stigmatisering af borgere med funktionsnedsættelser. 

Stolen kan transportere borgeren rundt i eget hjem uden at borgeren skal forflyttes fra lænestol til kørestol og tilbage, 

når man skal rundt i hjemmet. Stolen har et løft, så den passer til både sofabord og spisebord og et sædeløft med kip, 

der hjælper borgere med at komme op at stå. Den har kip-funktion, sådan at trykket fra borgeres vægt kan fordeles og 

ændres. 

Aarhus Kommune (AAK) blev bekendt med MLCs løsning med en ”lænestol” forklædt som en el-kørestol gennem 

erhvervsafdelingen og i samarbejde med områdeleder. I AAK vakte stolen interesse, ift. om denne løsning kunne være 

et alternativ til de gængse modeller i forhold til funktionalitet, men også øget velfærd og hjemliggørelse, ligesom 

sammensætningen af stol med el-scooter og trailer kunne bidrage til forøgelse af mobiliteten.  

Løsningen passer desuden ind i rådmand Jette Skives vision om at have mere fokus på hjemliggørelse hos borgerne 

(Fokus20). Derudover er det i tråd med ledetrådene i AAK om ”at holde borgeren væk” ved at borgerne forhåbentlig 

bliver mere selvhjulpne og ”al magt til borgerne”, da de får en øget medbestemmelse ift. udseendet af deres 

hjælpemiddel.  

Der er her tale om et nyt produkt, sammensat af kendte testede teknologier / produkter og sat sammen på en ny 

måde. Stolen er i første omgang en prototype som ønskes afprøvet og videreudviklet i samarbejde med praksis i 

Aarhus Kommune (AAK). 

I afprøvningen af prototypen vil vi primært have fokus på at afdække, hvordan stolen fungerer i praksis og hvordan 

borgerne oplever at anvende stolen, herunder om brugen af stolen påvirker deres grad af selvhjulpenhed, 

aktivitetsniveau, autonomi og livskvalitet.  

Et andet fokus i projektet er at understøtte virksomheden i udviklingen og tilpasning af stolen til praksis og den 

enkelte borgers behov, så kvaliteten af produktet øges og muligheden for senere implementering i organisationen 

styrkes.  Virksomheden håber på, at afprøvningen fører til produktion af stolen og efterfølgende salg, hvis stolen 

klarer de tests, som AAK sætter op. MLC håber på, at dette kan være med til at skabe nye arbejdspladser i deres 

virksomhed.  

FORMÅL 

• At afdække selve løsningens fordele og mangler, samt observere og monitorere om der er situationer eller 

aktiviteter, som borger vil kunne udføre selvstændigt og uden brug af hjælpere ved brug af 

multifunktionsstolen.    

• At undersøge om løsningen påvirker borgerens mobilitet, autonomi, aktivitetsniveau, værdighed og velvære.  

• At undersøge, hvordan borgerne oplever at anvende stolen i dagligdagen. 

• At bidrage med erfaringer og viden til MultiLiving Care til videreudvikling af stolen og deres forretning 

• At udarbejde tendenser på baggrund af borgernes anvendelse af stolens funktioner, som kan anvendes i den 

afsluttende Business Case til at estimere og sandsynliggøre forholdet mellem økonomi, velvære og mobilitet.  
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MÅL 

• At øge den oplevede velvære/livskvalitet hos borgerne   

• At borgerne opnår en forøget mobilitet (balance, styrke og gangfunktion)  

• At belyse, hvordan multifunktionsstolen anvendes og omfanget af brugen af stolens funktioner i hverdagen   

• At nedbringe den nødvendig assistance i forbindelse med ønsket mobilitet hos borgeren   

• At mindske antallet af forflytninger, så arbejdsmiljøet forbedres   

• Vurdering af mulig ændring af visiterede plejeydelser og andre besparelsespotentialer   

 

SUCCESKRITERIER 

• At 3 borgere får udleveret multifunktionsstolen til afprøvning  

• At borgerne er mere tilfredse med det nye hjælpemiddel sammenlignet med deres gamle hjælpemiddel  

• At multifunktionsstolen giver borgerne mulighed for at udføre nye aktiviteter i hverdagen   

• At borgerne oplever en øget mobilitet  

• At borgerne anvender multifunktionsstolen nye funktioner (rejse-sig, elevation) dagligt  
 

PROJEKTBESKRIVELSE 

PROJEKTORGANISATION  

Projektet var organiseret på følgende måde med VTU-styregruppen som projektejere. Herunder var projektets 

styregruppe, som bestod af en leder fra Center For Frihedsteknologi (CFT) og Viceområdechef fra Område 

Marselisborg. Til projektet var der tilknyttet en projektleder fra CFT, som havde ansvaret for aktiviteterne internt i 

Aarhus Kommune, derudover var der tilknyttet en projektleder fra leverandøren MultiLiving Care, som stod for 

aktiviteterne internt i MultiLiving Care.   

Projektorganisationsdiagram 

 

PROJEKTFORLØB 

Projektet blev igangsat på baggrund af en bevilling fra Velfærdsteknologisk udviklings-pulje (VTU-puljen) på 1,15 mil. i 

juli 2019 med en estimeret afslutning i december 2019. Projektet er blevet forsinket med et halvt år, da der var behov 

for at udvikle på stolen inden denne kunne leveres til borgerne, derudover er projektet blevet forsinket på grund af 

nedlukningen af Danmark i marts 2020 grundet Covid-19. (Se bilag 1 for uddybende beskrivelse af projektforløbet, 

samt bilag 3 for risikoanalysen). 
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Tidsplan og beskrivelse af projektets faser 

 

MULTIFUNKTIONSSTOLENS UDVIKLINGSPROCES I PROJEKTET  

I projektet er borgerne og medarbejderne i praksis blevet inddraget aktivt i videreudviklingen af multifunktionsstolen. 

Medarbejdernes involvering i projektet er blevet sikret ved at inddrage terapeuterne fra starten af projektet med 

identificering og kvalificering af målgruppen for teknologien, samt til løbende sparring, feedback og observationer 

under afprøvningen ved borgerne. Borgerne er blevet inddraget ved at have stolen til afprøvning inden levering, så 

borger havde mulighed for at komme med input til stolens funktioner, komfort, udseende og kørselsparametre inden 

endelig færdigproduktion og levering af stolen til borgeren. Derudover har vi fået løbende feedback fra borgere og 

tilknyttet SOSU-personale under afprøvningen hos borgerne, som leverandøren løbende har fulgt op på med 

tilpasninger til den enkelte borgers behov.  

Borger og medarbejderinvolveringsproces 
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Som beskrevet ovenfor har stolen udviklet sig gennem projektperioden ud fra behovene i praksis og hos målgruppen. I 

figuren nedenfor er beskrevet de udviklingstiltag, der blevet udført undervejs i projektet på baggrund af feedback fra 

projektleder, hjælpemiddelcenteret, sundheds- og omsorgslinjen, terapeuter og SOSU-medarbejder fra praksis, samt 

feedback fra borgerne.  

Udviklingsproces af multifunktionsstolen 

 

 

 

Nedenfor ses forskellen fra første funktionstest til den færdige stol, som blev leveret til en af borgerne i projektet. 

 

 

 

 

 

Første Funktionstest                  →            Levering hos borgeren 
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TEKNOLOGIEN 

BESKRIVELSE AF DEN AFPRØVEDE VERSION AF M ULTIFUNKTIONSSTOLEN 

Multifunktionsstolen baserer sig på en ny sammensætning af kendte komponenter. Sæde og ryg er baseret på 

seniorlænestolen Sorø stolen fra Nordic-C. Motor og aktuatorer er baseret på kendt danskudviklet teknologi fra Linak. 

Underdel og ramme er produceret af VOKA. Selve styringsenhed, kommunikationscenter og 

dataopsamlingskomponenter er udviklet i samarbejde med it-virksomhed (Bunker43). Stolen er beklædt med enten 

stof eller læder, der er monteret ved SER-møbelpolstring. Beklædningen af stolen er brandhæmmende efter EN 1021-

1 og EN 1021-2. MultiLiving Chair er CE godkendt efter Maskindirektiv 2006/42/EF.  

Beskrivelse af stolens mål 

 

Joystick og styrringsenhed 

Multifunktionsstolens funktioner styres ved brug af 

joystick. Ovenpå joysticket er der en knap, der aktiveres, 

når stolen skal tændes og når borger skal ændre stolens 

indstilling og funktion.  

Joysticket har 4 positioner (Frem, tilbage, til højre og til 

venstre). Disse positioner (med en margin i positionerne), 

kan suppleres med stillinger ”på skrå”. Altså hvor 

joysticket kombinerer f.eks. frem og til højre-funktionen.  

Konkret bruges det i kørselsfunktion og hvilefunktion. 

 

Den valgte indstilling er vist på selve styringsmodulet via lysdioder, men kan også ses på den 

medfølgende SmartPhone.  
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Nedenstående tabel henviser til de funktioner, der er tilgængelige ved de respektive indstillinger og positioner af 

joysticket. 

Indstillinger og funktioner i stolen 

Indstilling Funktion Frem Tilbage Venstre Højre Kombination 

1 Kørsel Kører 
frem 

Kører 
tilbage 

Foretages 
med halv 
hastighed 

Roterer om 
egen akse 
venstre om 

Roterer om 
egen akse 
højre om 

Kombination mellem 
frem/højre og frem/venstre: 

Drejer blidt, mens den kører 
frem 

Kombination mellem 
tilbage/højre og 
tilbage/venstre: 

Drejer blidt, mens den kører 
tilbage 

2 Hvile Ryg 
løftes 
op  

Ryg sænkes 
ned 

Benhviler 
løftes op 

Benhviler 
sænkes ned 

Kombination mellem 
frem/højre og frem/venstre: 

Benhviler op, ryg ned. 

Kombination mellem 
tilbage/højre og 
tilbage/venstre: 

Benhviler ned, ryg op. 

3 Rejse-sig og 
elevation 

 

 

Rejse 
sig 

Sætte sig Elevation op Elevation 
ned 

Ingen funktion 

4 Sædekip og 
fodstøtte 

Sæde-
kip 
frem 

Sædekip 
tilbage 

Fodstøttens 
længde øges 
mod jorden 

Fodstøttens 
længde 
mindskes 

Ingen funktion 

 

Beskrivelse af stolens funktioner 

Rejse-sig funktion 

Ved at rykke joysticket fremad under indstilling tre anvendes stolens rejse-sig funktion. 

Funktionen begynder med, at benhvileren køres ned i nul-position så langt inde som 

muligt mod stolen. Herefter sænkes fodstøtten mod gulvet for at støtte og stabilisere 

stolen. Ved berøring ved gulv aktiveres kontakt og rejse-sig funktionen aktiveres. Her 

kipper sæde og ryglæn fremad op til 65 graders ift. neutral siddestilling.  

Elevationsfunktion  

Ved at rykke joysticket til venstre under indstilling tre anvendes stolens 

elevationsfunktion, hvor sædet løftes op fra udgangstillingen på 50 cm. fra gulvet til 80 

cm. fra gulvet.  

 Elevationsfunktion 
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Hvilefunktion 

Hvilefunktionen er en kombination af ryglæn og benhviler funktionen under indstilling to, hvor begge ændres samtidig 

ved at placere joysticket i en kombination mellem frem/højre og frem/venstre. Her sænkes ryglæn fra opretstående 

udgangsposition 90 grader til maksimalt 65 grader. Samtidig løftes ben hvileren op fra udgangspositionen til denne er 

vandret ift. sædet. Mens benhvileren løftes, øges længden af benhvileren op til en maksimal længde på 97 cm. fra 

sæde til enden af fodstøtten.  

Kipfunktion 

Ved at rykke joysticket tilbage under indstilling fire anvendes stolens kip funktionen. Her kippes sæde og ryg bagover, 

så vinklen mellem sæde og ryg bevares. Benhvileren følger med i samme vinkel. Sædet kan maksimalt kippes 15 

grader fra siddestillingen (Funktionen er ikke 100% velimplementeret i den afprøvede udgave, da sædet er ustabilt, 

når stolen er kippet bagover). 

Fodstøtte 

Ved at rykke joysticket til venstre under indstilling fire øges længden på stolens benhviler og dermed afstanden fra 

fodstøtte til sæde. Længden kan øges indtil fodstøtten rammer overfladen og bevægelsen stopper. Denne funktion 

kan anvendes, hvis borgeren ønsker at rejse sig op uden anvendelse af rejse-sig funktionen, samt for at justere borgers 

siddestilling ift. benlængde.  

Opklappelige armlæn 

Stolen er udstyret med to armlæn, som kan klappes op under sideforflytninger eller udstigning fra stolen.  

BESKRIVELSE AF SCOOTER   

 

Borger 2 fik foruden multifunktionsstolen også udleveret en el-scooter, så 

hun stadig ville kunne transportere sig udenfor.  

Scooteren er baseret på BEK Scooters Karma 747, hvor MultiLiving Care 

har udstyret denne med en elevationsfunktion, som har et maksimalt løft 

på 30 cm over udgangstillingen på 50 cm. Scooteren har desuden 

drejesæde på glideskinne med justerbar ryg. Opklappelige armlæn, der 

kan indstilles i bredden og højden. Derudover kan styret justeres frem og 

tilbage. 

MÅLGRUPPEN 

 

Målet for projektet var at inkludere tre borgere i alt. To i eget hjem og en på plejehjem. Dette blevet gjort på 

baggrund af følgende inklusionskriterier, som blev udarbejdet i samarbejde mellem projektleder, leverandøren og 

terapeuterne fra område Marselisborg.  
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INKLUSIONSKRITERIER 

Borgeren  

o Har nedsat eller begrænset mobilitet fit. gang, rejse/sætte, forflytninger. 
o Har en oplevelse af udtrætning i løbet af dagen, så borger har svært ved at udføre hverdagsaktiviteter. 
o Er visiteret til personlig hjælp, praktisk hjælp eller hjælp til forflytninger  
o Skal være 65+ 
o Har sufficient håndfunktion i den ene arm/hånd til at manipulere, anvende, holde eller bruge 

hverdagsredskaber 
o Har kognitive og synsmæssige færdigheder, der gør, at borgeren kan forudse/korrigere sine handlinger under 

betjening af stolen  
o Har motivation for at blive mere selvhjulpne i hverdagen 

Hjemmet 

o Skal være i ét plan eller med elevator 
o Skal have døråbninger på minimum 70 cm. 
o Skal have plads til at komme rundt i hjemmet med indekørestolen  

 

REKRUTTERINGSPROCES 

Borgerne blev rekrutteret gennem de tilknyttede terapeuter fra område Marselisborg. På baggrund af de udformede 

inklusionskriterier identificerede de en liste med borgere, som i forskellige grader opfyldte inklusionskriterierne. 

Herefter indgik vi i en fælles dialog om den enkelte borger for at identificere de borgere, som vi vurderede ville kunne 

få størst værdi ud af at deltage i afprøvningen. Her lagde vi vægt på graden af hjælp, som borgeren modtog i 

forflytningssituationer og til praktiske hverdagsaktiviteter. Under rekrutteringsprocessen fik vi yderligere et kriterie i 

forhold til borgerens højde og bredde, da det ikke var muligt at tilpasse sædets bredde og dybde til den enkelte 

borger. 

Dette sorterede mange potentielle borgere fra at kunne deltage i projektet, da de ikke ville kunne opnå en 

tilstrækkelig siddestilling i stolen pga. deres benlængde eller bredde over hoften. Vi endte på tre borgere, to i eget 

hjem og en på plejehjem, som matchede inklusionskriterierne tilstrækkeligt til at kunne deltage i projektet. De fik 

herefter mulighed for at afprøve stolen inden endelig samtykke og godkendelse til at deltage i projektet.  

BESKRIVELSE AF PROJEKTDELTAGERNE  

Nedenfor ses en grafisk fremstilling af de inkluderede borgeres karakteristika.  
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Borger 3 faldt fra undervejs i projektet efter ca. 4 ugers afprøvning af stolen, hvor hun kun prøvede at anvende stolen 

få gange. Dette skyldtes primært størrelsen på hendes lejlighed, hvor der var begrænset plads til at komme rundt med 

stolen. Der er derfor ikke opsamlet opfølgende målinger på hende ift. projektets evalueringsmetode.    

EVALUERINGSDESIGN 

Overordnet set var fokus for evalueringen af multifunktionsstolen at undersøge: 

o Hvordan stolens funktioner påvirker borgers følelse af autonomi og livskvalitet 

o Hvordan stolen påvirker borgernes selvhjulpenhed ift. at udføre hverdagsaktiviteter 

o Hvordan stolen påvirker borgernes mobilitet og graden af hjælp i forbindelse med forflytninger 

o Hvordan stolen anvendes i dagligdagen og hvor meget funktionerne benyttes 

o Hvordan stolens funktioner påvirker borgernes behov for praktisk og personlig hjælp 

o Hvordan borgerne oplever at anvende stolen i hverdagen 

o Hvordan terapeuterne og SOSU-personalet oplever stolen ift. brugervenlighed, arbejdsmiljø og effekter 

o Om borgerne er tilfredse med at anvende multifunktionsstolen sammenlignet med deres nuværende stol 

Måleredskaber og måletidspunkter 

Måleredskaber Før   Efter   Løbende   

Brugen af stolen         x   

Målsætning (COPM)   x   x      

Livskvalitet (WHOQOL)   x   x      

Autonomi (IPA-D1 modificeret)   x   x      

Tilfredshed med stolen (Quest 2.0)  x   x      

Activity based costing analysis                x  

Mobilitet (DEMMI)   x  

 

  

Aktivitetsniveau (ICura activity)   x  

 

  

Data fra Journal (CURA) Modtagne behandlinger, ydelser, 
hjælpemidler, etc.   

x              x    

Interviews              x  

Spørgeskema om oplevelse af brug af stolen              x  

Uddybende beskrivelse af måleredskaberne, samt argumentation for valg og fravalg af evalueringsmetoder kan findes 

i bilag 2. 



14 
 

RESULTATER 

BASELINE FUNKTIONSNIVEAU OG FYSISK AKTIVITETSNIVEAU 

Ved opstart af projektet blev der udført en DEMMI-test (De Morton Mobility Index) på borgerne ved at give point på 

15 forskellige funktioner, f.eks. bækkenløft eller at stå uden støtte. DEMMI scores på en skala fra 0-100, hvor 100 

indikerer ingen funktionsnedsættelser og 0 indikerer svære funktion nedsættelser og at man er totalt afhængig af 

hjælp fra andre (de Morton et al., 2008). Derudover blev der foretaget måling af borgernes aktivitetsniveau ved brug 

af ICURA Activity, som er en aktivitetsmonitor, der registrerer borgerens bevægelser og omregner denne til aktivitet i 

minutter. Den gennemsnitlig fysisk aktivitet i minutter på en dag er et gennemsnit for fem dages monitorering af 

borgers aktivitetsniveau i dagtimerne.  

Tabel over DEMMI-Score og fysisk aktivitetsniveau 

ID DEMMI-score Gennemsnitlig fysisk aktivitet i min. 
på en dag 

Borger 1 24 3 

Borger 2 53 242 

Borger 3 30 28 

Alle borgere vurderes dermed til at have funktionsnedsættelse i en grad, som kræver hjælp i dagligdagen. Ud fra 

måling af fysisk aktivitetsniveau kan man se, at borger 1 er meget inaktiv i løbet af dagen, da hun udelukkende sidder i 

kørestol eller ligger i sin seng. Borgeren bliver liftet fra kørestol til seng og kan ikke komme til stående medmindre to 

hjælpere løfter hende til stående eller hun rejser sig fra en tilpas høj siddestilling.  

Borger 2 har et højere funktionsniveau og kan selvstændigt gå rundt i lejligheden med rollator, samt rejse-sig fra stol 

med støtte eller supervision på dårlige dage. På gode dage kan borger selvstændigt rejse sig fra stol kun med hjælp fra 

egne kræfter i armene.   

Borger 3 har et funktionsniveau imellem de to andre. Hun kan forflytte sig ved egen hjælp fra kørestol til stol under 

supervision og kort afstand mellem stolene. Hun har et lavt fysisk aktivitetsniveau og er kun oppe at stå i 

forflytningssituationer. Opfølgende målinger af DEMMI og ICURA blev ikke foretaget, da borger 1+2 oplevede et stort 

funktionsfald under afprøvningsperioden pga. forværring af tilstedeværende sygdomme og en opfølgende måling 

dermed ikke ville give et retvisende billede af stolens effekter på borgernes mobilitet og aktivitetsniveau.  

 

HJÆLP I HVERDAGEN 

Vi har i projektet indsamlet data om borgernes modtagne ydelser ift. personlig og praktisk hjælp i hjemmet gennem 

indhentning af oplysninger fra deres borgerjournal i CURA.  
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Personlig og praktisk hjælp i hjemmet 

 

Ved Borger 1 er der ingen ændringer i projektperioden, mens borger 2 får mindre hjælp til at anrette/tilberede mad 

og mere hjælp til toiletbesøg. Dog får hun samlet set mere hjælp, da hun i perioden er blevet bevilliget flere timer til 

toiletbesøg af årsager der ikke relaterer sig til projektet.  

AUTONOMI INDE OG UDE  (IPA) 

I projektet har vi foretaget en måling af borgernes oplevelse af autonomi (selvbestemmelse og kontrol i hverdagen) og 

deltagelse frem for afhængighed af personhjælp. Dette er gjort ved brug af spørgeskemaet Impact on Participation 

and Autonomy Questionnaire (IPA), som vi har modificeret til kun at indeholde de to subskalaer autonomi inde og 

autonomi ude. En høj score betyder mindre oplevelse af autonomi og deltagelse hos borgeren (Ghaziani & Krogh, 

2009).  

Oplevet autonomi inde og ude 

 

Grafen viser, at borger 1 er gået fra en rimelig oplevelse af autonomi både ude og inde til at have en meget dårlig 

oplevelse af autonomi indenfor og en dårlig oplevelse af autonomi udenfor. Borger 1 angiver, at årsagen til den 

negative ændring skyldes, at hun har svært ved at anvende stolen på badeværelset og at hun ikke selvstændigt kan 

køre stolen ud af hendes lejlighed. En anden årsag til den lave grad af oplevet autonomi hos borger 1 skyldes en meget 

dårligere oplevelse af autonomi ift. at udføre en række aktiviteter, når hun vil, f.eks. gå i seng, gå på toilet, spise osv.  
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Borger 2 er gået fra en dårlig oplevelse af autonomi inde og ude til at have god oplevelse af autonomi indendørs og en 

rimelig oplevelse af autonomi udendørs. En ændring i score på ca. to i autonomi indendørs indikerer, at der er sket en 

ændring for borgeren, hvorimod der skal en ændring på ca. tre til at man kan være sikker på, at der er sket en ændring 

ift. oplevelse af autonomi udendørs (Cardol et al., 2002). Ved borger 2 ses den største ændring i oplevet autonomi ift. 

hendes muligheder for af vaske-sig og klæde sig på, når hun vil og på den måde hun ønsker, derudover ses der en stor 

ændring i oplevet autonomi ift. hendes muligheder for at stå op og gå i seng, når hun vil.  

TILFREDSHED (QUEST 2.0)  

Borgernes tilfredshed med stolen og den service, som er blevet givet i forbindelse med stolen, blev vurderet ved brug 

af Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive Technology (QUEST 2.0). Tilfredshed forstås her som 

borgerens positive og negative vurdering af de særlige forhold, der har indflydelse på brugerens forventninger, 

opfattelse, holdninger og værdier.  

Spørgeskemaet er inddelt i to dele. Første del omhandler borgerens tilfredshed med hjælpemidlet og anden del 

omhandler borgerens tilfredshed med servicen på hjælpemidlet. Skalaen for tilfredshed går fra 1-5, hvor en score på 

en indikerer, at borgeren er meget utilfreds og en score på fem indikerer, at borgeren er meget tilfreds  (Demers et al., 

2002).  

Tilfredshed med stolen (t1 = Nuværende primære stol, t2 = MultiLiving Chair) 

Samlet set er begge borgere lige så tilfreds eller mere tilfreds med MultiLiving Chair sammenlignet med deres 

nuværende primære stol.  

Borgerne er enige om at være tilfredse/meget tilfredse med stolens:  

o Holdbarhed 

o Indstilling og justering 

o Sikkerhed 
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Borger 2 er desuden meget tilfreds med stolens: 

o Effektivitet 

o Anvendelighed  

o Vægt 

Service på stolen  

Borgerne er overordnet nogenlunde tilfredse til meget tilfreds med den service, der er blevet leveret mht. 

multifunktionsstolen.  

Tilfredshed med Service på stolen (t1 = Nuværende primære stol, t2 = MultiLiving Chair) 

 

Borger 2 er utilfreds med leveringstiden af stolen. Borger 1 er mere tilfreds med servicen på den gamle stol end på 

multifunktionsstolen, men for borger 2 er det lige omvendt. Årsagen til utilfredsheden med levering hos borger 2 og 

servicen generelt ved borger 1 skyldes med stor sandsynlighed den ekstra produktionstid af stolen og den udskudte 

levering og opfølgning grundet Corona nedlukningen. 

AKTIVITETSUDFØRSEL OG TILFREDSHED (COPM)  

I projektet har vi haft en ergoterapeut til at udføre en Canadian Occupational Performance Measure (COPM), som er, 

et ergoterapeutisk redskab til resultatmåling konstrueret med henblik på at opfange ændringer i en borgers egen 

vurdering af tilfredshed med udførelsen af vigtige daglige aktiviteter. De enkelte aktivitetsproblematikker scores på en 

skala fra 1-10 ift. hvor vigtige de er for borgeren. Efter identifikationen af målene vurderer borgeren på en skala fra 1-

10, i hvor høj grad de mener, de kan udføre aktiviteten i dag, samt hvor tilfreds de er med denne udførelse.  

På baggrund af disse scoringer bliver der udarbejdet en ”Gennemsnitlig udførelsesscore” samt en gennemsnitlig 

”Tilfredsheds score” (Ergoterapeutforeningen, 2015). Jo højere score, jo bedre vurderer de, at de udfører opgaven og 

jo mere tilfredse er de med udførslen. I en COPM vurderes en ændring på tre eller derover at repræsentere en 

minimal vigtig ændring for borgeren (Tuntland et al., 2016). Altså at vi statisk set kan være sikker på, at borgeren reelt 

har opnået en mærkbar ændring i aktivitetsproblematikken.  
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Borger 2 identificerede vigtige aktivitetsproblematikker 

Aktivitetsproblemer Vigtighed 

Selvstændigt at kunne komme over i lænestol for at hvile i løbet af 
dagen 

9 

Selvstændig forflytning fra kørestol til toilet 8 

Selvstændigt at kunne finde tøj, køkkensager m.m. som er placeret i 
overskabe 

7 

Selvstændigt at kunne tilberede et længerevarende måltid 8 

 

Ændringen i udførsel og tilfredshed fra baseline til opfølgning hos borger 2 

 

 

Dette giver en samlet positiv gennemsnitsændring på tre point ift., hvor høj grad borgeren kan udføre 
hverdagsaktiviteterne, hvilket er en mærkbar ændring i aktivitetsproblematikken hos borgeren. 

 

 

 

Dette giver en samlet positiv gennemsnitsændring på fire point ift., hvor tilfreds borger er med udførslen af 

hverdagsaktiviteterne, hvilket er en mærkbar ændring i aktivitetsproblematikken hos borgeren.  
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Borger 2 har dermed oplevet en mærkbar ændring ift. hendes aktivitetsproblematikker både ift. udførsel og 

tilfredshed, hvilket indikerer, at hun i højere grad selvstændigt kan udføre disse hverdagsaktiviteter med en højere 

grad af tilfredshed og med en bedre udførsel af aktiviteten.  

I projektet er det kun borger 2, som har fået foretaget en COPM før og efter interventionen, da borger 1 ikke 

selvstændigt kunne udtrykke og identificere aktivitetsproblematikker pga. ekspressiv afasi (nedsat evne til at tale og 

formulere sig). 

LIVSKVALITET (WHOQOL-BREEF) 

I projektet har vi vurderet borgernes livskvalitet ved brug af det selvrapporterede spørgeskema World Health 

Organisation – Quality of life questionnaire – breef - (WHOQOL-BREEF). Den vurderer fire aspekter af livskvalitet; 

Fysisk helbred, psykologisk helbred, sociale forhold og omgivelser. Derudover består den af to spørgsmål rettet mod 

borgers samlede opfattelse af deres egen livskvalitet og deres helbred. Spørgsmålene scores på en skala fra 1-5 (en lav 

score er 1 og 5 er høj) og der beregnes en samlet score for hvert domæne, der transformeres til en score på 0-100. En 

højere score indikerer en højere livskvalitet (Harper, 1996). 

Overordnet livskvalitet og generelt helbred 

I den nedenstående tabel vises borgernes samlede vurdering af deres livskvalitet og helbred. Skalaen går fra 1-5. 

 

 

Dvs. at borger 1 vurderer, at hun har fået et bedre helbred, men hendes livskvalitet er uændret. Borger 2 vurderer, at 

hun har fået en øget livskvalitet og et let øget generelt helbred. 
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Fysisk helbred, psykologisk helbred, sociale forhold og omgivelser (skala fra 0-100). 

 

Borger 1 

Borger 1 har en lavere score ved den opfølgende måling af livskvalitet indenfor det fysisk og psykologiske, samt ift. 

sine omgivelser. Det var ikke muligt at lave en score for det sociale, da spørgsmålene relateret til det sociale aspekt 

ikke blev udfyldt af borgeren.  

Borger 1 har været og er meget isoleret pga. Corona-situationen, hvilket har påvirket hendes psykologiske livskvalitet. 

Hun angiver en lavere score ift. mening med livet, tryghed, hvor meget hun nyder livet og at hun jævnligt har negative 

følelser, samt at hun har gået fra for det meste at have mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter til slet ikke at kunne 

dyrke dem. Ift. det fysiske aspekt ses faldet ift. at hun har gået fra, at hun for det meste havde energi nok til at klare 

hverdagen til at have nogenlunde med energi til at klare hverdagen, derudover er hun gået fra, at hun ret godt kan 

komme omkring til, at hun hverken godt eller dårligt kan komme omkring.    

Borger 2 

Borger 2 har en højere score ved anden måling i samtlige aspekter, hvor hun har haft den største fremgang ift. det 

fysiske og psykologiske aspekt af livskvalitet. Hvis vi dykker ned i de enkelte aspekter, så ser vi den største stigning (to 

point stigning) i følgende kategorier af det fysiske aspekt; 

Borger 2 er gået fra at svare, at hun slet ikke havde energi til at klare hverdagen til at have nogenlunde med energi. I 

spørgsmålet, hvor godt kommer du omkring er hun gået fra ret dårligt til ret godt. Derudover er hun gået fra at være 

utilfreds med søvn, arbejdsindsats og evne til at udføre daglige aktiviteter til at være ret tilfreds med alle tre. 

I det psykologiske aspekt ses den største stigning (2 point stigning) ved at borgeren er gået fra at være ret utilfreds 

med sig selv til at være ret tilfreds, derudover er hun gået fra temmelig ofte at have negative følelser, som f.eks. 

nedtrykthed, fortvivlelse, angst og depression til at hun ikke så ofte har disse negative følelser.  

ACTIVITY BASED COSTING ANALYSIS  

I projektet blev der udført en activity based costing analysis (Capusneanu, 2010) ved at tage ud til borgeren og 

observere den undersøgte aktivitet i praksis. Dette blev gjort ved borger 1 i forbindelse med forflytning fra stol til seng 

og forflytning fra stol til toilet. Projektlederen observerede at borger 1, i sin manuelle kørestol, blev liftet i 

ovenstående forflytningssituationer og at der var to SOSU-medarbejdere til stede under forflytningerne. Her bestod 
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arbejdsopgaverne i at give borgeren sejl på i kørestolen og herefter lifte hende over i sengen/toilettet. De brugte ca. 

10 min på forflytningen med lift. 

Samme aktiviteter blev observeret igen efter seks ugers brug af multifunktionsstolen. Her observerede 

projektlederen, at borgeren nu blev forflyttet ved brug af multifunktionsstolens rejse-sig funktion og en Lotus Active 

Standup Aid (forflytningsplatform). Til forflytningen var der kun en SOSU-medarbejder til stede. Hendes 

arbejdsopgave bestod nu i at guide borgeren til at anvende rejse-sig funktionen i stolen, samt at styre 

forflytningsplatformen ind under stolens fodstøtte og hen til sengen, når borgeren var kommet til stående. Her brugte 

medarbejderen ca. 10 min. på forflytningen uden behov for anden hjælper.  

Beregning af prisforskel mellem de to aktiviteter 

 

Timeprisen for SOSU-medarbejderen er trukket fra VTU-timelønsatser, der er opgjort i 2019. Det vil altså sige, at 

Aarhus Kommune ville kunne spare 277,5 kr. om dagen ved at borgeren anvender stolens rejse-sig funktion under 

forflytninger og der dermed ikke er behov for anden hjælper i de beskrevne forflytningssituationer ved den konkrete 

borger.  

BRUGEN AF STOLEN     

Det var desværre ikke muligt at opsamle data om borgernes brug af stolen. Dette skyldes, at MultiLiving Care ved den 

ene borger ikke kunne få stol og mobil til at tale sammen og dermed indsamle data. Ved den anden borger lykkedes 

det at indsamle data, men leverandøren vurderede, at data ikke var tilstrækkelige til at kunne sige noget om 

anvendelsen af stolens funktioner i den periode, hvor data blev indsamlet.  

 

BORGERPERSPEKTIV - OPLEVELSE AF AT ANVENDE STOLEN  

I dette afsnit præsenteres borgers perspektiv på stolen, som er indsamlet gennem spørgeskema og interviews med 

borgerne (se bilag 6-7 for spørgeskema og interview guides). Svarerne fra spørgeskemaer og interviews er 

sammenskrevet i nedenstående afsnit.   

Hverdagsaktiviteter, selvhjulpenhed og forflytninger 

Borger 1 angiver, at hun primært bruger stolen til kørsel og rejse-sig funktionen ved forflytninger. Hun vurderer, at 

stolen har gjort hendes hverdag lidt lettere og at hun i nogen grad har fået mulighed for at være mere selvhjulpen i 

hverdagen og deltage aktivt i forflytningssituationer. Derudover angiver hun at være delvis enig i, at stolen har givet 

hende mulighed for at være mere aktiv i hverdagen ift. hverdagsaktiviteter og at hun er delvis enig i, at stolen har gjort 
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det muligt for hende at udføre flere hverdagsaktiviteter selvstændigt. Til gengæld er hun delvis uenig i, at stolen har 

gjort det lettere for hende at komme rundt i og udenfor hjemmet.   

Borger 2 anvender stolen til middagshvil og til at hjælpe hende med at komme rundt under hendes 

morgenplejerutiner på badeværelset/i soveværelset. Derudover anvender hun den til dagligdagsting ude i køkkenet og 

i forflytningssituationer fra stol til seng og fra stol til toilet. Hun oplever, at hun nemmere kan nå tabte ting på gulvet i 

multifunktionsstolen end hendes gamle el-kørestol, da multifunktionsstolen giver hende en større grad af 

bevægelsesfrihed. Borgeren vurderer, at stolen har gjort hendes hverdag meget lettere og at hun i nogen grad har fået 

mulighed for at være mere selvhjulpen i hverdagen.  

 

”Den vil gøre min hverdag nemmere og den vil gøre min hverdag indholdsrig (…) For jeg har haft gavn af den hver 

dag i hverdagen” 

 

Komfort og brugervenlighed 

Borger 1 angiver, at stolen er lige så komfortable, som hendes manuelle kørestol. Borger 2 finder MultiLiving Chair 

mere komfortable end hendes el-kørestol.  

Borger 2 oplever, at multifunktionsstolen er lige så nem at komme rundt i, som hendes el-kørestol. Hun syntes, at den 

er nem at styre, når man lærer den at kende og at den er hurtigere at komme over i sammenlignet med hendes gamle 

stol.  

”Den er lige så nem at komme rundt i som el-kørestol, om ikke nemmere”  

 

Ift. stolens funktioner vurderer hun, at den har et overskueligt antal funktioner, men hun føler, at hun har behov for 

mere undervisning i at anvende rejse-sigfunktionen, før hun føler sig tryg nok til at anvende denne.  

Borger 1 angiver, at hun i mindre grad har nemt ved at styre retning og fart af stolen, men at hun i nogen grad har 

nemt ved at finde og anvende den funktion i stolen, som hun ønsker at benytte. Derudover angiver borgeren, at hun i 

mindre grad har fået tilstrækkelig information og oplæring i stolen til selvstændigt at kunne betjene denne.  

Helbred, energi og funktionsniveau 

Borger 2 oplever, at hun sparer kræfter ved at anvende stolen, da den er nemmere og hurtigere at komme om bord i, 

samt at den giver hende mulighed for at komme rundt i lejligheden og udføre forskellige aktiviteter uden at skulle op 

fra stolen. Dette angiver hun i nogen grad har givet hende et større overskud i hverdagen, samt at stolen har haft en 

positiv indflydelse på hendes funktionsniveau.  

 

”Jeg har fået at vide at min sygdom går ned af. Så det betyder så meget, at jeg får nogle hjælpemidler, der er nemt, 

og skal jeg i min seng, så kan jeg også køre ind og gå i seng i den” 
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Multifunktionsstolen har været med til at aflaste hendes helbred på trods af, at helbredet ikke bliver bedre af at have 

stolen. Bl.a. i form af aflastning af hendes smerter i ryggen, samt en lavere grad af udtrætning af hånden under 

anvendelse af joystick på multifunktionsstolen sammalignet med hendes gamle el-kørestol.  

”Den har gjort hverdagen nemmere. Den har givet mere aflastning for mit helbred.  

Det er et stort plus.” 

Borger 1 angiver at hun i nogen grad har fået større overskud i hverdagen ved at anvende stolen og at hun i nogen 

grad kan mærke, at det har haft en positiv indflydelse på hendes funktionsniveau.  

 

Livskvalitet, værdighed og besjæling 

Borger 2 oplever det som meget vigtigt, at multifunktionsstolen ligner en lænestol og hun føler, at stolens design er 

med til at gøre, at hun bliver mindre sat i bås. 

 

”Jeg føler mig mere som et menneske ved at sidde i sådan en stol i stedet for en kørestol” 

 

Borger 2 angiver, at det i høj grad er vigtigt for hende at have indflydelse på stolens farve og udseende, så den passer 

til hendes hjem og til spørgsmålet omkring, hvad det giver hende at få lov til at bestemme, hvordan stolen ser ud, 

svarer hun;  

 

”Det betyder, at jeg føler, at jeg er respekteret. At man bliver taget alvorligt. Og det er jeg glad for. At man lytter til 

os, fordi vi har også brug for indretning, som alle andre mennesker har” 

 

Borger 1 angiver at det i nogen grad er vigtigt for hende at have indflydelse på stolens farve og udseende, så den 

passer til hendes hjem.  

 

Tilfredshed og sikkerhed 

Borger 1 angiver at hun er delvis enig i at stolen har føltes sikker at anvende, og at hun har været tilfreds med at 

anvende den. Derudover er hun delvis enig, i at stolen har opfyldt hendes behov for at komme rundt i hverdagen.  

Borger 2 angiver, at hun er meget enig i, at stolen har føltes sikker at anvende i hverdagen og at stolen har opfyldt 

hendes behov for at komme rundt i hverdagen. Derudover har hun været meget tilfreds med at anvende stolen.  
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Udviklingsønsker 

Borger 2 har et stærkt ønske om at stolen kan køre udenfor, da hun sætter stor pris på at være udendørs i 

lokalområdet. Derudover ønsker hun, at man kan ændre sædets dybde, da denne er for dyb til hende, så hun er nødt 

til at have en pude i ryggen under kørsel for at sidde optimalt.  

 

” Ja, men sådan som du har indstillet den nu, så sidder jeg godt, men der har jeg en pude i ryggen. Det skulle helst 

være sådan, at man ikke skal have en pude hele tiden.” 

 

Borger 2 har en udfordring med at falde til siden grundet en stivgørende operation i ryggen og hun efterspørger derfor 

seler til multifunktionsstolen, som kan hjælpe hende med at holde sig oprejst.  

Samlet set vurderer hun, at multifunktionsstolen ikke kan erstatte hendes gamle el-kørestol, da den ikke kan køre 

udenfor og da hun ikke kan køre længere strækninger med denne. F.eks., når hun skal på sygehuset.  

 

”Jeg kan ikke undvære den der (gammel el-kørestol), for den kan jeg køre ud i og når jeg skal på sygehuset osv.” 

 

Scooteren 

Borger 2 bruger scooteren på lange ture i skoven, ned til havnen eller ud for at handle, hvor hun benytter scooterens 

elevationsfunktion til at nå varer på de øverste hylder.  

 

”Nej jeg vil gerne have begge dele (både scooter og multifunktionsstol), fordi el-scooteren den kører jeg på lange 

ture i skovene og det kan jeg ikke med multifunktionsstolen” 

 

TERAPEUTPERSPEKTIV 

Formålet med interviewet af terapeuterne var at indsamle deres indtryk af stolen, hvilke anvendelsesmuligheder de 

ser i stolen, målgruppen for stolen og stolens potentielle effekter for målgruppen.  

Interviewene indeholdt følgende temaer; hverdagsaktiviteter, effekt for borgeren, effektivisering, besjæling, 

målgruppe, arbejdsmiljø og udviklingspotentiale.  

 

Hverdagsaktiviteter 

Ergoterapeuten oplever, at stolen har nogle gode funktioner, ift. at den både kan inddrages i dagligdagen og i 

hverdagsaktiviteter, men at den samtidig også kan bruges til at hvile i løbet af dagen, som mange af borgerne, som vil 

være kandidater til den, vil have brug for.  
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Terapeuterne forestiller sig, at den kan bruges til følgende aktiviteter, se fjernsyn, strikke, læse avis, tilberede og 

anrette mad i køkkenet, nå ting i de øverste skabe og forflytninger fra stol til toilet, derudover forestiller dig sig, at 

borger ville kunne anvende den i den daglige morgenrutine til øvre vask, hvis materialet er mere vandafvisende.  

 

”Jeg tænker at man kunne bruge den til madlavning også fordi den har muligheden for at kunne hæve og sænke sig, 

hvis man skal nå noget i overskabene (…). Den har kip funktion, som gør, at hvis borgeren lige pludselig har brug for 

at rejse sig, så vil de nemmere kunne rejse sig uden at skulle bruge så meget energi og have stolens støtte til at 

sidde ned” 

 

Effekt for borgeren – livskvalitet, selvhjulpenhed og autonomi 

Terapeuterne forestiller sig, at stolens funktioner kan gøre, at borger har mulighed for at spare på energien i løbet af 

dagen og derved måske få energi til at kunne flere ting i løbet af dagen, hvilket måske vil kunne resultere i mindre 

hjælp. 

Derudover har fysioterapeuten oplevet, at den ene borger ved brug af stolens rejse-sig funktion nu kan rejse-sig op og 

selv deltage i forflytningen, hvor borgeren før blev forflyttet med lift, da borgers gamle stol var for lav til at borger ved 

egne kræfter kunne rejse sig op. Derudover mener fysioterapeuten, at stolen kan være med til at give noget mere 

mening med livet for borgeren, da den giver hendes en større frihed til at gøre, hvad hun vil, når hun vil, 

sammenlignet med en komfortkørestol.  

 

”At kunne spare på energien og forhåbentlig få energi til at kunne flere ting i løbet af dagen, som måske også vil 

kunne resultere i mindre hjælp.” 

 

Effektiviseringspotentiale 

Terapeuterne vurderer, at stolen skal kunne gå ind og tage over, så borger helt selvstændigt kan varetage et toilet 

besøg eller varme mad for at stolen kan bidrage med effektivisering til kommunen. Derudover vurderer de, at den 

målgruppe, hvor der kunne være størst effektiviserings potentiale, er dem, som er lige på grænsen til at være for 

dårlige til at bruge stolen og dermed i forvejen har en lav grad af selvhjulpenhed i hverdagen.  

Fysioterapeuten har oplevet, at man ved den ene borger ikke længere behøvede at være to medarbejdere til stede for 

at få borgeren fra siddende i sin kørestol op og stå og hen på toilet. Fordi man i de situationer kan bruge stolens rejse-

sig funktion i kombination med forflytningsplatform til, at borger selvstændigt kan komme op at stå på 

forflytningsplatform og en medarbejder kan betjene forflytningsplatformen.  

 

”Hvis den virkelig skal kunne frigive ressourcer eller tid, så tror jeg, at det skal være de borgere, som er lige på 

grænsen til at være for dårlige til stolen. 
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Besjæling 

Begge terapeuter finder stolen mere hjemlig end normale kørestole og at den er med til at sætte borgers 

funktionsnedsættelse i baggrunden.  

 

”Jeg syntes, at udseendet er klart noget, der taler den op, at den ligner en almindelig lænestol og at det får 

funktionsnedsættelsen lidt i baggrunden ift. hvad man ellers er vant til.” 

 

Målgruppe 

Terapeuterne vurderer, at målgruppen for multifunktionsstolen er borgere, der udtrættes i løbet af dagen. Det kunne 

f.eks. være borgere med KOL eller Sclerose. Derudover finder de, at stolen kan være relevant til borgere med 

almindelig aldersvækkelse eller udbredt gigt i ryg, hofte og knæ. De vurderer, at man skal være påpasselig med denne 

målgruppe, da de med multifunktionsstolen risikerer at blive mere inaktive og dermed tabe funktion. Så det gælder 

om at finde dem, som forstår, at stolen skal understøtte dem i at vedligeholde eller forbedre deres selvhjulpenhed i 

hverdagen bl.a. gennem bedre energiudnyttelse i løbet af dagen for borgeren.   

Borgeren skal have tilstrækkelig kognition til at kunne betjene og håndtere stolen, samt være motiveret for at blive 

mere selvhjulpen og potentialet til at blive det.  Derudover skal de have tilstrækkelig funktion i arme til at kunne 

betjene joysticket.  

Terapeuterne vurderer, at denne målgruppe eksisterer i kommunen, men at det ikke er dem, de ser flest af. Specielt 

på plejehjem vurderer de målgruppen til at være lille, da flere og flere borgere på plejehjemmene er kognitivt 

svækkede. De vurderer derfor, at det største potentiale vil være borgere i hjemmeplejen.  

 

”Jeg tænker netop, at det vil være nogen af de borgere, som alligevel er så dårlige, (…) hvor det vil kunne rykke, 

fordi man netop vil måske kunne gå ind og erstatte en person ved at anvende stolens funktioner.” 

 

Arbejdsmiljø 

Terapeuterne vurderer, at stolen kan have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet for personalet, da den har 

funktioner, der kan understøtte forflytninger af borgeren.   

 

”Så hvis personalet kunne guide borgeren til at bruge stolens funktioner eller selv hjælpe med at bruge stolens 

funktioner, så kunne det godt være, at den kunne gå ind og aflaste ift. forflytninger” 

 

Udviklingspotentiale 

Ergoterapeuten er bekymret mht. fodstøttens udformning, da hun ude ved en borger oplevede, at denne gjorde det 

besværligt for borger at komme i og ud af stolen. Hun vurderer, at der potentielt set kan være en faldrisiko forbundet 
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med fodstøtten i sin nuværende udformning, da borger kan risikere at snuble i den og at borger skal tage et langt 

skridt for at undgå dette, hvilket er svært med den nedsatte balance, som målgruppen har.   

 

”Jeg syntes fodstøtten er stor og jeg har også set ved borgeren, at det kan godt være lidt risikabelt at stige af og på 

stolen, fordi fodstøtten kommer lidt i vejen, borgeren fortalte, at hun oplevede nogle gange at skulle træde meget 

langt ud fra fodstøtten og så blev det lidt usikkert.” 

 

Derudover oplever de, at stolen er ret bred og at den kan give begrænsninger ift. at komme rundt ved mange ældre, 

da de ofte bor småt og har mange møbler. Men at de selvfølgelig godt kan se, at stolen skal have en vis størrelse, for 

at man opnår en god komfort. Størrelsen på stolen vurderer ergoterapeuten kan være med til at gøre visse 

hverdagsaktiviteter mere besværlige, da bevægelsesfriheden af overkroppen begrænses. Med det menes, at borger i 

en stor stol får ekstra langt til at nå ting, da de ikke kan komme så tæt på f.eks. køkkenbord pga. stolens størrelse.  

Begge terapeuter finder det vigtigt, at stolen kan køre udenfor, så borger har mulighed for at køre små ture i haven 

eller over på lokalcenteret. En af terapeuterne oplevede, at stolen til tider larmede og rystede en del under kørsel, 

hvilket hun ikke føler stemmer overens med visionen om at sænke stigmatiseringen af borgerne.  

Der er desuden forslag fra den ene terapeut, om at tilføje kopholder eller arbejdsbord til stolen, da de havde oplevet 

en borger forsøge sig med at transportere glas på stolens armlæn, hvilket resulterede i spildt væske i stolen. 

 

SOCIAL OG SUNDHEDSMEDARBEJDER-PERSPEKTIV 

Formålet med interviewet af SOSU-medarbejderen var at finde ud af, hvordan medarbejderen oplevede, at borgeren 

anvendte multifunktionsstolen i hverdagen og hvordan det har påvirket borgeren, derudover var vi interesserede i at 

høre, hvordan stolen og brugen af dens funktioner har påvirket arbejdsmiljøet ved borgeren og borgers 

selvhjulpenhed.  

Interviewet indeholdt følgende temaer; hverdagsaktiviteter, effekt for borgeren, arbejdsmiljø, målgruppe, 

brugervenlighed og udviklingspotentiale.   

 

Hverdagsaktiviteter 

SOSU-hjælperen bruger stolen sammen med borger til at klare forflytning i forbindelse med toiletbesøg og når hun 

skal over i sengen. SOSU-hjælperen oplever, at borgeren nemmere kan lave mad selv, da hun kan køre op og 

nemmere styre det hele i køkkenet.   

 

”Hun er typen der laver mad selv, før sad hun i en lille kørestol og det var ikke så meget hun kunne se, nu kører hun 

jo op og så kan hun styre det hele.” 
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Effekt for borgeren 

SOSU-hjælperen oplever, at borgeren sparer kræfter under forflytningerne, da stolen hjælper borgeren med at 

komme op at stå.  

 

”Ja hun sparer kræfter, før da hun sad i kørestolen, der skulle hun bruger så mange kræfter på at komme op (…) og 

nu skal hun jo ikke, når vi kører den her op” 

 

Arbejdsmiljø  

I forhold til arbejdsmiljøet oplever SOSU-hjælperen en aflastning, da de ikke længere skal give borger segl på og lifte 

hende, derudover er der ikke længere behov for anden hjælper i forflytningssituationerne, da de ikke behøver at være 

to til at støtte borgeren i at komme til stående fra kørestol til forflytningsplatform. SOSU-hjælperen oplever, at der har 

været udfordringer med at få det resterende personale til at anvende stolens funktioner sammen med borgeren, da 

de endnu ikke er trygge ved at bruge denne i forflytnings-situationerne på trods af beskrivelser og oplæring i stolen.  

Målgruppe og brugervenlighed 

SOSU-hjælperen vurderer, at stolen vil give mest mening til de borgere, som sidder i kørestol, ikke kan forflytte sig så 

meget og som er afhængige af hjælp fra SOSU-medarbejderne. 

SOSU-hjælperen oplevede, at borgeren var nervøs for at bruge stolen i starten pga. stolens fart, men at borger ikke 

længere er det og er blevet god til at bruge stolen. SOSU-hjælperen oplever, at borger selvstændigt kan anvende 

stolen og at borgeren kan hjælpe personalet med at anvende stolens funktioner, hvis personalet har svært ved at 

huske, hvordan de anvender den ønskede funktion.  

 

”Men det er gået godt og hun er virkelig glad for den nu og hun er god til det. Nogle gange hvis jeg skal køre 

benene ned eller et eller andet og gør det forkert, så gør hun det selv. Det fungerer godt” 

 

Udviklingspotentiale 

SOSU-hjælperen oplever, at den største ulempe ved stolen er, at stolen er lavet af stof og at den derfor er udsat ift. 

uheld, f.eks. spildte væsker eller ved inkontinens. Det vil derfor være en fordel, hvis stolen havde mulighed for at 

inkorporere inkontinens holdbart stof, samt at borger evt. på sikker vis kunne placere glas eller lignende i stolen, mens 

de kører i den. 
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VURDERING AF MULTILIVING CHAIRS BEVILLINGSPOTENTIALE   

IFLG. SUNDHED OG OMSORGSLINJEN I AAK  

Definition og lovgivning 

Det vurderes, at MultiLiving Chair i en bevillingssammenhæng, ud fra servicelovens §113, bekendtgørelser, 

ankestyrelsens afgørelser og ud fra normal praksis i Aarhus Kommune, hører under kategorien hvilestol med el-

funktioner.  

Dermed vil MultiLiving Chair iflg. Serviceloven § 113 (Serviceloven, 2018) kategoriseres som et forbrugsgode, der ikke 

indgår i sædvanligt indbo. MultiLiving Chair vil dermed potentielt set kunne bevilges til borgeren efter § 113 stk. 3 eller 

stk. 5, hvis stolen vurderes bedst egnet og billigst.  

Serviceloven 

Afgørelser fra Ankestyrelsen 

Iflg. Ankestyrelsen afgørelse KEN nr. 10069 af 03/11/2016 (Ankestyrelsens principafgørelse 73-16 om hvilestole, 2016) 

kan en hvilestol bevilges som et hjælpemiddel, hvis der er tale om en hvilestol med funktioner/indstillingsmuligheder, 

der alene er fremstillet med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne f.eks. en katapultstol (til borgere, der har 

vanskeligt ved at rejse/sætte sig). Derudover vil el-indstillingsmuligheder have en vis handicapkompenserende 

funktion, idet en person med nedsat funktionsevne kan have svært ved at anvende manuelle indstillingsmuligheder. 

Det vil sige, at hvilestolen skal have en primær handicapkompenserende funktion for at kunne bevilliges som et 

hjælpemiddel. Derimod vil det blive bevilliget som et forbrugsgode, hvis en hvilestol kun har el-funktioner til indstilling 

af ryglæn og sæde.  

Forbrugsgode – Hvad betyder det for borgeren? 

Generelt om bevilling af forbrugsgoder jf. §113: Når borger får bevilget et forbrugsgode efter Serviceloven § 113 stk. 3 

ejer borger selv produktet og står dermed selv for køb, service og reparationer iflg. BEK nr. 1247 af 13/11/2017 - §21 

(Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, 2017). Når borger 

anskaffer et forbrugsgode, skal borger selv betale produktets fulde beløb, hvorefter kommunen kompensere en vis del 

af beløbet. Hvis borger får den bevilget efter § 113 stk. 5 fungerer det som et udlån fra kommunen og der ydes 

dermed hjælp til udskiftning og reparation efter behov (BEK nr. 1247 af 13/11/2017 - §23). Borger skal ansøge 

kommunen om støtte før anskaffelse af et forbrugsgode, ellers kan forbrugsgodet ikke bevilliges (BEK nr. 1247 af 

13/11/2017 - §18).  

Hjælpemiddel vs. forbrugsgode 

Det, at stolen er designet og udformet som en lænestol og ikke en traditionel el-kørestol, får den til at ”falde ned 

mellem to stole” ift. bevillingssystemet.  

§ 113 - Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er 

opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. 

Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. 

Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte 

funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. 
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MultiLiving Chair er dermed i sin nuværende form en slags hybrid, idet den indeholder en række funktioner som en el-

kørestol, men har en række mangler i forhold til at kunne betegnes som en sådan. 

Identificerede mangler ift. kategorisering som hjælpemiddel 

- MultiLiving Chair kan ikke erstatte en el-kørestol, idet den kun kan køre indenfor. 

- Der er ikke mulighed for tilpasning af sæde og ryg ift. trykaflastning og valg af skum  

- Det er ikke muligt at tilpasse sædestørrelse ift. bredde og dybde 

- Stolen er ret bred (70 cm) og har en stor venderadius. 

- Stolen kan ikke medtages i handicaptransport. 

- Stolen har på nuværende tidspunkt svært ved at forcere forhindringer på over 1 cm.  

- Manglende CE-mærkning, som medicinsk hjælpemiddel. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende kilder: 

- Lov om social service - jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018- §§ 113- 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/798 

- Ankestyrelsens principafgørelse 73-16 om hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - 

handicapkompenserende funktion - KEN nr. 10069 af 03/11/2016 - 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/10069 

- Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - BEK nr. 1247 af 

13/11/2017 - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1247 

- Nanna Lundgaard Rasmussen – Konsulent/ergoterapeut – Hjælpemiddelteamet hos Sundheds og 

Omsorgslinjen i Aarhus Kommune - visitationen@mso.aarhus.dk 

 

BUSINESS CASE - PROJEKTET 

Nedenstående beregninger viser projektets business case ift. de inkluderede borgere, de observerede effekter og den 

nuværende udgave af stolen. Besparelserne i BC koncentrerer sig derfor om mindre behov for hjælp til forflytninger 

og mindre hjælp til madlavning.   

Antagelser Tid/antal/pris 

Mindsket behov for hjælp til madlavning - minutter pr. dag 10 min 

Besparelse i min. pr. borger pr. dag- fjerne 2. hjælper forflytninger 50 min 

Timeløn SOSU-hjælper (VTU-timelønsatser 2019) 333 kr./time 

Potentiel reduktion i behovet for hjælp til forflytninger i min. pr. borger pr. dag 15 min 

Antal borger i projektet 2 borgere 

Projektets Business case 

1.000 kr. i 2019-priser 2019 2020 2021 2022 2019-2022 

Indkøb 3 stole + scooter + trailer  -263   -263 

Service * reparation   -19 -19 -38 

Projektledelse -93 -175   -268 

MultiLiving Care -118 -446   -564 

Icura (Måling af aktivitetsniveau) -14    -14 

Frikøb medarbejder (AAK)  -15   -15 

mailto:visitationen@mso.aarhus.dk
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PR  -4,5   -5 

      - 

Bevilling VTU 1.150    1.150 

       

Mindsket behov for hjælp til 
madlavning 

 21 21 21 62 

Fjerne 2. hjælper forflytning  101 101 101 304 

Udskyde behov for hjælp til 
forflytninger (toilet, seng) 

 30 30 30 91 

Nettoændring  925 -751 133 133 442 

 

Nettoændring ift. gevinster og omkostninger i projektet 

 
 

Det vil sige at Aarhus Kommune vil kunne spare ca. 133.000 kr. om året fremadrettet ved, at de to borgere i projektet 

beholder multifunktionsstolen og antagelserne om effekterne holder og er vedvarende.  

BUSINESS CASE - FREMADRETTET 

Nedenstående beregninger viser estimeret business case baseret på projektets resultater for en eventuel opskalering 

og udbredelse af multifunktionsstolen i Aarhus Kommune. Denne BC tager udgangspunkt i en situation, hvor 

multifunktionsstolen er CE-mærket som et medicinsk hjælpemiddel, samt at de har videreudviklet på stolen således, 

at stolen kan kategoriseres som et hjælpemiddel.    

MÅLGRUPPEBESKRIVELSE  

Borger i eget hjem 

På baggrund af projektets resultater og interview med terapeuter og SOSU vurderes, at den største målgruppe for 

teknologien er hos borgere i eget hjem, der opfylder følgende kriterier: 

o Nedsat mobilitet i form af nedsat balance, usikker gangfunktion eller nedsat stand-funktion 

o Udtrætning i løbet af dagen, hvilket påvirker borgers evne til at udføre hverdagsaktiviteter  

o Får hjælp til forflytninger og/eller praktiske gøremål i hjemmet. 

o Har en elektrisk eller manuel kørestol i forvejen eller er i målgruppen for at få det bevilliget 

o Er motiveret for at blive mere selvhjulpen i hverdagen.  

 -1,0

 -0,5

 -

 0,5

 1,0

 1,5

2019 2020 2021 2022

Gevinster Omkostninger Nettoændring
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Gevinsten ved at give denne gruppe af borgerne en stol med rejse-sig og elevationsfunktion er, at de får mulighed for 

at blive mere selvhjulpen ift. f.eks. madlavning og at borgeren får en øget evne til at kunne forflytte sig.  

Det vurderes, at man i hele AAK ville kunne finde ca. 10 borgere, som matcher ovenstående kriterier.  

Borger på plejehjem 

På baggrund af projektets resultater og interview med terapeuter og SOSU vurderes, at målgruppen på plejehjem er 

noget mindre, da mange på plejehjem har kognitive problematikker i en grad, så det er svært for dem at betjene 

stolen. Dog oplevede vi, at stolen gav borgeren på plejehjem mulighed for at være aktivt med i forflytninger i stedet 

for at blive liftet. På baggrund af dette fund vurderer vi, at teknologien ville kunne give en mulig effektiviserings 

gevinst ved borgere på plejehjem, som opfylder følgende kriterier:  

o Meget begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at de med støtte og hjælp kan rejse-sig op, men ikke gå.  

o Kognitivt velfungerende til at kunne betjene stolen og forudsige dens bevægelser.  

o Modtager hjælp i forvejen til forflytninger i form af lift eller forflytningsplatform med to hjælpere til stede.  

o Har en elektrisk eller manuel kørestol i forvejen eller er i målgruppen for at få det bevilliget 

o Være lige på grænsen til at være for dårlige til stolen 

Gevinsten ved at give denne gruppe af borgere målgruppe en stol med rejse-sig og elevationsfunktion er, at de får 

mulighed for aktivt at være med i forflytningen med mindre hjælp fra SOSU-medarbejdere. Dette er en gevinst for 

SOSU-medarbejdernes arbejdsmiljø, borgerens selvhjulpenhed og kommunens økonomi, da borger ikke ville have 

behov for anden hjælper i forflytningssituationer. I projektet blev anden hjælperen overflødig i halvdelen af de daglige 

forflytningssituationer ved borgeren på plejehjem, primært i forflytninger fra stol til seng og fra stol til toilet.  

Det vurderes, at man i hele AAK ville kunne finde ca. 5 borgere, som matcher ovenstående kriterier.  

 

MÅLGRUPPEESTIMAT 

Udtræk fra fakta-centeret i MSO viser, at der i AAK er 36 El-kørestole, motoriseret styring, klasse A (primært til 

indendørs brug) ude ved borgerne (tal fra 2019). Stolen i dette projekt minder om stolene i denne kategori ift. 

funktioner og brugsmuligheder, hvilket tyder på, at der er en målgruppe i MSO for elektriske stole, der kun kan køre 

indenfor.  

I projektet havde de to borgere en manuel kørestol eller en alm. elektrisk kørestol til ude og inde brug, hvilket vil sige 

at teknologien godt kan give mening til borgere, som ikke i forvejen har en el-kørestol til indendørs brug. På baggrund 

af dette, samt de brede inklusionskriterier beskrevet ovenfor, vurderes det, at det vil være realistisk at kunne finde 10-

15 borgere i MSO, som kunne få gavn af en elektrisk stol med rejse-sig-, elevation- og hvile-funktion.  
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BUSINESSCASE VED OPSKALERING TIL 15 BORGERE  

 

Antagelser Tid/antal/pris 

Mindsket behov for hjælp til madlavning - minutter pr. dag 10 min 

Besparelse i min. pr. borger pr. dag- fjerne 2. hjælper forflytninger 50 min 

Timeløn SOSU-hjælper (VTU-timelønsatser 2019) 333 kr./time 

Potentiel reduktion i behovet for hjælp til forflytninger i min. pr. borger pr. dag 15 min 

Antal borger i eget hjem 10 borgere 

Antal borgere på plejehjem 5 borgere 

Erstatte borgers el-kørestol (merpris for multifunktionsstolen) 25.000 

Pris for service pr. år pr. stol 9.500 

Borgere i eget hjem får scooter + multifunktionsstol (pris for scooter) 30.000 

Pris for multifunktionsstol  65.000 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2021 2022 2023 2024 2021-2024 

Indkøb af stole -975    -975 

Indkøb af scooter -300    -300 

Service * reparation -143 -143 -143 -143 -570 

Projektledelse -100    -100 

Undervisning af 
medarbejdere 

-40    -40 

      - 

Hjælpemidler (sparer alm. 
El-kørestol væk) 

250    250 

Mindsket behov for hjælp 
til madlavning 

104 208 208 208 727 

Fjerne 2. hjælper 
forflytning 

253 506 506 506 1.773 

Udskyde behov for hjælp 
til forflytninger (toilet, 
seng) 

152 304 304 304 1.064 

Nettoændring  -798 876 876 876 1.828 
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Nettoændring ift. gevinster og omkostninger  

 

Det vil sige at Aarhus Kommune potentielt set vil kunne spare ca. 876.000 kr. om året fremadrettet ved, at udlevere 

en elektrisk stol med rejse-sig, elevations-, og hvilefunktion til 10 borgere i eget hjem, samt 5 borgere på plejehjem. 

Forudsat at projektets resultater og antagelser holder. 

 

FORRETNINGSPERSPEKTIV 

Formålet med interviewet af MultiLiving Care var at finde ud af, hvilke erfaringer virksomheden har fået ved at deltage 

i projektet, hvilken værdi det har skabt for dem og hvordan det har påvirket deres fremadrettet forretningsstrategi (se 

interviewguide i bilag 6). 

Interviewet indeholdt følgende temaer; Erfaringer, værdi, produktudvikling og fremtid.  

Erfaringer fra projektet 

MLC vurderer, at projektet har været med til at hjælpe virksomheden fremad både ift. at blive profileret og at lære 

hvad deres produkter skal kunne for at give mening til det marked, som de skal ud i. Derudover har de fået en bedre 

indsigt i, hvad det er for et marked de skal ude i, hvad det er for nogle inklusionskriterier, der skal være tilstede hos 

borgeren for at anvende stolen, samt hvad det er for nogle argumenter, som de skal lægge vægt på i deres afsætning 

af stolen.  

 

”Det hjælper vores virksomhed fremad både ift. at blive profileret og at lære hvad vores produkter skal kunne for at 

give mening til det marked de skal ud i. ” 

 

Projektets resultater har styrket deres argumenter, ift. hvad stolen kan bruges til, hvad den kan hjælpe borgeren med, 

samt hvilke potentielle gevinster det kan give for en kommune, at borgerne anvender stolens funktioner. Derudover 

har de fået et generelt indblik i stolens styrker og svaghederne, så de kan forbedre dem og gøre dem mere 

tilgængelige. 

 -2,0
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I projektet har de fået et indblik i, hvordan funktionerne i stolen virker og hvilke der ikke virkede som forventet. F.eks. 

kip-funktionen, som de havde store forhåbninger til. Her lærte de, at borgerne kan opnå den ønskede trykfordeling på 

anden vis, f.eks. ved brug af rejse sig-funktionen eller hvilefunktionen, samt at selve konstruktionen af kip-funktionen 

var ujævn og usikker i dens nuværende form. De vil fremover pille den funktion ud af de fleste stole og kun tilføje den 

til stolen, hvis borger har et eksplicit ønske eller behov for dette. I det tilfælde vil de lave funktionen på en anden 

måde end det blev produceret i projektet.  

Projektet har givet dem erfaringer med, at det kan lykkedes at programmere stolens funktioner til den enkelte borgers 

behov. F.eks. ved at få rejse-sig funktionen og ben/fodstøtten til at passe til borgers forflytningsplatform. Den funktion 

vurderer de på baggrund af projektet skal gøres mere tilgængelig for brugerne. I den nuværende prototype er det 

meget teknisk at gøre det. Så de vil gerne udvikle en brugergrænseflade fremadrettet, så man kan tilpasse stolens 

funktioner uden en programmør tilstede.  

Erfaringer fra projektet har gjort det klart for virksomheden at de er nødt til at arbejde med to målgrupper for stolen. 

En stol der henvender sig til det private marked ”MultiLiving Chair Classic”, samt en stol der henvender sig til det 

offentlige marked ”MultiLiving Chair Health”. Her er det især ift. sidstnævnte, at MLC har erfaret, hvad der skal 

udvikles, for at de kan afsætte stolen på det offentlige marked.  

Værdi for virksomheden 

Projektet har vist virksomheden, at der er behov for at videreudvikle på stolen, før de kan tage næste skridt med at få 

stolen på markedet og at de derfor er nødt til at hente noget frisk kapital ind i virksomheden. Virksomheden vurderer, 

at med resultaterne fra projektet og samarbejdet med Aarhus Kommune i ryggen, så øges virksomhedens og 

produktets troværdighed, hvilket får virksomheden til at stå bedre og have nemmere ved at få tiltrukket ekstern 

kapital til virksomheden. 

Det at virksomheden har fået mulighed for at udstillet stolen på DokkX, så den almindelige borger kan se og prøve 

stolen, vurderer virksomheden er yderligere med til at styrke troværdigheden af deres produkt og virksomhedens ry. 

Udstillingen af stolen på DokkX kombineret med projektets og AAKs kommunikationsstrategi vurderer virksomheden 

kan være med til at understøtte og styrke deres mulighed for at skaffe ny kapital og nye samarbejdspartnere 

fremadrettet. 

 

”Der er ingen tvivl, når vi kommer med Aarhus Kommunes Business Case, så kommer vi med et resultat af et forløb 

med Aarhus Kommune, så vil vi stå meget anderledes, end hvis det var tre mand fra et kælderlokale i nord Aarhus” 

 

Produktudvikling 

I starten af projektet havde virksomheden et indtryk af, at stolen var så godt som færdigudviklet. På en skala fra 0-10, 

hvor nul er en idé og ti er et færdigudviklet produkt, der er klar til markedet, vurderer virksomheden, at de følte, at 

stolen scorede otte. Idet stolen mødte praksis og funktionstests, opdagede de, at værkstedet ikke svarede til 

virkeligheden og at der var en række faktorer, som de ikke havde tænkt på. 

 

”I starten havde jeg et indtryk af, at vi var så godt som færdige, men vi kunne bare se, at efterhånden som teknologi 

og nye ting møder virkeligheden, så sker der bare noget, for man kan sagtens lave noget i garagen i værkstedet, 

men når det så kommer ud, så er der mange ting, som man ikke tænker på” 
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Virksomheden vurderer derfor, at stolen nok nærmere scorede fire på skalaen i starten af projektet og at stolen her 

ved afslutningen af projektet scorer seks/otte på skalaen. Denne score gives, da de ved, hvad der skal videreudvikles 

på og hvad der skal til for at nå dertil, samt at de på baggrund af projektet er blevet ”tvunget” til udvikle en 

systematisk testdrejebog af stolen. Denne er udviklet på baggrund af et fysioterapeutfagligt perspektiv (projektleder), 

samt et teknisk perspektiv (Tekniker fra hjælpemiddelcenteret), som gør det nemmere at sikre at stolen kan, hvad den 

skal, når nye løsninger udvikles på stolen.  

Virksomheden har set en stor værdi i samarbejdet med tekniker på hjælpemiddelcenteret, visitatorer for Sundheds og 

Omsorgslinjen, samt fagpersoner i praksis, da de har leveret uvurderlige indsigter og afklaringer ift. stolen, hvad den 

kan, hvad den skal kunne og hvad der skal til for at komme derhen, hvor virksomheden ønsker. Dette vurderer 

virksomheden er med til at styrke deres argumenter, når de skal ud og sælge stolen både privat og offentligt.    

 

Fremtid 

Virksomheden har på baggrund af projektet ændret deres strategi fremadrettet ved, at de ikke vil udvikle på de to 

modeller (Classic og Health) samtidig, men vil fokusere deres afsætning på det private marked først med MultiLiving 

Chair Classic. Baseret på stolens pris vil de rent velfærdsmæssigt gå op i segmentet og satse på en mere velhavende 

gruppe af borgere. De vil derfor have øget fokus på stolens design og udseende ved at gøre overgangene mere 

flydende og integrere funktionerne endnu mere i stolens design. Til dette segment arbejder de på at kunne tilbyde 

stolen i en leasing model. De påbegynder derfor arbejdet på at finde finansielle partnere til at kunne tilbyde leasing af 

stolen fremadrettet.  

Afsætning til det offentlige system vil komme et halvt eller helt år efter den private, hvor de vil inddrage erfaringerne 

med stolen på det private marked ind i udviklingen af MultiLiving Chair Health. I forbindelse med det private segment 

regner virksomheden med at gå i dialog med handicap og patientorganisationer. Virksomheden ønsker, at dette havde 

været en del af projektet at inddrage disse organisationer i udviklingen og formidlingen af projektet, da de vurderer, 

at det vil være nemmere at komme i dialog med dem via kommunalt samarbejde om et projekt, end hvis de 

henvender sig som virksomhed for at sælge et produkt (se bilag 8 for virksomhedens egen uddybende beskrivelse af 

deres erfaringer fra projektet). 

 

METODEKRITIK 

I projektet har vi anvendt validerede spørgeskemaer til kvantitativt at vurdere borgernes livskvalitet, tilfredshed med 

hjælpemidlet, mobilitet og autonomi. Dette er en styrke for projektets resultater. Dog er overførbarheden lav, da vi 

kun har haft to borgere med i afprøvningen. Der er derfor behov for afprøvning i større skala med flere borgere med 

en ny version af stolen, som kan kategoriseres som et hjælpemiddel, for at kunne bekræftet dette projektets 

kvantitative resultater. 

Ift. projektet kvalitative metoder har vi anvendt selvkonstruerede interviewguides og spørgeskemaer til at vurdere 

borgernes og medarbejdernes oplevelse af at anvende stolen i hverdagen. Dette har givet en uddybende beskrivelse 

af, hvad der virkede og ikke virkede for den enkelte borgere og således bidraget med vigtig information til 

leverandøren om, hvor stolen trænger til udvikling og hvor denne allerede fungerer efter hensigten. Interviewene er 

blevet systematisk transskriberet og analyseret, hvilket styrker fundene deri.  
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KONKLUSION 

I projektet er Aarhus Kommune (AAK) og MultiLiving Care (MLC) lykkedes med at videreudvikle og tilpasse 

multifunktionsstolen gennem inddragelse af borgere og medarbejdere, så stolen bedrer matcher borgernes behov og 

de krav, der er til stolen i praksis.  

Multifunktionsstolens koncept ser ud til at virke ift. at øge borgernes selvhjulpenhed under madlavning og 

forflytninger. Den øgede selvhjulpenhed har resulteret i, at borgeren på plejehjem ikke længere har behov for anden 

hjælper til forflytninger fra stol til seng og fra stol til toilet, da hun er gået fra at blive liftet til at kunne være aktivt med 

i forflytningen ved brug af stolens rejse-sig funktion (50 min. mindre hjælp om dagen). Borgeren i eget hjem har fået 

et mindre behov for hjælp til madlavning (10 min. mindre hjælp om dagen) og på sigt kan hun muligvis udskyde 

behovet for hjælp til forflytninger fra stol til seng og fra stol til toilet (ca. 15 min. mindre hjælp om dagen).   

Borgeren i eget hjems livskvalitet og autonomi er blevet øget mærkbart og hun oplevede at få en bedre udførsel og 

tilfredshed med udførslen af hendes vigtige hverdagsaktiviteter som forflytning fra stol til toilet, selvstændigt at finde 

tøj, selvstændigt at komme over og hvile i løbet af dagen og selvstændigt at kunne tilberede længerevarende måltid i 

køkkenet. Borgeren på plejehjems livskvalitet og autonomi blev påvirket i en negativ retning grundet isolation forsaget 

af COVID-19-pandamien, samt besvær med at komme rundt med stolen indenfor og manglende evne for stolen til at 

kunne køre udenfor.  

Terapeuter, SOSU-medarbejder og borgerne angiver, at stolens funktioner (elevation, hvile og rejse-sig funktion) kan 

bidrage til at borgeren sparer energi i løbet af dagen, hvilket måske kan føre til, at borgeren kan holde til at udføre 

flere hverdagsaktiviteter i løbet af dagen.  

Ift. stolens fokus på besjæling føler både terapeuter og borgere, at det er et stort plus, at borger har indflydelse på 

stolens farver og stof, samt at det kan være med til at sætte borgers funktionsnedsættelse i baggrunden og dermed 

reducere stigmatiseringen af funktionsnedsættelsen.  

Borgerne har været tilfredse med at anvende stolen og dens funktioner i hverdagen, de vurderer, at stolen er lige så 

eller mere komfortable end deres nuværende stol, samt at den er nem at styre. Borgerne efterlyser dog en større grad 

af tilpasning ift. sædedimensionerne og at stolen kan køre udenfor.  

Terapeuterne og SOSU-medarbejderen vurderer, at stolen har en række funktioner, som kan være med til at 

understøtte borgerens hverdagsaktiviteter og at den kan være med til at aflaste personalet i forbindelse med 

forflytninger. Stolens funktioner aflaster personalet ved at de i mindre grad skal støtte borgeren fysisk i 

forflytningssituationen og ved at de sjældnere skal give borgeren på plejehjem segl på i forbindelse med forflytning 

med loftslift.  

Terapeuterne efterlyser, at fodstøtten justeres pga. en øget faldrisiko, så det bliver nemmere for borgeren at komme 

sikkert ind og ud af stolen. Derudover vurderer de, at stolens størrelse måske kan besværliggøre visse 

hverdagsaktiviteter og gøre det svært for ældre borgere, der ofte bor i små lejligheder at komme rundt i stolen.  

Stolen i sin nuværende form kan iflg. sundheds- og omsorgslinjen i AAK ikke kategoriseres som et hjælpemiddel, da 

stolen mangler CE-mærkning som medicinsk hjælpemiddel, ikke kan erstatte en el-kørestol, der ikke er mulighed for 

trykaflastning og tilpasning af sædets dimensioner, samt stolens manglende evne til at forcere forhindringer på over 1 

cm uden rampe. Vi kan derfor ikke opskalere eller implementere teknologien, som den er nu.  
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MultiLiving Care vurderer, at projektet har været med til at modne deres produkt ift. markedsparathed fra en score på 

fire til en score på seks/otte på en skala fra nul til ti, hvor nul er en idé og ti er et produkt, som er færdigudviklet og 

klar til markedet.  

MLC vurderer, at projektet har været med til at hjælpe virksomheden fremad både ift. at blive profileret og at lære 

hvad deres produkter skal kunne for at komme ind på det offentlige marked. Erfaringer fra projektet har gjort det klart 

for virksomheden, at de er nødt til at arbejde med to målgrupper for stolen. En stol der henvender sig til det private 

marked ”MultiLiving Chair Classic”, samt en stol der henvender sig til det offentlige marked ”MultiLiving Chair Health”. 

Dette har ændret deres fremadrettet strategi og de vil derfor nu fokusere på afsætning til det private marked først 

med en mere velhavende målgruppe og mere fokus på design, før de fokuserer på afsætning til det offentlige.  

Virksomheden vurderer, at med resultaterne fra projektet og samarbejdet med Aarhus Kommune i ryggen, så øges 

virksomhedens og produktets troværdighed, hvilket får virksomheden til at stå bedre og have nemmere ved at få 

tiltrukket ekstern kapital til videreudvikling af stolen og virksomheden fremadrettet.  

 

PERSPEKTIVERING OG FREMTIDSPERSPEKTIV 

Projektet har tydeliggjort et behov i Aarhus Kommune for mobilitetshjælpemidler, der kan understøtte borgernes 

selvhjulpenhed bl.a. gennem elevations- og rejse-sig funktion og at disse funktioner potentielt set kan være med til at 

sænke borgernes behov for hjælp til forflytninger og madlavning.  

Derudover har projektet vist et behov for i højere grad at hjemliggøre hjælpemidler, da borgerne i projektet satte stor 

pris på, at multifunktionsstolen var mere hjemlig end en normal kørestol og at de følte, at det var med til at reducere 

stigmatiseringen af deres funktionsnedsættelse.   

MultiLiving Care har igennem projektet fået udviklingsforslag og kriterier for, hvad der skal til for at kunne lykkedes 

med at få kategoriseret stolen som et hjælpemiddel, hvis virksomheden lykkedes med at få stolen godkendt som et 

hjælpemiddel kan en mulig opskalering af dette projekt overvejes for at bekræfte dets resultater, da dette projekts 

resultater er baseret på et lille borgergrundlag.  

 

FORMIDLING 

MultiLiving Care har igennem projektet haft den første prototype af stolen udstillet på AAL Forum 2019 i Aarhus, 

derudover har de indledt et samarbejde med Guiden65, hvor deres produkt bliver præsenteret.  

Her ved projektets afslutning har vi fået udstillet den færdige stol på velfærdsteknologi udstillingen på DokkX under 

temaet ”Teknologi der flytter grænser”. I den forbindelse har AAK og MLC deltaget i en livevideo fra DokkX, hvor 

stolen og projektets resultater er blevet præsenteret.  

Ved projektets afslutning er der blevet optaget og efterfølgende delt en PR-video på Aarhus.dk, hvor en bruger af 

stolen fortæller, om hendes oplevelse af at anvende stolen i hverdagen. Videoen er fulgt op med en nyhed omkring 

projektets resultater.  

I projektet er vi lykkedes med at få accepteret et abstract til The Rehabilitation International World Congress 2021 i 

Aarhus, hvor AAK og MLC sammen vil præsentere stolen og resultaterne fra projektet.  

(Se bilag 4 for uddybende beskrivelse af projektets kommunikationsplan). 
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BILAG 1- DETALJERET –  PROJEKTFORLØBSBESKRIVELSE  

Oprindelig projektplan 

 

Den gennemførte tidsplan 

 

Beskrivelse af projektforløb 

 

Fase 0 

Projektet startede i slutningen af juli 2019 med opstartsmøder, planlægning og inklusion af projektmedarbejdere i 

form af en ergoterapeut og en fysioterapeut fra Område Marselisborg i Aarhus Kommune. Denne proces varede fra 

ca. uge 30 til uge 36. Fra uge 35 til 37 havde terapeuterne i samarbejde med projektlederen til opgave at udarbejde 

målgruppebeskrivelse på baggrund af teknologiens funktioner og projektets formål, samt at rekruttere to borgere fra 

eget hjem og en borger fra plejehjem, som matchede denne beskrivelse. I uge 38 lykkedes vi med at rekruttere tre 

borgere, som matchede kriterierne tilstrækkeligt og havde lyst til at deltage i afprøvningen.  

Fase 1 

I uge 38 arrangerede vi en funktionstest af stolen på undervisningscenteret for velfærdsteknologi, hvor projektlederen 

i samarbejde med leverandøren skulle vurdere stolens funktioner, tekniske egenskaber ved at teste den i et miljø, som 

mindede om praksis.  

Første funktionstest 

Ved testen havde multifunktionsstolen ikke den nødvendige power og batterikapacitet til at køre eller til at anvende 

stolens andre el-funktioner, mens der sad en person i stolen. Derudover var ryglænet ikke fastmonteret tilstrækkeligt 

og derfor virkede ryglænsfunktionen ikke optimalt. Der var for langt mellem sæde og ryg til at have en optimal 

siddestilling. Multifunktionsstolen kunne ikke køre hen over en lille metalliste og ville derfor ikke kunne anvendes i et 

almindeligt hjem. CE-mærkningsprocessen var endnu ikke påbegyndt fra leverandørens side på daværende tidspunkt.    
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Efter første test kunne vi ikke godkende multifunktionsstolen ift. at få den ud til borgerne pga. ovenstående mangler. 

Leverandøren skulle herefter bestille nye boards for at få mere power på stolen, samt foretager justeringer af ryglæn. 

Derudover ville de gerne ændre på benstøtte funktionen, således denne kunne gemme sig ind under stolen, inden 

borger anvender rejse-sig funktionen.  

Processen med at få ordnet manglerne ved stolen efter første test tog otte uger, da de løb ind i 25 dages forsinkelse i 

leverancen af boards fra Kina og deres møbelpolstrer lukkede. Derudover fandt de ud af, at deres nuværende motor 

ikke kunne leve op til en CE-mærkning efter maskindirektivet, så de skulle bestille en ny, som var i restordre. 

Multifunktionsstolens CE-mærkning efter maskindirektivet gør, at vi ikke kan vurdere på stolen i forhold til medicinske 

og helbredsmæssige virkninger på borgerne, hvilket svækker projektets oprindelige Business Case i forhold til 

medfinansiering af indlæggelser og behandling af tryksår.  

I perioden har de med projektleders hjælp fået programmeret rejse-sig funktionen til et mere hensigtsmæssigt rejse-

sig mønster. MLC har tilføjet den nye funktion med at gemme fodstøtte væk inde rejse-sig funktionen. Armlænene er 

blevet tyndere og der er kommet mere skum i. Der er kommet mindre afstand mellem sæde og ryg, så siddestillingen 

er forbedret.  

Anden funktionstest 

Den anden funktionstest blev foretaget i uge 46 på Hjælpemiddelcenteret, hvor Kristian Fisker Olesen (tekniker hos 

hjælpemiddelcenteret) bidrog med sit tekniske blik på stolen og projektleder fra CFT bidrog med sit blik i forhold til 

siddestilling og el-funktionernes anvendelighed for borgeren. Ved denne test var der igen problemer med stolens 

køreevner, da der var "klumper" i strømmen. Det vil sige, at stolen kørte med hakkende bevægelser og var svær at 

styre, hvilket gjorde, at den stadig ikke kunne køre over et almindeligt dørtrin med rampe.  

Ved nærmere inspektion så Kristian, at der flere steder på stolen var elektronik, som ikke var sikret i forhold til væske 

og madrester, hvilket gav stor risiko for at teknikken i stolen ville fejle under almindelig brug og rengøring.  

Derudover fandt vi, ved afprøvning af stolens rejse-sig funktion og elevationsfunktion, en øget risiko for, at stolen ville 

vælte forover ved selv en forholdsvis lille belastning på yderkanten af stolen/armlæn, hvor man normalt vil sætte fra, 

når man rejser sig fra en stol. Der var desuden en sikkerhedsrisiko, da man i eleveret funktion ved et uheld kunne 

aktivere rejse-sig funktion med stor risiko for, at borgeren falder ud af stolen fra en stor højde.  

Funktionen med at gemme fodstøtten før rejse-funktionen gav bøvl for brugeren, da det tog lang tid at udføre og var 

besværligt at udføre med deres styrringsystem. Fodstøtten var desuden ikke tilstrækkelig monteret til at fungere 

100% efter hensigten. 

På baggrund af dette kunne vi igen ikke godkende stolen til brug hos borgerne. Efterfølgende sygemeldte den 

produktansvarlige hos MLC sig på ubestemt tid og har ikke siden deltaget i det videre arbejdet med projektet og 

stolen. Projektleder fra MLC overtog derfor med øjeblikkelig virkning det produktionsmæssige ansvar for stolen. 

Vi arrangerede derfor en tredje funktionstest i uge 2, januar 2020.  

Tredje funktionstest 

MLC har til denne test fjernet funktionen med at gemme fodstøtten før rejse-funktionen og erstattet den med en 

funktion, hvor fodstøtten sænker sig ned til gulvet og giver stabilitet inden rejse-sigfunktionen benyttes. Denne 

funktion fungerer meget mere stabilt, men det giver den udfordring, at borger skal træde ned fra en platform 

(fodstøtte) for at komme ind og ud af stolen, hvilket kan give en faldrisiko hos borger. De udvikler derfor videre på 

den, således fodstøtten bliver tyndere og går tættere mod jorden inden levering til borgerne. Elektronikken er nu 

sikret i stolen og kørerevnen er forbedret. Alle stolens funktioner virker, dog er der lidt ustabilitet i bagud-
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kipfunktionen, da de har valgt kun at montere en akturator i den ene side af sæderammen, hvilket gør, at sædet 

skråner lidt til den modsatte side under kipfunktionen, hvis borger er ustabil i overkroppen.  

Dog vurderes stolen samlet set til at være sikker for borgerne at bruge med de betingelser, at leverandøren i version 

2.2 af stolen, som bliver leveret til borgerne, implementerer, at stå-op funktionen kun kan udføres, når løftesøjlen er i 

bund. Derudover er var det en betingelse, at motorbremsefunktionen implementeres således, at når der ikke er 

kørselsfunktioner i gang, så er bremsen aktiveret. Derudover reducerer de antallet af ledninger for at reducere 

kompleksiteten i servicering og for at give mere plads til service og montage, samt plads til et ekstra batteri. Til sidst 

foretager de ændringer af armlæn, således de vil være udført i træ og joysticket vil være fastmonteret.  

MLC igangsatte herefter produktionen af de tre stole til projektet.  

Afprøvning hos borgerne 

Projektet blev herefter genopstartet midt januar 2020 og projektleder henvendte sig til Område Marselisborg og 

terapeuterne om at igangsætte afprøvning ved borgerne, så vi kunne teste, om de inkluderede borgere kunne 

anvende stolen og dens funktioner. Alle tre borgere kunne anvende stolen og de fik herefter mulighed for at vælge 

farve og stof til stolen, således stolen ville matche borgerens hjem (uge 5 – 2020).  

Stolene skulle herefter specialtilpasses den enkelte borger ift. armlænshøjde, placering af joystick og længden af deres 

underben. Dette gav yderligere forsinkelser, da produktionen af den enkelte stol tog længere tid end leverandøren 

estimerede og møbelpolstringen trak ud.  

Fase 2 

I uge 10 og 11 – 2020 fik alle tre borgere leveret deres stole og blev instrueret i disse. Instruktionen endte dog med at 

blive ret kompleks ved to af borgerne, da landet blev lukket ned pga. COVID-19 i ugen, hvor stolene blev leveret. Det 

vil sige, at den en borger endte med at modtage en kort instruktion på afstand, hvilket var uhensigtsmæssigt for at 

kunne anvende stolen optimalt. Ved den anden borger på plejehjem var der tekniske problemer med stolen ved 

leveringen, som vi ikke kunne følge op på under nedlukningen. Den sidste borger var i højrisikogruppen og vi nåede 

derfor ikke at levere stolen inden nedlukningen. Dette førte til en forsinkelse af den reelle afprøvning med ca. 10 uger.  

Fase 3 og 4 

I uge 22 og 23 – 2020 fik vi genstartet afprøvningsperioden gennem levering af den sidste stol og instruktion af denne 

borger iført værnemidler og god afstand. De to andre borgere modtog en geninstruktion i stolen og de tekniske 

udfordringer blev udbedret. Undervejs i afprøvningen blev stolene løbende justeret ift. køreparametre, indstilling af 

ryglænsvinkel, udskiftning af fodstøtter og vinkel på disse, samt løsning af diverse tekniske udfordringer borgerne 

havde med opladning og indstilling af stolens funktioner. Den ene borger sprang fra efter fire ugers afprøvning, idet 

hun havde svært ved at komme rundt i sin lejlighed i stolen og da hendes overskud var faldet grundet psykisk 

påvirkning efter nedlukningen. Afprøvningen varede til uge 31-33, hvor stolen blev evalueret sammen med de to 

sidste borgere i projektet, samt de tilknyttede terapeuter og en SOSU-medarbejder.  

Fase 5, 6 og 7  

De sidste faser indeholder evaluering, formidling og kommunikation omkring projektet.  

Kommunikation 

Den tilbageværende stol i projektet er i uge 37 blevet leveret til DokkX for at give mulighed for at se og afprøve stolen, 

hvilket er med til at skabe opmærksomhed omkring projektet og virksomheden. I den forbindelse er der udarbejdet 
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materiale af projektleder omkring projektet og leverandøren har udarbejdet materiale omkring stolen, som ligeledes 

vil blive udstillet på DokkX. Derudover har vi optaget en PR-video til SoMe og aarhus.dk, hvor en af borgerne fortæller 

om sin oplevelse af at anvende stolen og viser den i aktion.  

Formidling 

Projektleder og MLC deltog i livebegivenhed fra DokkX d.24-09-2020, hvor projektets resultater blev formidlet, 

derudover har projektet fået accepteret et abstrakt til RIWC2021 i Aarhus, hvor projektets resultater også vil blive 

formidlet.  

BILAG 2 - EVALUERINGSDESIGN + BESKRIVELSE AF MÅLEREDSKABER  

 

Den planlagte evaluering 

Måleredskab    Før    Under    Efter    Løbende    

Brugen af stolen               x    

Målsætning (COPM)   x    x    x        

Livskvalitet (WHOQOL)   x        x        

Autonomi (IPA-D1 modificeret) x        x        

Tilfredshed med stolen (Quest 2.0)  x        x        

Mobilitet (DEMMI)   x     x      

Observationer (dagbog)               x    

Activity based costing analysis   x      x      

Manuel registrering af antal forflytninger om dagen 
(1 uge)   

x   x   x      

Aktivitetsniveau (Icura activity)   x   x   x      

Data fra Journal (CURA) Modtagne behandlinger, 
ydelser, hjælpemidler, etc.   

x      x      

Arbejdsmiljø  x    x    

 

Den udførte evaluering 

Måleredskab    Før   Efter   Løbende   

Brugen af stolen         x   

Målsætning (COPM)   x   x      

Livskvalitet (WHOQOL)   x   x      

Autonomi (IPA-D1 modificeret)   x   x      

Tilfredshed med stolen (Quest 2.0)  x   x      

Activity based costing analysis    x  

Mobilitet (DEMMI)   x  

 

  

Aktivitetsniveau (Icura activity)   x  

 

  

Data fra Journal (CURA) Modtagne behandlinger, 
ydelser, hjælpemidler, etc.   

x  x    
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Interviews  x  

Spørgeskema om oplevelse af brug af stolen  x  

 

BEGRUNDELSE FOR VALG/FRAVALG AF EFFEKTMÅL  

Vi besluttede at fjerne midtvejsmålingerne i projektet, da begge tilknyttede terapeuter havde opsagt deres jobs under 

Corona nedlukningen og vi derfor ikke havde tid til at finde nye terapeuter til midtvejsmålingen.  

Fravalget af DEMMI eftermålingen sker, da der kun var en borger tilbage i projektet, hvor det vil give mening af udføre 

en DEMMI-test. Denne borgers helbred og funktionsniveau var forværret i en sådan grad, at det ikke gav mening at 

lave en re-test, da det ville give et falsk negativt resultat af effekten af brugen af stolen, da faldet i funktionsniveau 

udelukkende skyldes medicinske årsager. Det samme gør sig gældende for anden målingen af borgernes 

aktivitetsniveau med ICURA Activity.  Pga. de store forsinkelser i projektet var det i et økonomisk perspektiv for dyrt at 

låne ICURA udstyret til at kunne foretage målingerne undervejs og til sidst i afprøvningen.  

Registreringen af ændringen i medarbejdernes arbejdsmiljø og antallet af forflytninger blev droppet, da det ikke 

lykkedes at indsamle spørgeskemaerne ved baseline, da projektleder ikke lykkedes med at få personalet til at udfylde 

dem ved baseline. Til gengæld har vi gennem interview fået et indtryk af, hvordan SOSU-medarbejderen har oplevet 

ændringen i arbejdsmiljøet hos borgeren. Antallet af forflytninger er blevet vurderet ved at se på bevillingerne i CURA 

og sammenholdt det med observationer og samtale med personale hos borgeren.  

Der er blevet tilføjet et spørgeskema omkring oplevelse af brug af stolen ift. brugervenlighed, selvhjulpenhed og 

anvendelighed for at få et indblik i, hvordan borgerne har brugt stolen i hverdagen og om de har oplevet, at stolen har 

gjort en forskel i deres hverdag og om den var til at finde ud af at anvende i hverdagen. Derudover tilføjede vi 

semistruturet interview af en borger, en SOSU-medarbejder og de to tilknyttede terapeuter, for at få et dybere 

kendskab til ovenstående emner. Til sidst blev der tilføjet et semistruktureret interview af projektlederen fra MLC 

omhandlende, hvordan deltagelsen i projektet havde påvirket deres virksomhed og hvilke erfaringer og værdier, som 

de havde fået ved at deltage i et VTU-projekt. 

 

MOBILITET - DE MORTON MOBILITY INDEX (DEMMI)      

 

DEMMI scores ved at give point på 15 forskellige funktioner, f.eks. bækkenløft eller at stå uden støtte. Der gives point 

efter specifikke anvisninger i manualen. Ud fra disse point fås en rå score, som er mellem 0-19. Denne score omregnes 

til en DEMMI-score mellem 0 og 100 vha. en omregning tabel (de Morton et al., 2008).   

På en population af ældre indlagte medicinske patienter er den mindste detekter bar ændring (MDC) fundet til at 

være 9 point og den mindste kliniske relevante forskel (MCID) på 10 point på DEMMI-score (de Morton et al., 2010).   

    

AKTIVITETSUDØVELSE OG MÅL - CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE 

(COPM)       
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COPM er et redskab, der er beregnet til at påvise forandringer i en klients egen beskrivelse af sin aktivitets-udøvelse 

over tid. COPM anvendes i begyndelsen af et forløb til at fastlægge interventionens mål og igen efter en tidsperiode 

til, at vurdere fremskridt og resultater. Redskabet er godt til at identificere borgernes aktivitetsproblemer, som kan 

gøres til mål for et interventionsformål.      

COPM udføres som et semi-struktureret interview på mellem 15-30 min. Interviewet har til formål at identificere 

aktivitetsproblemer samt vurdere vigtigheden af at kunne løse disse aktivitetsproblemer. Denne liste er nu målene for 

borgerens forløb.     

Efter identifikationen af målene bliver borgeren bedt om at vurdere, på en skala fra 1-10, i hvor høj grad de mener, at 

de kan udføre aktiviteten i dag, samt hvor tilfreds de er med denne udførelse. På baggrund af disse scoringer bliver 

der udarbejdet en ”Gennemsnitlig udførelsesscore” samt en gennemsnitlig ”Tilfredsheds score” 

(Ergoterapeutforeningen, 2015)      

LIVSKVALITET - THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL -BREF)     

    

Borgernes livskvalitet vurderes med WHOQOL-BREF, hvor borgeren selv udfylder et spørgeskema omkring deres egen 

subjektive opfattelse af deres livskvalitet. WHOQOL-BREF er et selvrapporteret spørgeskema som indeholder 26 

spørgsmål og adresserer fire domæner indenfor livskvalitet. Fysisk helbred, psykologisk helbred, sociale forhold og 

omgivelser. De to af spørgsmålene adresserer ens overordnede livskvalitet og ens generelle helbred. De to spørgsmål 

rapporters ved at angive den individuelle score for hvert spørgsmål.      

Spørgsmålene scores på en skala fra 1-5 (en lav score er 1 og 5 er høj) og der beregnes en samlet score for hvert 

domæne ud fra en fastsat formel, som herefter transformeres til en score på 0-100 ved brug af tabeller i manualen. 

Den transformerede score kan nu sammenlignes med WHOQOL100, som er den lange version af spørgeskemaet 

(Harper, 1996). Den korte version vælges her, da denne tager kortere tid for respondenterne at udfylde.      

WHOQOL-BREF har en tilstrækkelig til fremragende inter-rater reliabilitet og en fremragende intra-rater reliabilitet. 

Den er vurderet valid til målgruppen og til at måle livskvalitet delt på de fire domæner. WHOQOL-BREF har en meget 

lav grad af loft og gulv effekter og den er sensitiv nok til at måle en ændring over tid i de enkelte domæner (Lin et al., 

2007)    

   

MODIFICERET AUTONOMI OG DELTAGELSE - IMPACT ON PARTICIPATION AND AUTONOMI 

QUESTIONNAIRE– DANSK VERSION 1 ( IPA-D1)      

    

IPA er et undersøgelsesredskab som afdækker en persons oplevelse af autonomi og deltagelse fremfor afhængighed 

af personassistance. IPA afdækker flere aspekter indenfor deltagelse og autonomi via 32 spørgsmål fordelt på fem 

kategorier. Alle 32 spørgsmål har fem svarmuligheder (0-4), hvor en høj score betyder mindre deltagelse og autonomi. 

IPA er et selvadministreret spørgeskema, som ikke kræver yderligere forklaring fra personale ved udfyldelse. I dette 

projekt fokuseres udelukkende på de to subskalaer omhandlende autonomi udendørs og indendørs.    

o Autonomi indendørs - Muligheden for at drage omsorg for sig selv sådan som man vil (f.eks. vaske sig, klæde 

sig på, gå i seng, spise og drikke), samt muligheden for at være mobil i hjemmet når og hvor man vil.      

o Autonomi udendørs - Muligheden for at være mobil udendørs når og hvor man vil, muligheden for at bruge 

fritiden som man ønsker, muligheden for at mødes med andre når man ønsker og muligheden for at leve livet 

som man ønsker.     
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Ved resultatopgørelse beregnes medianværdier af scoringerne. Der udarbejdes derved en medianscore for hver 

subskala i stedet for en total score på måleredskabet, hvilket betyder at resultatet af målingerne viser ændringen i 

borgers autonomi ude og inde. IPA-D1 har desuden en moderat test-retest reliabilitet og validitet (Ghaziani & Krogh, 

2009)  

    

TILFREDSHED - QUEBEC USER EVALUATION OF SATISFACTION WITH ASSISTIVE TECHNOLOGY 

(QUEST 2.0)      

    

QUEST 2.0 måler brugerens tilfredshed med hjælpemidlets egenskaber og visse aspekter af 

hjælpemiddelformidlingen. I spørgeskemaet forstås tilfredshed som borgerens positive og negative vurdering af de 

særlige forhold, der har indflydelse på brugerens forventninger, opfattelse, holdninger og værdier (Demers et al., 

2002). Målet med evalueringen er at måle graden af borgerens tilfredshed med selve hjælpemidlet og formidlingen af 

hjælpemidlet, samt at identificere årsagerne til borgernes oplevelse af tilfredshed/utilfredshed. Derudover anvendes 

den til at finde de tre aspekter, som borgeren vurderer, har størst betydning i forhold til vedkommendes tilfredshed 

med hjælpemidlet. Metoden kan anvendes til unge, voksne og ældre mennesker, som på grund af fysisk eller 

sensorisk funktionsnedsættelse har fået et hjælpemiddel. Tidsforbruget i forbindelse med udfyldelse af QUEST 2.0 

skemaet er omkring 10-15 min.    

QUEST 2.0 skemaet består af 12 items, der er opdelt i to kategorier spørgsmål vedrørende selve hjælpemidlet (otte 

items) og spørgsmål vedrørende hjælpemiddelformidlingen (fire items). De items, der handler om selve hjælpemidlet 

er ift. størrelse, vægt, sikkerhed, holdbarhed, anvendelighed, komfort og effektivitet. Hver item scores på en fem 

point tilfredshedsskala, hvor en score på ”1” defineres som ”meget utilfreds” og ”5” som, at personen er ”meget 

tilfreds”. For at kunne belyse årsagen til brugerens tilfredshed eller utilfredshed, er der plads til kommentarer ud for 

hvert spørgsmål. De items, der handler om formidlingen af det pågældende hjælpemiddel er: levering, reparation og 

service, faglig indsats og opfølgning. Igen bliver den samme fem pointskala brugt, og der er også her plads til 

kommentarer. Derefter følger der en checkliste med de 12 items, og brugeren bliver bedt om at vælge de tre 

vigtigste.    

Fortolkning af resultaterne    

Gennemsnittene for delresultaterne kan give et nyttigt, statistisk overblik over tilfredshed eller utilfredshed med 

hjælpemidlet eller med hjælpemiddelformidlingen.    

Et gennemsnit på:    

1. (eller meget tæt på 1) indikerer, at brugerne er ”meget utilfredse” med deres hjælpemiddel eller 

formidlingen af det.    

2. (eller meget tæt på 2) kan tolkes således, at brugerne er ”utilfredse” med deres hjælpemiddel eller 

formidlingen af det.    

3. (eller meget tæt på 3) indikerer, at brugerne er ”nogenlunde tilfredse” med deres hjælpemiddel eller 

formidlingen af det.     

4. (eller meget tæt på 4) angiver, at brugerne er ”tilfredse” med deres hjælpemiddel eller formidlingen af det.    

5. (eller meget tæt på 5) indikerer, at brugerne er ”meget tilfredse” med deres hjælpemiddel eller formidlingen 

af det.    
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Quest 2.0 er vurderet til at have en fair til substantiel inter-rater reliabilitet (0.35-0.72) og moderat til substantiel 

intra-rater reliabilitet (0.51-0.74). Metoden er fundet valid og relevant til at måle tilfredsheden af 

mobilitetshjælpemidler (Demers et al., 2002). 

 

 

BRUGEN AF STOLEN     

   

Kommunikationsmodulet logger brugerens brug af stolens funktioner. Disse data var planlagt til at blive indsamlet 

kontinuerligt gennem projektet, for at analysere tendenserne i anvendelsen af stolens funktioner. Altså hvad bruger 

de stolen til, hvornår bruger de stolen og hvor meget bruger de den. F.eks. kan den logge, hvor mange gange, de har 

anvendt stå-op funktionen, hvilket kan give en indikation på borgernes mobilitet.     

  

Data der planlægges at indsamle fra stolen:  

o Antal gange kørestolens rejse-sig-funktion anvendes om dagen    

o Fordelingen af brugen af rejse-sig-funktion over en normal hverdag.    

o Antal minutters anvendelse af kip-funktionen om dagen    

o Antal minutters anvendelse af hvilefunktionen (ryg ned, ben op) om dagen    

o Antal gange elevationsfunktionen anvendes om dagen.   

o Antal timers anvendelse af stolen om dagen i alt.     

  

ACTIVITY BASED COSTINGS     

Er en metode til gennem observation og samtale med personalet at vurdere omkostninger af udførte aktiviteter i 

praksis, som f.eks. en forflytning. Her ses på forbruget af personaleressourcer ift. tidsforbrug, antal personale tilstede, 

titel og timepris pr. medarbejder tilstede. Observationerne bidrager til at se det reelle tidsforbrug af aktiviteterne, 

hvilket giver et mere præcist billede af omkostningerne forbundet med de enkelte aktiviteter (Capusneanu, 2010). I 

projektet vil der specielt være fokus på forflytningssituationerne i praksis.    

    

ICURA ACTIVITY    

ICURA activity monitorerer borgerens daglig fysiske aktivitetsniveau gennem måling af skridt og bevægelser ved brug 

af en sensor, som borger via en elastik har siddende rundt om livet. Borgernes aktivitetsniveau monitoreres løbende i 

en uge, for at få et gennemsnitligt dagligt aktivitetsniveau, så der tages højde for eventuelle daglige udsving i 

aktivitetsniveauet. Dette gøres i en uge før udlevering af multifunktionsstolen, midtvejs i perioden og en uge ved 

afslutning af afprøvningsperioden.     

ICURA activity kan desuden monitorere borgerens dagligdagsaktiviteter, hvis borger selv registrer dette, hvilket de vil 

blive opfordret til. Dette monitoreret/registreres i samme periode og ændringen over projektperioden vurderes.     

SPØRGSKEMA OG INTERVIEWS OM BORGERS OPLEVELSE AF STOLEN  
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Projektleder udformede et spørgeskema til vurdering af borgeren oplevelse af at anvende stolen. Dette blev gjort ved 

at udforme en række postulater, som f.eks. ”Jeg har været tilfreds med at anvende multifunktionsstolen”, hvor borger 

så kunne vælge mellem følgende svarmuligheder ”Meget enig”, ”Delvis enig”, ”Delvis uenig” og ”meget uenig”. 

Spørgeskemaet bestod af 12 postulater, som alle kunne besvares med de fire ovenstående svarmuligheder. (se bilag 5 

for eksempel)  

Derudover udarbejdede vi en struktureret interviewguide til borger 1 (bilag 7) og en semistruktureret inertview guide 

til borger 2 (bilag 6). Der blev udført et struktureret spørgeskema af borger 1, idet hun har ekspressiv afasi og derfor 

ikke vil kunne deltage i et semistruktureret interview.  

Formålet med interviewet af borgeren var at få et indtryk af deres oplevelse af at anvende stolen i hverdagen. 

Interviewet foregik i borgers eget hjem med repræsentant fra leverandøren tilstede i en observerende rolle med 

mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Interviewet blev optaget med diktafon i mobiltelefon med borgers 

samtykke.  

Interviewet ideholdte følgende temaer; livskvalitet, brugervenlighed, hverdagsaktiviteter, energi/helbred, 

udviklingsønsker og scooter.  

 

MEDARBEJDERPERSPEKTIV  

I projektet udformede vi semistrukturerede interview guides henvendt til terapeuterne og til SOSU-medarbejderen 

(bilag 6) 

Alle tre interview blev optaget og efterfølgende transskriberet af projektleder og analyseret ved brug af tematisering 

og tekstkondensering.  

Interviewet med terapeuterne blev udført individuelt over Teams. Interviewet blev optaget med lyd og video med 

samtykke fra terapeuterne. 

Interviewet med SOSU foregik på lokalcenter og blev optaget med diktafon på mobiltelefon med medarbejders 

samtykke.  

 

FORRETNINGSPERSPEKTIV  

I projektet udformede vi en interviewguide rettet mod virksomheden (bilag 6). Interviewet blev foretaget af 

projektleder og blev optaget over Teams og efterfølgende transskriberet af projektleder og analyseret ved brug af 

tematisering og tekstkondensering. 

 

BILAG 3 - RISIKOANALYSE OG IMØDEGÅELSE HERAF 

Inden igangsættelsen af projektet udførte vi en risikoanalyse på projektet, for at identificere, hvad der kunne gå galt i 

projektet, hvor stor en konsekvens det ville have for projektet og hvilken sandsynlighed der var for at hændelsen ville 

indtræffe. 
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Projektleder vurderede fra starten af projektet, at der var en stor risiko for at tidsplanen fra leverandørens side var for 

presset og at de med stor sandsynlighed ville blive forsinket med leveringen af stolene til projektet. Derudover 

vurderede vi, at der ville være en stor sandsynlighed for tekniske vanskeligheder med stolen, da det var en prototype, 

som endnu ikke var helt færdigudviklet ved projektstart. For at forebygge risikoen planlagde vi de føromtalte 

funktionstests af stolen, så vi kunne håndtere eventuelle tekniske udfordringer inden levering ved borgerne, som 

afbødende foranstaltning havde vi i projektets budget afsat midler nok til en eventuel forsinkelse af projektet med en 

mulighed for at søge om forlængelse i VTU-puljen. Vi fik fra start indgået en kontrakt med leverandøren med 

beskrivelse af krav til leverancer og deadlines for virksomheden for at forebygge forsinkelser fra leverandørens side og 

for at sikre os ved evt. manglende leverancer. Alle disse foranstaltninger har været med til at sikre, at borgerne fik 

leveret produktet i den lovede kvalitet som aftalt ved projektets start. De tekniske vanskeligheder er håndteret 

gennem løbende tilpasning, sparring og dialog med leverandøren og gennem afprøvning og tilpasning af stolen 

sammen med borgerne.  

I projektet er vi stødt ind i en række uforudsete hændelser, som vi ikke havde forudset i risikoanalysen 

Herunder; Langtids sygemelding af produktspecialist ved leverandøren, restordre og lang leveringstid fra Kina på 

udstyr til stolen, barsel af den første tilknyttede ergoterapeut, opsigelser fra ergo og fysioterapeut midtvejs i 

afprøvningen, Corona-nedlukning og restriktioner, nye underleverandører til MLC og tekniske udfordringer med 

integration af dataopsamling i stolen.  

Disse hændelser er derfor primært blevet håndteret gennem afbødende tiltag. MLC har ændret sin organisation pga. 

sygemeldingen og ansat nye teknikker til at bygge stolen og de har på kort tid fundet ny underleverandør til 

betrækning, da den anden lukkede. Ændringen i terapeuter er blevet håndteret ved at rette henvendelse til de 

relevante ledere, som er lykkedes med at finde en ny terapeut, som kunne tilknyttes projektet. Derudover lykkedes 

det at frikøbe de to terapeuter, som opsagde deres stillinger i område Marselisborg, da de stadig var tilknyttet AAK i 

andet regi, så vi dermed kom i mål med sidste del af dataindsamlingen. Corona nedlukning og restriktioner er blevet 

håndteret med værnemidler, god afstand, sprit og en konkret vurdering af, hvem der måtte komme ind hos borger. 

Dette har gjort at leverandøren sjældent er kommet ind i borgers hjem under den sidste del af projektet og dermed 

ikke har haft mulighed for at observere borgeren anvende stolen.  

 

BILAG 4: KOMMUNIKAITONSPLAN 

 
Projekt ”MultiLiving Chair” Udfyldt af Jacob Gohlke 

Hvem er 
målgruppen? 

Hvad er 
budskabet? 

Hvad er mediet? Hvad bliver 
effekten? 

Hvornår skal det 
ske? 

Hvem er 
ansvarlig? 

VTU-styregruppe Projektets 
status.  

Følger det 
tidsplanen? 
Holdes 
budgettet?  
Hvad er 
effekten af 
projektet?  

Skriftlig 

Business case 

Evalueringsrapport 

Projektafslutningsdok
ument 

 

Mundtlig 

Oplæg 

Deres fortsatte 
støtte til 
projektet.  

 

Skriftlig 

Rapporter, budget og 
BC undervejs i 
projektet 

Evalueringsrapport, 
budget, BC og 
projektafslutningsdok
ument til sidst 

Oplæg 

Projektleder 
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Hvordan bliver 
BC? 

Til sidst i projektet 
omkring projektets 
resultater og 
fremtidsperspektiver.  

VTU-sekretariat  Projektets 
status.  

Følger det 
tidsplanen? 
Holdes 
budgettet?  
Hvad er 
effekten af 
projektet?  

Hvordan bliver 
BC? 

Orientering 
om projektets 
resultater 

Skriftlig 

E-mail med 
orientering om 
ændringer i projektet 

Business case 

Risikoanalyse 

Kommunikationsplan 

Interessant analyse 

Evalueringsrapport 

Projektafslutningsdok
ument 

Budget  

Deres fortsatte 
støtte til 
projektet.  

Skriftlig 

Rapporter, budget og 
BC undervejs i 
projektet 

Evalueringsrapport, 
budget, BC og 
projektafslutningsdok
ument til sidst 

 

Projektleder 

Projektstyregrup
pe 

Status på 
projektet 

Følger det 
tidsplanen? 
Holdes 
budgettet?  
Hvordan 
måles 
effekten?  

Beslutningstag
ning om 
ændringer i 
projektet.  

Godkendelse 
af 
faseovergange 
og valgte 
evalueringsde
sign  

Styregruppemøder  

Orientering på mail 

Tidsplan med 
milepæle 

Evalueringsplan  

Kommunikationsplan 

Risikoanalyse 

Business case  

Få deres 
godkendelse til 
at 
igangsættelse 
af næste fase.  

Sparring på 
evalueringsdesi
gn  

Beslutningstagn
ing 

Skabe 
opbakning om 
projektet 
internt i 
organisationen. 

 

E-mails med 
orientering om 
milepæle og 
eventuelle 
forsinkelser i forhold 
til dem løbende 
undervejs.  

Styregruppemøder 
ved hver 
faseovergang.  

Ved pludselig opstået 
behov for 
beslutningstagning 
ift. ændringer i 
projektet 
(telefon/mail/møde)  

Projektleder 

Leder plejehjem Orientering 
om 
medarbejders 
ressourceforbr
ug og 
arbejdsopgave
r 

Orientering og 
involvering ift. 
eventuelle 
ændringer i 
projektet, der 
har indflydelse 
ift. deres 
arbejdsområd
e og 
ressourceforbr
ug.  

E-mail 

Telefon/møde ved 
behov 

Deres fortsatte 
støtte til 
projektet.  

 

Orientering undervejs 
ved behov og når det 
er relevant 

 

Projektleder 
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Orientering 
om projektets 
resultater 

 

Leder 
hjemmeplejen 

Orientering 
om 
medarbejders 
ressourceforbr
ug og 
arbejdsopgave
r 

Orientering og 
involvering ift. 
eventuelle 
ændringer i 
projektet, der 
har indflydelse 
ift. deres 
arbejdsområd
e og 
ressourceforbr
ug.  

Orientering 
om projektets 
resultater 

 

E-mail 

Telefon/møde ved 
behov 

Deres fortsatte 
støtte til 
projektet.  

Orientering undervejs 
ved behov og når det 
er relevant 

 

Projektleder 

Leder 
sundhedsenhede
n 

Orientering 
om 
medarbejders 
ressourceforbr
ug og 
arbejdsopgave
r 

Orientering og 
involvering ift. 
eventuelle 
ændringer i 
projektet, der 
har indflydelse 
ift. deres 
arbejdsområd
e og 
ressourceforbr
ug.  

Orientering 
om projektets 
resultater 

 

E-mail 

Telefon/møde ved 
behov 

Deres fortsatte 
støtte til 
projektet.  

Orientering undervejs 
ved behov og når det 
er relevant 

 

Projektleder 

Økonomichef 
MSO 

Hvilke 
tendenser er 
der i 
projektet? 
Hvilke effekter 
forventer vi at 
finde?  

Møde 

Kort beskrivelse af 
projektets resultater 
indtil nu og 
forventede resultater.  

En køreplan for 
projektet efter 
projektafslutnin
gen.  

Sikre den 
økonomiske 
opbakning 

Midtvejs i projektet 
ved 
midtvejsevalueringen 

Projektleder (Ikke 
opfyldt) 
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Få input til 
hvordan 
projektets 
fremtid skal 
håndteres på 
baggrund af 
resultaterne 
indtil videre.  

 

omkring 
projektet i 
MSO.  

 

 

Fysio- og 
ergoterapeut 
(Projektmedarbej
dere)  

Information 
om hvad 
teknologien 
kan, hvordan 
den virker, 
hvad den kan 
gøre for 
borgeren.  

Introduktion 
til 
måleredskabe
rne og 
evalueringsde
sign.  

”I kan være 
med til at gøre 
en forskel for 
borgeren og 
måle effekten 
af denne, så 
indsatsen kan 
spredes til 
flere borgere” 

Orientering 
om deres 
tidsforbrug og 
arbejdsopgave
r 

Sparring om 
evalueringsde
sign og 
inklusionskrite
rier 

Få deres 
assistance 
med 
rekruttering af 
borgere 

 

E-mails  

3 
Projektgruppemøder 

Introduktionsmøde 

Undervisning 

Få dem til at 
blive engageret 
i projektet.  

Få følelsen af 
projektejerskab 
og indflydelse.   

Få succesfulde 
målinger af alle 
borgerne før, 
under og efter.  

 

3 
projektgruppemøder i 
alt; før, under og 
efter 
prøvehandlingen.  

E-mail løbende med 
opdateringer og 
koordinering af 
indsatsen.  

Undervisning før 
afprøvningsperiodens 
start.  

Projektleder 

Borgere i Aarhus 
Kommune 

Fordelene ved 
teknologien 

Hvad vi 
arbejder med 
og for i AAK, 
CFT og VTU 

Hjemmeside 

LinkedIn 

Artikler  

(AAL – virksomheden) 

Udstilling af stol på 
DokkX 

Udbrede 
budskabet 
omkring AAK’s 
arbejde med 
velfærdsteknol
ogi og hvad det 
gør for 
borgernes 

Opdatering af CFT’s 
hjemmeside med 
projektbeskrivelse 
ved opstart af 
projektet.  

LinkedIn opslag på 
CFT’s side ved 

Ansvarlig: 

Projektleder 

Udførende: 
Kommunikationsan
svarlig 

Projektleder 
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Et indblik i 
hvad 
teknologien 
giver af 
muligheder 
for borgeren 
(et indblik i 
borgerens nye 
hverdag) 

PR-video med bruger 
af stol 

livskvalitet og 
kommunens 
økonomi.  

Få vist den gode 
historie om, 
hvordan 
velfærdsteknol
ogi kan give 
øget livskvalitet 
og nye 
muligheder for 
borgerne, så de 
har brug for 
mindre hjælp, 
fordi de kan og 
vil mere selv. 

funktionstest af 
stolen 

Ved de store 
milepæle af 
projektet, når 
borgerne har fået 
udleveret deres 
kørestol og til sidst 
når 
evalueringsrapporten 
er udarbejdet.  
 

Opdateringer på 
projektleders 
LinkedIn med de lidt 
mindre historier fra 
hverdagen i projektet 
og projektets 
fremgang (obs. 
vidensdeling).   

SOSU’er Information 
om hvad 
teknologien 
kan, hvordan 
den virker, 
hvad den kan 
gøre for 
borgeren.  

Kort 
introduktion 
til de for 
målgruppen 
relevante 
måleredskabe
r.  

”I kan være 
med til at gøre 
en forskel for 
borgeren og 
måle effekten 
af denne, så 
indsatsen kan 
spredes til 
flere borgere” 

Orientering 
om deres 
tidsforbrug og 
arbejdsopgave
r 

Få deres 
assistance 
med 
rekruttering af 
borgere 

E-mails  

3 
Projektgruppemøder 

Introduktionsmøde 

Undervisning/vejledni
ng i teknologien 

Få dem til at 
blive engageret 
i projektet.  

Få følelsen af 
projektejerskab 
og indflydelse.   

Få succesfulde 
målinger af alle 
borgerne før, 
under og efter.  

 

3 
projektgruppemøder 
før, under og efter 
prøvehandlingen.  

E-mail løbende med 
opdateringer og 
koordinering af 
indsatsen.  

Undervisning i 
teknologien før 
afprøvningsperiodens 
start.  

Projektleder 

Borgere i 
projektet 

Information 
om hvad 
teknologien 

Samtale med 
borgeren 

Få dem til at 
lave en 
realistisk 

Løbende dialog med 
borger 

Terapeuter/SOSU’e
r i samarbejde med 
projektlederen 
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kan, hvordan 
den virker, 
hvad den kan 
gøre for dem.  

Give dem 
vejledning i 
hvordan de 
kan bruge 
teknologien i 
hverdagen  

Information 
om hvad der 
skal måles, 
hvornår og 
hvordan. Samt 
hvad formålet 
med projektet 
og målinger 
er.  

Information 
om, hvad der 
sker efter 
projektets 
afslutning 

 

Undervisning og 
vejledning af 
borgeren 

Informationsmaterial
e om projektet 

 

målsætning ift. 
hvilke 
hverdagsaktivit
eter, de gerne 
vil blive bedre 
til.  

Skabe 
motivation for 
at benytte 
teknologien til 
at blive mere 
mobile og 
selvstændige.  

Få dem til at 
være med i 
projektet 

 

Samtaler mellem 
borger og 
terapeut/SOSU 
undervejs i projektet. 

Undervisning 
sammen med 
terapeut/SOSU i 
starten af projektet.  

Andre Kommuner Formidling af 
projektets 
resultater 

Udstilling af stol på 
DokkX + materiale 

PR-video til 
hjemmeside + 
LinkedIn 

Deltagelse på RIWC 
2021 med abstract 

Evalueringsrapport på 
hjemmeside 

 

Skabe 
opmærksomhe
d omkring 
Aarhus 
Kommune, VTU 
og CFT, samt 
skabe 
opmærksomhe
d omkring 
multifunktionss
tolen og 
resultaterne af 
projektet 

Ved projektets 
afslutning 

Projektleder + 
MultiLiving Care 

 

  

BILAG 5: SPØRGESKEMA TIL VURDERING AF DIN OPLEVELSE AF MULTIFUNKTIONSSTOLEN.    

• MultiLiving Chair er en ny prototype på en elektrisk multifunktionsstol til indendørs brug, som Aarhus 
Kommune er i gang med at afprøve potentialet af.   

• Ved at svare på disse spørgsmål, kan du hjælpe os med at indsamle din oplevelse som borger ved at bruge 
multifunktionsstolen i hverdagen  

• Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål  

  

Spørgsmål/svar  Meget enig  Delvis enig  Delvis uenig  Meget uenig  
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Jeg har været tilfreds med at anvende 
multifunktionsstolen  

            

Fordi:  Skriv årsag her:  

   

   

   

Det har været svært at anvende 
Multifunktionsstolens funktioner  

            

Fordi:  Skriv årsag her:  

   

   

   

Multifunktionsstolen har givet mig 
mulighed for at være mere aktiv i 
hverdagen ift. hverdagsaktiviteter, som 
f.eks. at lave mad, vaske op, gøre rent 
osv.   

            

Fordi:  Skriv årsag her:  

   

   

   

Multifunktionsstolen har gjort det muligt, 
at jeg kan udføre flere hverdagsaktiviteter 
selvstændigt  

            

Her kan du skrive eksempler på, hvilke 
hverdagsaktiviteter, som du nu kan 
udføre selvstændigt ved at anvende 
multifunktionsstolens funktioner  

(f.eks. lave mad, gøre rent eller nå ting på øverste hylde)   

  

  

  

  

  

  

  

  

Spørgsmål/svar  Meget enig  Delvis enig  Delvis uenig  Meget uenig  
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Multifunktionsstolen har gjort det muligt, 
at jeg kan klare flere 
forflytningssituationer selvstændigt/med 
mindre behov for hjælp  

            

Her kan du skrive eksempler på, hvilke 
forflytningssituationer, som du nu kan 
udføre selvstændigt eller med mindre 
hjælp ved at anvende 
multifunktionsstolens funktioner  

(F.eks. komme fra siddende i stol til stående eller komme fra kørestol til 
toilet)  

  

  

  

  

  

  

Multifunktionsstolen har gjort, at jeg er 
mere inaktiv i hverdagen  

            

Fordi:  Skriv årsag her:  

   

   

   

Multifunktionsstolen har gjort, at jeg har 
lettere ved at komme rundt i hjemmet/på 
plejehjemmet  

            

Fordi:  Skriv årsag her:  

   

   

   

Multifunktionsstolens funktioner har givet 
mig mulighed for at være mere 
selvstændig i hverdagen  

            

Fordi:  Skriv årsag her:  
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Spørgsmål/svar  Meget enig  Delvis enig  Delvis uenig  Meget uenig  

Multifunktionsstolens rejse-sig funktion har 
givet mig mulighed for at komme mere op 
at stå i løbet af dagen  

  

            

Fordi:  Skriv årsag her:  

   

   

   

Multifunktionsstolen har opfyldt mine 
behov for at komme rundt i hverdagen   

        

Fordi:  Skriv årsag her:  

   

   

   

Multifunktionsstolen har føltes sikker at 
anvende i hverdagen  

  

  

            

Fordi:  Skriv årsag her:  

   

   

   

Jeg vil gerne fortsætte med at anvende 
multifunktionsstolen i min hverdag  

            

Fordi:  Skriv årsag her:  
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Udfyldt af: ___________________________________Dato: ____________________  

 

 

BILAG 6: INTERVIEWGUIDES TERAPEUTER, BORGER, SOSU OG VIRKSOMHEDEN  

INTERVIEW GUIDE –  TERAPEUTER 

 

Semistruktureret interview   

Emner  Spørgsmål  

Introduktion  

Præsentation af mig og interviewets formål  

 

Præsentation af Pia og hendes rolle i interviewet 
(observant + supplerende spørgsmål) 

Velkommen til, tak fordi du vil bruge tid på at deltage i 
dette interview med mig  

  
Formålet med interviewet er at høre dine indtryk af 
stolen, hvilke anvendelsesmuligheder du ser i den, 
målgruppe for stolen og stolens potentielle effekter for 
målgruppen. 

Ramme for interviewet  Interviewet kommer til at tage ca. 30 min.   

Teknisk udstyr  Jeg vil gøre dig opmærksom på, at   

interviewet bliver optaget på Teams Optagelsen anvendes 
som støtte til min hukommelse og vil indgå, som materiale 
til at evaluere kørestolen.  

Information om anonymisering, rettigheder og 
indhentning af mundtligt samtykke  

Interviewet vil blive behandlet   

fortroligt og gemmes i et år og derefter   

bliver materialet destrueret.   

I evalueringsrapporten vil dine udsagn blive   

anonymiseret, så de ikke kan ledes   

tilbage til dig.     

  

Du må endelig spørge, hvis der er   

Noget, som du er i tvivl om eller ikke forstår   

undervejs i interviewet.   

  

Spørge om du samtykker til at deltage i interviewet.  

  

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at du deltager   

frivilligt i interviewet og at du altid   

kan trække dit samtykke tilbage.   

   



61 
 

Du kan fravælge at besvare de enkelte   

spørgsmål, hvis du ikke har lyst til at besvare dem  

  

Præsentation af informanten  Vil du starte med at præsentere dig selv?   

(Navn, profession, relation til borgeren)  

Interviewet  

Indtryk af stolens anvendelsesmuligheder  Hvad er dit førstehåndsindtryk af stolen ift. de kørestole 
du plejer at se? 

 

Hvilke hverdagsaktiviteter tænker du, at borgeren kan 
bruge stolen til at udføre nemmere og mere selvstændigt 
ved at bruge stolen? Og er der nogle aktiviteter som du 
kunne forestille dig borger vil få sværere ved at udføre ved 
at anvende stolen?  

 

Hvad forestiller du dig at stolen kan hjælpe borgeren med? 

 

Hvilke muligheder ser du for at anvende stolen sammen 
med borgeren ift. dine arbejdsopgaver?  
 
Hvordan tænker du stolen kan påvirke arbejdsmiljøet for 
personalet?  

 

 

Målgruppe for stolen Hvilke målgrupper tænker du, der kunne have gavn af at få 
sådan en stol?  

 

Hvor mange er de borgere, som du ser i hverdagen, 
tænker du, at stolen vil give mening til? 

Stolens potentielle effekter for målgruppen. Hvordan tænker du, at stolen kan hjælpe borgeren i 
hverdagen?  

 

Hvilken effekt tænker du, at stolen kan have for borgeren?  

 

Hvilke muligheder giver stolen for borgeren?  

 

Hvis stolen skulle bruges til at effektivisere i praksis ift. 
færre medarbejdertimer, øget selvhjulpenhed ved 
borgeren eller lignende, på hvilke områder tænker du, at 
stolen potentielt set vil kunne være med til at skabe 
effektiviseringer i praksis? 
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Fysioterapeut: Forestiller du dig at kunne anvende stolen 
til træning af borgerens funktionsniveau. 

(Digitaliserings potentialer ift. træning?) 

 

 

Afrunding  

Afrunding af interviewet  spørge interviewpersonen, om han eller hun har noget at 
tilføje.  

  

takke interviewpersonen for sin deltagelse   

  

bede om interviewpersonens tilladelse til at kontakte dem 
igen, hvis du opdager, at der er spørgsmål, du ikke har fået 
svar på, eller svar, du har brug for at få opklaret eller 
uddybet.  

 

INTERVIEW GUIDE –  BORGER 2 

 

Semistruktureret interview   

Emner  Spørgsmål  

Introduktion  

Præsentation af mig og interviewets formål  

 

Præsentation af Pia og hendes rolle i interviewet 
(observant + supplerende spørgsmål) 

Velkommen til, tak fordi du vil bruge tid på at deltage i 
dette interview med mig  

  
Formålet med interviewet er at høre dine  

Ramme for interviewet  Interviewet kommer til at tage ca. 30 min.   

Teknisk udstyr  Jeg vil gøre dig opmærksom på, at   

interviewet bliver optaget på Teams Optagelsen anvendes 
som støtte til min hukommelse og vil indgå, som materiale 
til at evaluere kørestolen.  

Information om anonymisering, rettigheder og 
indhentning af mundtligt samtykke  

Interviewet vil blive behandlet   

fortroligt og gemmes i et år og derefter   

bliver materialet destrueret.   

I evalueringsrapporten vil dine udsagn blive   

anonymiseret, så de ikke kan ledes   

tilbage til dig.     

  

Du må endelig spørge, hvis der er   

Noget, som du er i tvivl om eller ikke forstår   
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undervejs i interviewet.   

  

Spørge om du samtykker til at deltage i interviewet.  

  

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at du deltager   

frivilligt i interviewet og at du altid   

kan trække dit samtykke tilbage.   

   

Du kan fravælge at besvare de enkelte   

spørgsmål, hvis du ikke har lyst til at besvare dem  

  

Præsentation af informanten  Vil du starte med at præsentere dig selv?   

(Navn, alder osv.)  

Interviewet  

Hverdagsaktiviteter Hvordan er en typisk dag? Hvad laver du af aktiviteter?  

 

Hvordan bruger du stolen i hverdagen?  

I hvilke situationer bruger du stolen?  

 

Hvilke funktioner bruger du i hverdagen?? Hvad bruger du 
dem til? 

  

Hvordan føles det at bruge stolen sammenlignet med din 
normale el-kørestol?  

 

Hvilke aktiviteter ud af huset bruger du stolen til?  
 
Hvordan er dit funktionsniveau i løbet af dagen, og 
hvordan har stolen kunnet støtte dig når 
funktionsniveauet svigter eller når trætheden sætter ind?  

  

Scooteren Hvilke aktiviteter bruger du scooteren til at udføre?  

 

I hvilke situationer anvender du scooterens 
elevationsfunktion? Hvad har det betydet for dig at kunne 
anvende scooteren til det?  

 

Hvordan føles scooteren at køre rundt med, når du f.eks. 
er ud at handle?  
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Fordele og begrænsninger 

 

 

Hvordan har stolen påvirket din hverdag, har det gjort din 
hverdag nemmere eller sværere?  

 

Hvis du kunne ønske en ændring af stolen enten i form af 
funktion, brugervenlighed eller andet, hvad skulle det så 
være?  

 

 

Effekt for borgeren 

 

Hvordan føler du stolens funktioner påvirker dine 
muligheder for at være selvhjulpenhed i hverdagen? 

 

Hvordan føler du at brugen af stolen og dens funktioner 

påvirker dit funktionsniveau, helbred og energiniveau? 

Forventninger Hvilke forventninger havde du til stolen og er de blevet 
opfyldt?  

Funktionalitet og brugervenlighed Hvordan vil du vurdere stolens brugervenlighed?  

Er den nem at bruge, giver styrringsmetoden mening?  

 

Hvilken funktion i stolen er vigtigst for dig, at stolen kan 
udføre og hvilken er mindst vigtige?  

 

Besjæling Hvad betyder udseendet af stolen for dig? 

  

Hvad betyder det for dig at kunne vælge farve og stof til 
stolen?  

 

Fremtid Har du lyst til at beholde stolen efter projektets 
afslutning?  

 

Hvordan tænker du, at stolen og brugen af denne kan gøre 
for dig fremadrettet? 

Afrunding  

Afrunding af interviewet  spørge interviewpersonen, om han eller hun har noget at 
tilføje.  

  

takke interviewpersonen for sin deltagelse   
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bede om interviewpersonens tilladelse til at kontakte 
hende igen, hvis du opdager, at der er spørgsmål, du ikke 
har fået svar på, eller svar, du har brug for at få opklaret 
eller uddybet.  

 

INTERVIEW GUIDE –  SOSU  

 

Semistruktureret interview   

Emner  Spørgsmål  

Introduktion  

Præsentation af mig og interviewets formål  Velkommen til, tak fordi du vil bruge tid på at deltage i 
dette interview med mig  

  
Formålet med interviewet er at høre, hvordan du har 
oplevet borgeren anvende sin nye kørestol i hverdagen og 
hvordan det har påvirket borgeren.   

Ramme for interviewet  Interviewet kommer til at tage ca. 30 min.   

Teknisk udstyr  Jeg vil gøre dig opmærksom på, at   

interviewet bliver optaget på diktafon/mobiltelefon. 
Optagelsen anvendes som støtte til min hukommelse og 
vil indgå, som materiale til at evaluere kørestolen.  

Information om anonymisering, rettigheder og 
indhentning af mundtligt samtykke  

Interviewet vil blive behandlet   

fortroligt og gemmes i 1 år og derefter   

bliver materialet destrueret.   

I evalueringsrapporten vil dine udsagn blive   

anonymiseret, så de ikke kan ledes   

tilbage til dig.     

  

Du må endelig spørge, hvis der er   

Noget, som du er i tvivl om eller ikke forstår   

undervejs i interviewet.   

  

Spørge om du samtykker til at deltage i interviewet.  

  

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at du deltager   

frivilligt i interviewet og at du altid   

kan trække dit samtykke tilbage.   
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Du kan fravælge at besvare de enkelte   

spørgsmål, hvis du ikke har lyst til at besvare dem  

  

Præsentation af informanten  Vil du starte med at præsentere dig selv?   

(Navn, profession, relation til borgeren)  

Interviewet  

Brug af stolen i hverdagen.  

 

Hverdagsaktiviteter 

Hvordan oplever du at borgeren bruger stolen?  

 

Hvilke hverdagsaktiviteter tænker du, at borgeren kan 
bruge stolen til at udføre nemmere og mere selvstændigt? 

 

Effekt for borgeren Hvad forventede du at stolen kunne hjælpe borgeren 
med? Kan den så det?  

 

Er der andre områder, hvor du tænker at den kunne 
hjælpe? 

 

Hvordan tænker du, at stolen kan hjælpe borgeren i 
hverdagen?  

 

Hvilken effekt tænker du, at stolen kan have for borgeren?  

 

Hvilke muligheder giver stolen for borgeren?  

 

Hvilke begrænsninger giver stolen? 

 

Brugervenlighed 

 

Forbedringspotentiale 

Hvordan vil du beskrive stolens brugervenlighed ift. dig og 
borgeren?  

 

 

Er der nogle funktioner du savner at stolen havde? Eller 
oplever at borgeren kunne have brug for?  

 

 

Målgruppe og potentiale 

 

effektivisering 

Hvilke fordele ser du der er ved at anvende stolen ift. dine 
arbejdsopgaver ved borgeren?  

 

Hvilke muligheder ser du for at anvende stolen sammen 
med borgeren?  
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Hvordan tænker du stolen påvirker dine arbejdsopgaver 
og arbejdsmiljø?  

 

Hvilke målgrupper tænker du, der kunne have gavn af at få 
sådan en stol?  

 

Hvor mange er de borgere, som du ser i hverdagen, 
tænker du, at stolen vil give mening til?  

Afrunding  

Afrunding af interviewet  spørge interviewpersonen, om han eller hun har noget at 
tilføje.  

  

takke interviewpersonen for sin deltagelse   

  

bede om interviewpersonens tilladelse til at kontakte 
hende igen, hvis du opdager, at der er spørgsmål, du ikke 
har fået svar på, eller svar, du har brug for at få opklaret 
eller uddybet.  

 

INTERVIEW GUIDE –  VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV 

 

Semistruktureret interview   

Emner  Spørgsmål  

Introduktion  

Præsentation af mig og interviewets formål  Velkommen til, tak fordi du vil bruge tid på at deltage i 
dette interview med mig  

 

Formålet med interviewet er at få et indblik i, hvilken 
værdi jeres virksomhed har fået ved at være med i VTU-
projektet ”MultiLiving Chair”  

Ramme for interviewet  Interviewet kommer til at tage ca. 30 min.   

Teknisk udstyr  Jeg vil gøre dig opmærksom på, at   

interviewet bliver optaget på diktafon/mobiltelefon. 
Optagelsen anvendes som støtte til min hukommelse og 
vil indgå, som materiale til at evaluere kørestolen.  

Information om anonymisering, rettigheder og 
indhentning af mundtligt samtykke  

Interviewet vil blive behandlet   

fortroligt og gemmes i 1 år og derefter   

bliver materialet destrueret.   

  

Du må endelig spørge, hvis der er   
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Noget, som du er i tvivl om eller ikke forstår   

undervejs i interviewet.   

  

Spørge om du samtykker til at deltage i interviewet.  

  

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at du deltager   

frivilligt i interviewet og at du altid   

kan trække dit samtykke tilbage.   

   

Du kan fravælge at besvare de enkelte   

spørgsmål, hvis du ikke har lyst til at besvare dem  

  

Præsentation af informanten  Vil du starte med at præsentere dig selv?   

(Navn, profession, rolle i projektet, rolle i virksomheden)  

Interviewet  

Erfaringer Hvilke erfaringer har I fået i MultiLiving Care ved at være 
med i projektet? (f.eks. ift. Målgruppe, teknologi, 
funktioner, behov, dataopsamling) 

Værdi Hvordan har det påvirket jeres virksomhed at være med i 
projektet? (f.eks. ift. økonomi, ansatte, kunder, PR osv.) 

 

Hvilken værdi har det givet jeres virksomhed at være med 
i projektet?  

Produktudvikling Hvis du skulle vurdere på en skala fra 1-10, hvor tæt var 
stolen på at komme på markedet ved projektets start og 
hvor ligger i nu?  

Fremtid Hvordan har det påvirket jeres fremadrettede 
strategi/forretningsplan at være med i projektet? 

 

Hvad er jeres næste skridt efter projektets afslutning?  
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BILAG 7: STRUKTURERET INTERVIEW  –  BORGER 1 
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SAMARBEJDET GENERELT 

Samarbejdet mellem Aarhus Kommune, Center For Frihedsteknologi (primært projektleder Jacob Handberg Gohlke) 

har været særdeles godt. 

På trods af mange og lange udsættelser (produktmodenhed, leveranceudfordringer, Corona m.v.) har der altid været 

en fremadrettet og positiv tilgang til de udfordringer et projekt af denne art har været mødt med. 

Stor entusiasme og arbejdsomhed sammen med en professionel og stor faglig tilgang har gennem hele projektet 

præget indsatsen. 

Det øvrige samarbejde med såvel hjælpemiddel central som driftsorganisationen (Områdecenter Marselisborg) med 

viceområdechef Gitte Krogh som tovholder har ligeledes fungeret fint, om end selve prøveperioden var meget præget 

af driftsorganisationens (naturlige) fokus på leverance af kerneydelser i COVID-19 pandemiens skygge. 

Vi havde gerne samarbejdet endnu tættere med såvel driftsorganisation som de udvalgte borgere. 

Som borger og virksomhed er jeg stolt over at bo i en kommune med de kapaciteter, muligheder og professionelle 

tilgang til afprøvning og involvering i udvikling af velfærdsteknologi. 

PROJEKTERFARINGER 

 

HVAD HAR VI LÆRT OG HVAD HAR DET FORÅRSAGET AF ÆNDRINGER I FORRETNINGSPLAN / 

SAMMENFATNING 

VTU-projektet har givet mange og gode erfaringer for MLC. 

Dels har vi fået professionel sparring på både teknologi, inklusionskriterier og vores koncepters målgruppe, dels har vi 

fået afprøvet vores løsninger i et borgernært miljø med ”rigtige brugere”. 

Sammenfattet kan vi konkludere, at vi på baggrund af VTU-projektet har været nødt til at ændre vores 

forretningsplan. 

Ændringerne har relateret sig til: 

• Inklusionskriterier 

• Målgruppe 

• Støttemuligheder/bevillingssystemet 

• Teknologien 

• Opbygningen 

• Kommunikationscenter og styringspult 

• Krav og funktioner  

INKLUSIONSKRITERIER  

I starten af projektet havde vi et frugtbart samarbejde omkring inklusionskriterier for at lave en god 

borgerudvælgelse. Det skærpede vores egen målgruppe og var med til at strukturere vores tanker om, hvilke 
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funktionsnedsættelser stolen syntes relevant for. Den faglige indsigt vi fik, var et godt supplement til vores egen 

indsigt, og gav os et mere solidt fundament i vores interne drøftelser. 

Den efterfølgende evaluering af såvel inklusionskriterier, som de argumenter vi havde set både klinisk og 

borgerrelateret, blev i langt overvejende grad bekræftet, omend der var funktioner, som vi havde stor forventning til, 

der ikke blev vurderet og vægtet så højt, som vi selv havde gjort det, og omvendt. 

MÅLGRUPPE 

Gennem projektet har vi løbende justeret vores målgruppe. Ved projektets start havde vi en formodning, om at 

MultiLiving Chair kunne betegnes som et hjælpemiddel, og dermed bevilliges efter Servicelovens §112. 

Ved evaluering af stolens bevillingspotentiale i AAK’s visitation har det vist sig, at stolen i den nuværende form ikke 

kan betegnes som et hjælpemiddel, men derimod som et forbrugsgode og dermed skal behandles efter Servicelovens 

§113 stk. 3 eller 5. 

Dermed retter stolen i den nuværende form sig direkte til slutbrugeren / borgeren, der så kan søge støtte til helt eller 

delvis finansiering af købet efter §113. 

Projektet har dermed sat MLCs fokus på målgruppen Business to Consumer (B2C) i en GoToMarket (GTM) plan til 

dette segment er under udarbejdelse og implementeres med mere vægt i forretningsplan og budget. 

Projektet har givet os gode argumenter for de funktionsnedsættelser, der var gældende for de udvalgte borgere, og 

GTM-planen vil indeholde en nærmere undersøgelse af lignende funktionsnedsættelser og målgruppe. 

I forhold til målgruppe og GTM-planen har der i projektet alene været fokuseret på AAK’s interne driftsorganisation. 

MLC kunne ønske, at der i projektet (og lignende projekter) kunne afsættes midler og kompetence fra AAK til at blive 

matchet med interesseorganisationer (ældresagen, dansk handicap, talsmænd / interessenter m.v.  Hvem andre end 

Aarhus Kommune (det offentlige system) kunne være interessenter og hvordan matches vi op med dem? 

TEKNOLOGIEN 

Gennem arbejdet med prototyperne til projektet har vi fået en lang række værdifulde informationer og indsigter. 

Vores udgangspunkt har rykket sig, og vi har fået udviklet løsningens komponenter betydeligt, efterhånden som vi fik 

afprøvet og evalueret vores løsninger. 

Vores valg af tekniske komponenter og deres muligheder og mangler er blevet udstillet, og vi har fået erfaring med 

typerne af: 

• Drivmotorer, der i næste version skal indeholde en integreret motorstop, ligesom de skal være mere lydløse 

og evt. kraftigere til kørsel  

• Aktuatorer, der fremover skal tilpasses i længde, så de egenudviklede endestop kan elimineres, hvilket vil 

gøre stolen mere enkel, mindre sårbar og lettere servicerbar 

• Støttehjul skal overvejes at laves større og evt. gummilufthjul, så de hurtigere kan dreje ved kørsel i 

forskellige retninger, men også bedre kan forcere mindre forhindringer (større end 1 cm.) 

• Fodstøtte skal kunne gemmes ind under benhviler, så stolen er nemmere at kommen i og ud af uden at 

stolen bliver usikker, når borger rejser sig fra den.  

• Fodstøttens stop-kontakt skal monteres tættere på fodstøttens plane støttepunkt. 

• Montering af tablet/telefon i armlænet skal ændres, så tabletten/telefon erstattes af eller gemmes i 

armlænet (der skal være oplukkeligt).  
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• Styringspult skal være mere enkel og selve display skal være mere synlig, enkel og pænere. 

Disse erfaringer er kommet igennem projektet, ligesom en struktureret gennemgang og evalueringsmøder med vores 

leverandører har givet gode input til forbedringer. 

OPBYGNINGEN 

Stolens opbygning har vist både stærke og svage sider. Erfaringer gennem forløbet har vist, at Kip – funktionen ikke er 

hensigtsmæssig (kipper skævt, da akturator sidder i den ene side). 

Ligeledes har vi erfaret, at de fire støttehjul, der er placeret i underrammens yderpunkter, kan være svære at dreje 

ved kørselsstart, hvis stolens retnings skal ændres ved start. Disse hjul har desuden svært ved at forcere selv lave 

forhindringer (1 cm), hvilket gør stolens anvendelse udenfor begrænset. 

KOMMUNIKATIONSCENTER OG STYRINGSPULT  

Vores valg af egen udvikling af kommunikationscenter og styringspult har givet selvstændige udfordringer, men også 

gode muligheder -også fremadrettet. 

Selv udviklingen og produktionen (i Kina) af styrings- og kommunikations boards har været en langtrukken affære, da 

selv mindre justeringer skulle vente i op til 6 uger på produktion. 

Dog har en grundig og omhyggelig behovsgennemgang og dokumentation givet os redskaber til -også efterfølgende- 

at lave softwaremæssige justeringer på de samme boards, der også vil kunne anvendes og sælges til andre typer 

løsninger end MultiLiving Chair. 

Dataopsamling og analyse heraf har derimod været en skuffelse. Dels har kravene til den udviklede løsning været for 

uklare fra vores side, dels har kommunikation mellem stolens device (telefon) og boards været for ustabil og i mange 

tilfælde ikkeeksisterende. Konsekvenser deraf er, at vi ikke har fået samlet valide data, hvorfor projektets mål i den 

henseende ikke er blevet opfyldt. 

Vores konklusion med dataopsamling til MultiLiving Chair Classic (til det private marked) er desuden, at det ikke er 

relevant for den enkelte at monitorere stolens anvendelse og den enkelte brugers adfærd i stolen. 

Ved videreudvikling af MultiLiving Chair Health skal dette gen-overvejes og den digitale del af stolen og dens 

funktioner herunder brugergrænseflade kraftigt forbedres og bringes i anvendelse. 

KRAV OG FUNKTIONER 

Stolens fundamentale funktioner har i projektet levet op til de behov, der var tiltænkt. Borgernes anvendelse af de 

forskellige funktioner har været individuelt og afhængig af dels funktionsnedsættelsernes karakter, men også den 

kognitive evne til selv at anvende funktionerne. 

Som beskrevet i det tekniske afsnit er der funktioner, der skal justeres i de kommende versioner, det skal overvejes at 

udelade enkelte funktioner (kip-funktionen), ligesom de anvendte komponenter til understøttelse af de enkelte 

funktioner kan tilpasses/ændres. 

Vi har i projektet ikke fundet manglende funktioner i stolen, der ville gøre den mere anvendelig i forhold til de 

inklusionskriterier og funktionsnedsættelser, der er defineret i forhold til målgruppen. 
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PLANER FOR VIDEREUDVIKLING AF MULTILIVING CHAIR  

Vores skelnen mellem MultiLiving Chair Classic til det private marked og MultiLiving Chair Health til bevillingssystemet 

og dermed til det offentlige system er blevet skærpet, og vi kan nu lave en udviklingsplan og forretningsplan for de to 

respektive løsninger. 

 

COVID-19 PANDEMIENS INDFLYDELSE PÅ PROJEKTET  

Pilot-afprøvningen hos de udvalgte borgere kunne næppe starte på et dårligere tidspunkt. 

En uge efter den første aflevering blev ”landet lukket ned”, og tilgængeligheden for interview, forbedringer, 

observationer m.v. blev (forståeligt) stærkt begrænset/lukket i forhold til borgerne. 

Desuden har de involverede parter i driftsorganisationen været nødt til at fokusere 100% på de daglige driftsopgaver 

og dermed ikke kunne bidrage i det ønskede/forventede omfang. 

Vi valgte dog at gennemføre på trods af pandemien og har fået brugbare resultater ud af det. 

LEVERANDØRSAMARBEJDET 

Som iværksætter virksomhed kan det være vanskeligt at få samarbejde med leverandører, da 

iværksættervirksomheder sjældent har kapital til rådighed. 

Det samme har været gældende for MLC. 

Da VTU-projektet blev en realitet blev mange døre åbnet, da vi kunne dokumentere, at vi havde en kunde, og at der 

var midler til rådighed til betaling af de varer og ydelser, der var behov for i forbindelse med projektet. Mange 

leverandører er ”bange” for eller uinteresseret i at investere tid i opstartsvirksomheder, hvorfor VTU-projektet har 

været en kærkommen støtte til virksomhedens muligheder for at realisere sine ideer. 

Samarbejdet med leverandører har ikke altid været lige gnidningsløst, da vores udarbejdelse af prototyper ofte har 

været på ”tegnebrættet” og i skitser, og leverandører, der er driftsorienteret, har haft svært ved at producere/forstå 

vores tanker. Der har med andre ord været en del ”re-work”. 

Flere har dog beredvilligt været med i en udviklingsproces og synes vores projekt har været spændende. Så jo større 

en leverandør er, jo sværere er det at få hjælp/taletid. 

Liste over væsentlige samarbejdspartnere og leverandører i projektet 

• VOKA (udvikling og produktion af underramme og sæderamme) 

• Linak (aktuatorer) 

• Bunker43 (Udviklings af styrings- og kommunikationscenter) 

• Kina (Boards) 

• Møbelpolstrer (SER og Balderus) 

• Nordic-C (sæde og ryg) 

• Ngin (3D tegning) 

• Boldsen (Leverandør af basiskomponenter (jern m.v.) 
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KOMMUNIKATIONS- OG DOKUMENTATIONSINDSATSER MLC I FORBINDELSE MED VTU 

PROJEKT ”MULTILIVING CHAIR”  

AAL KONFERENCE SEPTEMBER 2019  

• Udarbejdede ny hjemmeside 

• Udarbejdede videoklip til hjemmeside, 

• Udarbejdede brochure på DK og UK 

• Deltog på Messetand på konferencen med stol, videoklip brochurer m.v. 

• Deltog i åbnings og afslutnings seance 

 

 

HJEMMESIDE 

Har lavet og løbende opdateret hjemmeside 

SERVICEAFTALE OG KØBSKONTRAKTER  

Har fået udarbejdet og evalueret såvel købs- som servicekontrakter 

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

I henhold til Maskindirektivet er der blevet udarbejdet og testet en overensstemmelseserklæring. 

Erklæringen og understøttende test er blevet verificeret af AAK hjælpemiddelcenter. 

DOKUMENTATION OG OPTEGNING AF STOLEN I  3D  

Stolen og dens funktioner er blevet opmålt og optegnet i 3D format af konsulentvirksomheden Ngin. De digitale 

tegninger kan på et senere tidspunkt suppleres med animationer og Virtuel Reality funktioner, så stolen fremover kan 

videreudvikles via udarbejdelse af en ”digital tvilling”. 

BRUGERVEJLEDNING 

Der er blevet udarbejdet en brugervejledning, der er er målrettet de borgere, der har fået stolen. Vil blive evalueret og 

revideret efter projektet. 

VIDEOKLIP  

Der er af fire omgange blevet optaget videoklip til anvendelse på hjemmeside, som brugerdokumentation og 

instruktion, samt anvendelse på de sociale medier. 

Der er i alt produceret mere end 8 timers råfilm og ca. 20 kortere eller længere klip. 

SAMARBEJDE MED GUIDEN65+ 

Vi har indledt et samarbejde med Guiden65+ med henblik på at præsentere vores løsning på deres platform. Der er 

ligeledes blevet gennemført en kampagne sammen med Guiden65+, samt et live-streamet webinar på Guiden65+ 

platform og Facebook side. 
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UDARBEJDELSE AF EN FACEBOOK SIDE  

Der er blevet udarbejdet en ny Facebook side for MultiLiving Care. Foruden repræsentationen har der været 

gennemført kampagner og opslag i juni og august. 

PRÆSENTATION PÅ DOKKX 

Der er leveret en MultiLiving Chair på DokkX. 

Stolen er blevet præsenteret for medarbejderne på DokkX og der er planlagt deltagelse i et webinar i samarbejde med 

DokkX 

I forbindelse med lanceringen af stolen på DokkX er der udarbejdet nye brochurer, der er revideret i henhold til den 

læring og de erfaringer vi har fået gennem VTU projektet. 

 

REVIDERET FORRETNINGSPLAN OG BUDGET 

På baggrund af resultaterne, læringen og erfaringer fra projektet er MLCs forretningsplan blevet evalueret, revideret 

og genskrevet. Afsnit med konkrete beskrivelser af læring og konsekvenser findes i forretningsplanens introduktion. 

Det har desuden givet anledning til en budgetrevidering, ligesom MLCs planer for at tiltrække yderligere investorer er 

blevet revideret, men også forbedret med projektets konklusioner. 

MLC vil nu -med ny forretningsplan og budget samt produktudviklingsplaner gå målrettet efter eksterne investorer for 

at understøtte virksomhedens videre færden og vækst. 

 

 

 

 

 

 

 


