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INTRODUKTION 
Denne rapport præsenterer resultaterne fra det første års implementering af ExorLive Assistant i Sundhed og 

Omsorg i Aarhus Kommune fra 1. juli 2021 -30. juni 2022. Implementeringen blev igangsat efter et større 

pilotprojekt, der viste positive resultater. Afdelingen for Velfærdsteknologi og Hjælpemidler har været ansvarlige 

for implementeringen, der forventes afsluttet oktober 2022. 

BAGGRUND 
Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 8. maj 2018 forventes befolkningen at vokse med 4,8 pct. 

over de næste 10 år. Alene gruppen af over 80-årige forventes at vokse med 150.000 personer svarende til 58 pct. 

flere end i dag1. 

Med alderen følger fald i fysisk aktivitet, tab af muskelmasse, øget fedtprocent og nedsat funktionsevne. Hos de 

mest udsatte vil aldringen resultere i, at man har behov for hjælp til dagligdagens aktiviteter2. Et øget antal ældre 

vil betyde et øget behov for kommunal hjemmepleje; det er derfor relevant, at kommunerne iværksætter 

forskellige forebyggende indsatser, der kan fremme sundheden hos de ældre borgere. 

I Aarhus Kommune er der ønske om at øge fokus på den vedligeholdende træning efter SEL § 86.2. Målet er at 

tilbyde forskellige typer af forløb, der i højere grad tilgodeser den enkeltes behov. Det kan eksempelvis være ved at 

træningen tilbydes i eget hjem ved enten terapeut eller som overdraget træning fra terapeuter til plejepersonale.  

Denne rapport beskriver implementeringen af platformen ExorLive Assistant, der anvendes som redskab i 

forbindelse med den overdragede vedligeholdende træning. Den vedligeholdende træning efter SEL § 86.2 er 

forankret i Pleje og Rehabilitering, og forløbene har en varighed på 12 uger. Indsatsen er målrettet kendte borgere i 

varige forløb, der kan visiteres til vedligeholdende træning.  

Det drejer sig om nogle af de svageste, hjemmeboende borgere, hvis funktionsevne på grund af fysiske, psykiske og 

sociale årsager er markant nedsat og forventes at forværres over tid. Formålet med et træningsforløb er at hjælpe 

borgerne til at vedligeholde eller forbedre deres funktionsevne og udskyde behovet for mere hjemmepleje.  

Af evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen, der beskriver træningsindsatser hos de svageste ældre, fremgår det, at 

borgernes funktionsevne naturligt vil forværres over tid. Her anses en reduktion eller opbremsning af dette tab 

dermed som et givende træningsmål3. 

Et succesfuldt træningsforløb efter servicelovens §86.2. vil herved ikke udelukkende at skulle måles ved fremgang 

hos borgerne, idet målet er at vedligeholde funktionsevnen. Fastholdelse af funktionsniveauet hos borgerne vil anses 

for at være et positivt resultat, der kan give mulighed for at udskyde borgernes behov for yderligere hjælp og 

bevirke, at hverdagens aktiviteter i højere grad ville kunne klares selvstændigt. 

  

 
1 (Markant flere ældre i fremtiden - Danmarks Statistik (dst.dk) 
2 Hvorfor forskning om fysisk aktivitet og aldring? – Københavns Universitet (ku.dk) 
3 Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre - Sundhedsstyrelsen 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=26827
https://nexs.ku.dk/fysisk-aktivitet-og-aldring/hvorfor-fysisk-aktivitet-og-aldring/
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Evaluering-af-puljen-til-styrket-rehabiliteringsindsats-for-de-svageste-aeldre
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MÅL 
Målet med indsatsen er, at borgerne opnår mere træning og kan vedligeholde eller forbedre funktionsevnen ud 

fra en forventning om, at de kan udsætte behovet for mere hjemmepleje.  

Under den tidligere organisering i Sundhed og Omsorg besluttede Cheftemaet (2020), at målet for indsatsen med 

ExorLive Assistant skulle være 270 visiterede borgerforløb pr. år, da dette var break-even i forhold til de 177 

borgere, der i 2019 blev visiteret til vedligeholdende træning efter SEL § 86.2.  

 

FORMÅL 
Formålet er at implementere platformen ExorLive Assistant til brug i forbindelse med overdraget 
vedligeholdende træning efter SEL § 86.2 i samtlige hjemmeplejeteams i Aarhus Kommune. 

 

UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 

Evalueringen af implementeringsindsatsen undersøger, hvilken værdi indsatsen med ExorLive Assistant skaber 
for borger, medarbejder og organisation med følgende spørgsmål: 

 

BORGER 

• Opnår borgerne mere træning med et ExorLive Assistant-
forløb?  

• Hvilken indvirkning har træningsindsatsen på udviklingen af 
borgernes fysiske funktionsevne?  

• Hvilken indvirkning har træningsindsatsen på  
borgernes udvikling i forhold til trivsel 

 

ORGANISATION 

• Er det muligt at tilbyde mere træning til flere borgere for 
samme ressourcer?  

• Er det muligt at udskyde borgernes behov for mere 
hjemmepleje efter et forløb med ExorLive Assistant? 

 
MEDARBEJDER 
• Hvordan oplever medarbejderne træningens effekt på borgernes fysiske funktionsevne? 
• Hvordan oplever medarbejderne træningens betydning for borgernes trivsel og livskvalitet? 

• Hvordan vurderer medarbejderne borgernes tilfredshed med den træning, som udføres? 

• Hvilken betydning har træningen for medarbejdernes relation til borger? 

• Hvilken betydning har træningsopgaven for medarbejdernes arbejdsglæde?  
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MÅLGRUPPE 
 

INKLUSIONSKRITERIER 

Målgruppen for indsatsen med ExorLive Assistant er i denne indsats afgrænset til borgere, der opfylder 

nedenstående inklusionskriterier: 

• har behov for vedligeholdende træning efter SEL § 86.2 

 

• har på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke mulighed for at deltage i træningstilbud 

udenfor hjemmet, og har brug for støtte og motivation fra en medarbejder til at gennemføre træning. 

Kan have svært ved at fastholde de positive effekter af tidligere indsats, kan eksempelvis have været i 

forløb men vender tilbage med behov for yderlig træning og hjemmepleje.  

 

• er i varigt forløb i hjemmeplejen og modtager minimum hjælp to gange ugentligt til pleje og /eller 

praktisk hjælp eller overdragede sygepleje ydelser, da træningen altid skal planlægges i forbindelse 

med et andet besøg og ikke kan stå alene.  

 

 

EKSKLUSIONSKRITERIER 

Denne indsats med ExorLive Assistant omfatter ikke borgere, hvor nedenstående eksklusionskriterier er 

gældende: 

• er ikke modtager af hjemmepleje eller overdraget sygepleje. 

• er visiteret til andre træningstilbud eks. genoptræningsforløb eller vederlagsfri fysioterapi, hvor 

indsatsen er den samme. 

• har andre træningstilbud. 

• træningsopgaven vurderes til at være for kompleks for hjemmeplejen. I disse tilfælde kan borgere ikke 

visiteres til ExorLive-forløb. Træningen skal i stedet varetages af en terapeut. 
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ARBEJDSGANG 

Det er de udførende terapeuter i hjemmeplejen, der er ansvarlige for ExorLive Assistant forløbene. Deres opgave 

er at vurdere, om borger er i målgruppen og kan visiteres til træningsydelsen med ExorLive Assistant i henhold til 

de fastsatte kriterier.  

Terapeuterne visiterer, tester og opretter træningsprogram til borger, hvorefter træningen overdrages til sosu-

medarbejderne i hjemmeplejen. Terapeuten er ansvarlig for opfølgning på forløb og den løbende tilretning af 

øvelsesprogram samt afslutning. 

 

 

 

 

 

TEKNOLOGI 

ExorLive Assistent er en browserbaseret softwareløsning, der kan bistå ældre med målrettet træning. Den digitale 

løsning baserer sig på den digitale træningsplatform ExorLive Main, der i forvejen er implementeret i Aarhus 

Kommune og som anvendes af kommunens terapeuter.  

Sosu-medarbejdere får adgang til ExorLive Assistant via deres tablet og kan tilgå de træningsprogrammer, som 

fysio- eller ergoterapeuten har udarbejdet. Systemet er fleksibelt således, at alle sosu-medarbejdere i de enkelte 

hjemmeplejeteam har adgang til de borgere, der har fået oprettet et personligt træningsprogram, og som er 

tilknyttet det pågældende team.  

Terapeuten udarbejder på baggrund af sin 

undersøgelse/test et træningsprogram i ExorLive, som 

Sosu-medarbejderen kan tilgå via sin tablet ude hos 

borger. Øvelserne fremstår tydeligt ved hjælp af billeder, 

video og tekst. Via registrering giver Sosu-medarbejderne 

feedback på afsluttet træning, og terapeuten kan følge 

udviklingen af hvert enkelt borgerforløb gennem 

statistik- og analysesystem i ExorLive og derved løbende 

justere og tilpasse træningsprogrammet.  

  

Rekruttering

Opstart:

Visitation

Test

Trænings-

program

12 ugers 

trænings-

forløb ved 

hjemmeplejen

Afslutning:

Re-test, 

Revurdering

Fokus på 

fastholdelse 

af aktivitet
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IMPLEMENTERING 

Implementeringen af ExorLive Assistant blev igangsat i Distrikt Nord i april 2021, inden omorganiseringen blev 

effektueret d. 1. juni 2021. Grundet omorganiseringen blev implementeringen opstartet i meget lille skala med 

begrænsning på antallet af visiterede borgere.  

 

Indsatsen blev først opskaleret fra september 2021. Grundet omorganiseringen blev implementeringen forsinket 

og først afsluttet i Distrikt Nord i december 2021.  

Herefter blev implementeringen påbegyndt i Distrikt Syd i januar 2022. Af forskellige årsager ønskede enkelte 

hjemmeplejeteams i Distrikt Syd at udsætte implementeringen til april-maj 2022 samtidig med opstarten af 

implementeringen i Distrikt Midt, som forløber til oktober 2022.  

Implementeringsaktiviteter er gennemført i alle 36 kommunale hjemmeplejeteams og hos de fire private 

leverandører af hjemmepleje, som Aarhus Kommune samarbejder med.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ANTAL VISITEREDE FORLØB UNDER IMPLEMENTERING  

Tabel 1 viser det samlede antal visiterede borgere og indsatser for alle tre distrikter fra d. 1. juli 2021 - 30. juni 

2022. Det vil sige antal borgere, der er visiteret til ydelsen og opstartet i forløb i perioden fra d. 1. juli 2021 til og 

med 30. juni 2022. Flere forløb, der blev igangsat i hhv. maj og juni måned 2022, er ikke afsluttet, men stadig i 

gang på evalueringstidspunktet. De er også medregnet. 

Tabel 1 

Distrikt Antal unikke borgere 
visiteret 

Antal visiterede indsatser  År 

Nord 
 

115 153 2021-2022 

Syd 
 

28 33 2022 

Midt 
 

31 33 2022 

 
I alt  

 
174 

 
219 

 
2021-2022 

April - december 2021

Distrikt NORD

Januar - juni 2022

Distrikt SYD

April - oktober 2022

Distrikt MIDT

+ PRIVATE leverandører
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Udvikling i antal indsatser under implementeringen samlet for alle tre distrikter er illustreret i nedenstående 

graf 

 

IMPLEMENTERINGSMETODE 

Den første del af implementeringen blev gennemført under nedlukningen i forbindelse med Covid-19, hvilket 

betød at store dele af undervisningen blev gennemført virtuelt over Teams. Det gav brugbare erfaringer, således 

den resterende del af implementeringen delvist blev gennemført virtuelt, suppleret med fysisk undervisning i alle 

hjemmeplejeteams.  

 

Som supplement til undervisningen er der lavet en 4-minutters 

instruktionsvideo, som alle medarbejdere i hjemmeplejen kan 

tilgå i eloomi. Pr. 30. juni 2022 havde 315 brugere set videoen i 

eloomi.  

Der er udarbejdet vejledninger til medarbejderne i hjemmeplejen 

om, hvordan platformen tilgås og anvendes samt 

dokumentationspraksis for indsatsen med overdraget træning i 

Cura.  

I forbindelse med implementeringen blev der afholdt særskilte 

workshops for terapeuter med fokus på anvendelse af ExorLive som 

platform og særligt i forhold til myndighedsopgaverne og 

dokumentationsdelen ved den overdragede træning.  

Tilbagemeldinger på de forskellige undervisningsforløb har været 

positive, og der er ønske fra praksis om, at tilbud om undervisning og 

introduktion til indsatsen fortsætter; særligt på grund af stort flow af 

medarbejdere i organisationen. 
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DATAINDSAMLING 
 

DATATRÆK 

For at kunne undersøge og analysere på indsatsens effekt indsamles data på antallet af borgere, der har 

modtaget almindelig vedligeholdende træning ved terapeuter og antallet af borgere, der modtager ExorLive 

Assistant træning ved plejepersonale samt på det gennemsnitlige antal gennemførte træninger pr. forløb. 

Til at kunne følge borgernes udvikling af fysisk præstation og trivsel i forbindelse med de 12 ugers ExorLive 

Assistant-forløb er der gennemført start- og slutmålinger med henholdsvis Short Physical Performance Battery 

(SPPB) og WHO-05. Der er indsamlet flest mulige datasæt på begge testredskaber. 

Tilsvarende målinger på den almindelige vedligeholdende træning med terapeuter har ikke været mulig at 

indsamle. 

Med henblik på at kunne undersøge og vurdere effekten af ExorLive-træningen over længere tid, og om der er en 

sammenhæng i forhold til visiteret tid til pleje og praktisk hjælp, er der indsamlet data på borgernes 

gennemsnitlige visiterede tid i minutter til pleje og praktisk hjælp samt overdragede sygeplejeydelser.  

Der er indsamlet data på følgende tidspunkter: 

• 12 uger inden borgeren opstartede ExorLive forløbet  

• 12-14 uger under ExorLive forløbet 

• 11 uger efter at ExorLive forløbet er afsluttet 
 

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 
Der er udsendt spørgeskemaer til seks ud af 37 hjemmeplejeteams fordelt på tværs af de tre distrikter, som 

ældreområdet er inddelt i. Spørgeskemaerne skal afklare, hvilken værdi indsatsen har for Sosu-medarbejderne i 

forhold til arbejdsglæde og deres relation til borgerne og, hvilken effekt Sosu-medarbejderne oplever, at 

indsatsen har på borgernes fysiske funktionsevne, trivsel og borgernes tilfredshed med den træning, som Sosu-

medarbejderne udfører med dem. 

 

RESULTATER 
 

LEVERET TRÆNING 

I perioden fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022 blev i alt visiteret 687 ydelsesforløb af 12 ugers varighed til almindelig 

vedligeholdelsestræning efter SEL §86.2 i hjemmeplejen. Det var ydelsesforløb, hvor træningen udføres med 

ergo- eller fysioterapeut i eget hjem eller i træningscenter. Antallet af unikke visiterede borgere var 581. 

Antallet af leverede aftaler i forbindelse med almindelig vedligeholdelsestræning var 2.980 (antallet er 3.950, hvis 

man medtager aftaler, som ikke er swipet).  
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I samme periode blev der visiteret 219 ydelsesforløb af 12 uger til indsatsen med ExorLive Assistant, hvor den 

vedligeholdende træning udføres i hjemmet med Sosu-medarbejdere fra hjemmeplejen. Antallet af leverede 

aftaler i forbindelse med ExorLive Assistant forløb var 3.491, og der var 174 unikke borgere med leverede aftaler.  

Antallet af leverede aftaler - svarende til antal træningspas – viser, at borgere, der er visiteret til almindelig 

vedligeholdelsestræning, i gennemsnit modtager 5,13 træningspas over 12 uger og borgere, der er visiteret til 

ExorLive Assistant forløb, i gennemsnit modtager 20,06 træningspas over 12 uger. 

Tabel 2 illustrerer antal borgere, der i perioden har modtaget og afsluttet et 12-ugers træningsforløb med 

vedligeholdende træning ved hhv. terapeuter og plejepersonale, som overdraget træning. Derudover 

gennemsnitlige antal træningspas pr. forløb.  

 

Tabel 2 

 
 

Antal visiterede 
borgere 

Antal træningspas 
(leverede aftaler) 

Gennemsnitlig antal 
træningspas pr. forløb 

Vedligehold af 
færdigheder 

 

 
581 

 

 
2.980 
(Obs. antallet er 3.950 hvis man 
tager medtager aftaler, som ikke 
er swipet) 

 
5,13 

Vedligehold af 
færdigheder 
- ExorLive 
Assistant 

 

 
174 

 
3.491 

 
20,06 

 

 

Et opmærksomhedspunkt ift. ovenstående tal er, at ExorLive Assistant ydelsen registreres i Cura Plan, hvor der 

generelt er en bedre registreringspraksis ift. at få registreret leverede aftaler. 

I modsætning til almindelig vedligeholdelsestræning, som planlægges i Cura (Cura book), hvor der generelt er 

dårligere registreringspraksis ift. leverede aftaler.  

Man skal derfor være lidt varsom med at sammenligne de to typer ift. antal leverede aftaler.  

 

 

BORGERNES UDBYTTE I FORHOLD TIL FYSISK FUNKTIONSEVNE  

Jf. tabel 2 modtager borgere, der er visiteret til ExorLive Assistant forløb, i gennemsnit 1,6 træningspas pr. uge 

over 12 uger. Dette indikerer en relativ høj træningsfrekvens, hvilket også afspejles i de målinger, der er lavet på 

fysisk funktionsevne.  

Short Physical Performance Battery (SPPB) består af tre deltest, hvor borgernes balance, ganghastighed og 

funktionelle styrke i underekstremiteterne måles. Den samlede score er på 0-12 point, og den mindste kliniske 

relevante forskel er 1 point. Skal borgerne opnå en klinisk relevant forbedring, skal de opnå en forbedring på 1 point 

over de 12 uger. 



   

   

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud af de 174 visiterede borgere til Exorlive Assistant har det kun været muligt at fremsøge data på 42 borgere, 

som har gennemført den fysiske test ved både opstart og afslutning af forløb. Dette svarer til 24,13 procent.  

En større procentdel af borgerne har gennemført startmålinger - men uden den afsluttende test. Ifølge 

dokumentationen i CuraPlan og adspurgte terapeuter er årsagerne hertil forskellige. Bl.a. fysiske og /eller 

psykiske begrænsninger hos borgerne, og/eller at borgerne har måtte afslutte forløbet før tid grundet f.eks. 

indlæggelse, sygdom, manglende motivation, misbrug, flytning til plejebolig osv. Ligeledes har der været mangel 

på terapeuter til at udføre de afsluttende test. Det relativt begrænsede datagrundlag skyldes således ikke mindst, 

at den afsluttende test mangler for en stor del af de borgere, der har modtaget et træningsforløb med Exorlive 

Assistant. 

Resultaterne af de målinger der er foretaget, fremgår af tabel 3. 

  

Tabel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen viser udviklingen af balance, funktionel styrke og ganghastighed på de 42 borgere, der i forbindelse med 

et 12 ugers træningsforløb med hjemmeplejen, har gennemført start- og slutmålinger.  

Søjle 1 viser, at de 42 borgere samlet havde en startscore på 4,5 point, søjle 2 viser, at de 42 borgere samlet have 

en slutscore på 5,3 point. Det fremgår således af tabellen, at borgerne samlet set forbedrede deres præstation fra 

4,5 til 5,3 point.  

Fordeling af point med SPPB: 

• 25 ud af de 42 borgere opnår en klinisk relevant fremgang 

4,0

4,5

5,0

5,5

1 2

Måling af fysisk funktionsevne (SPPB)
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• 13 ud af de 42 borgere er status quo 

• 4 ud af de 42 borgere går tilbage i præstation 

Formålet med et træningsforløb under SEL § 86.2 er at vedligeholde funktionsevnen. Borgerne forventes derfor 

ikke at opnå en ”klinisk relevant” forbedring i målingerne for at opnå et succesfuldt træningsforløb; målet er at 

vedligeholde funktionsevnen og fastholde funktionsniveauet hos borgerne, og hvis dette er tilfældet, vil det anses 

for at være et positivt resultat. I henhold til dette har 38 ud af 42 borgere opnået et positivt resultat af deres 

træningsforløb med Exorlive Assistant. 

 

BORGERNES UDBYTTE I FORHOLD TIL TRIVSEL  

Udover den fysiske funktionsevne er der også gennemført start- og slutmålinger af borgernes trivsel. Til dette 

formål anvendes Trivselsindeks fra WHO-05, som bl.a. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bruger til evaluering 

af sundhedsfaglige indsatser i kommunalt regi. 

Indekset består af fem spørgsmål, hvor borger skal angive, hvordan de har følt sig tilpas i de seneste to uger. 

WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel eller 

velbefindende.  

• Pointtal mellem 0-35: Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning  

• Pointtal mellem 36-50: Der kan være risiko for depression eller stress belastning  

• Pointtal over 50: Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning. 

Gennemsnitligt for befolkningen er scoren på 67-68. Et pointtal på 50 eller derover kan derfor anvendes som et 

mål, borgerne gerne skal tilnærme sig fx med hjælp fra sundheds-og sociale indsatser. Mindste kliniske relevante 

forskel er 10 pointtal, dvs. en forskel i trivsel, der er så stor, at den kan tilskrives indsatsen.  

Resultaterne af de målinger, der er foretaget, fremgår af tabel 4.  

 

Tabel 4 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen viser udviklingen af trivsel over de 12 uger, hvor borgerne har modtaget ExorLive Assistant træning ved 

Hjemmeplejen. Søjle 1 viser, at de 35 borgere i gennemsnit havde en startscore på 52 point. Søjle 2 vise, at de 35 

borgere i gennemsnit havde en slutscore på 58 point. Det fremgår således af tabellen, at de 35 borgere, der har 

gennemført start- og slutmålinger, samlet set forbedrer deres trivsel fra en gennemsnitlig score på 52 til 58, 

svarende til en fremgang på 6 point. Gennemsnitligt har borgerne ikke opnået en klinisk relevant forbedring, da 

dette kræver en fremgang på 10 point. 
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Fordeling af point med WHO-05: 

• 11 ud af de 35 borgere opnår en klinisk relevant fremgang (+10 point) 

• 10 ud af de 35 borgere oplever fremgang (mindre end 10 point) 

• 4 borgere er status quo 

• 10 borgere oplever tilbagegang 

Det er værd at bemærke, at der ved afslutning af forløb er otte borgere, der scorer under de 50 point ved 

sluttesten. De resterende 27 borgere scorer 50 point eller derover. Dette angiver, at der umiddelbart ikke er risiko 

for depression eller stressbelastning hos 77 % af borgerne. 

Når succeskriteriet for indsatsen er at fastholde eller forbedre trivslen blandt borgerne, viser tallene, at 25 ud af 

de 35 borgere der blev testet, har opnået et positivt resultat af træning med Exorlive Assistant. 

 

SAMMENHÆNG MELLEM TRÆNINGSFORLØB OG VISITERET TID 

For at kunne undersøge effekten af ExorLive-træningen over længere tid, og om der er en sammenhæng mellem 

træningsindsats og visiteret tid til pleje og praktisk hjælp, er der indsamlet data på 64 borgeres gennemsnitlige 

visiterede tid i minutter til pleje og praktisk hjælp. Dette svarer til 37 % af de 174 borgere, som modtag træning 

med ExorLive Assistant. 

Årsagen til, at det ikke har været muligt at medtage samtlige 174 borgerforløb i analysen skyldes, at en del af de 

igangsatte træningsforløb ikke blev fuldført over de 12 uger, men af forskellige årsager blev afsluttet før tid på 

grund af opstået sygdom hos borgerne, indlæggelse, flytning til plejebolig, manglende motivation for træning 

m.m. Andre træningsforløb havde en betydelig længere varighed end de 12 uger. Dette primært på grund af 

manglende terapeutressourcer i de enkelte teams til rettidig opfølgning og afslutning af forløb. Disse forløb er 

heller ikke medtaget i analysen. 

De 64 borgere, der er inkluderet i målingen, har alle haft et træningsforløb på mellem 77 og 100 dage, hvilket 

svarer til forløb mellem 12 og 14 uger.  

Borgere, der under træningsperioden med ExorLive, er flyttet på plejehjem eller er døde, er ikke medtaget i 

målingen. Det skaber en betydelig bias, da nogle af de borgere, der bliver dårligere, aktivt er fjernet fra 

statistikken. Datasættet består af 64 borgere, der alle har gennemført et træningsforløb der forløber mellem 12 

og 14 uger, som viser den gennemsnitlige visiterede tid for borgerne på nedenstående tidspunkter.  

• 12 uger inden borgeren opstartede ExorLive forløbet  

• 12-14 uger under ExorLive forløbet 

• 11 uger efter at ExorLive forløbet er afsluttet 
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Grafen viser, at de 64 borgeres gennemsnitlige visiterede tid til pleje og praktisk hjælp fra hjemmeplejen er 

nedadgående, efter at ExorLive Assistant forløbet er afsluttet. 

Umiddelbart inden borgerne starter i ExorLive Assistant forløb, modtager de i gennemsnit 52,81 min. pr. dag til 

pleje og praktisk hjælp. 

77 dage efter træningsforløbet blev afsluttet, var borgernes gennemsnitlige minutforbrug reduceret til 41,29 min. 

pr. dag. Dette svarer til et mindre minutforbrug til pleje og praktisk hjælp på 11,52 min. pr. dag. Tidspunktet for 

den afsluttende opgørelse af tidsforbruget til pleje og praktisk hjælp (77 dage) er valgt ud fra et ønske om, at 

kunne måle langtidseffekterne. Opgørelsen er således foretaget den 29. september 2022, hvilket har været det 

senest mulige tidspunkt af hensyn til færdiggørelse af undersøgelsen. Der vil blive gennemført opfølgende 

målinger efter et år. 

 

MEDARBEJDERNES PERSPEKTIV PÅ INDSATS  

I forbindelse med implementeringen af ExorLive Assistant er der sket en overdragelse af træningsopgaver fra 

terapeuter til Sosu-medarbejdere i hjemmeplejen.  

Da træningen med ExorLive Assistant er en ny opgave for Sosu-medarbejdere, er det relevant at undersøge, 

hvilken værdi indsatsen har for Sosu-medarbejderne i forhold til arbejdsglæde og relationen til borgerne.  

Derudover er det også relevant at undersøge, hvilken effekt Sosu-medarbejderne oplever, at indsatsen har på 

borgernes fysiske funktionsevne, trivsel og livskvalitet i hverdagen samt borgernes tilfredshed med den træning, 

som der udføres. 
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Der er i alt indsamlet 49 besvarelser på spørgeskemaer fra seks forskellige hjemmeplejeteams ud af i alt 36, hvor 

respondenterne fordeler sig således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelserne viser følgende: 
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Supplerende svar fra Sosu-medarbejdere: 

• Borgerne virker mere oplagte, og det virker som om, at de glæder sig meget til træningen 

• Borger bliver i meget bedre humør. Træningen sætter gang i snakken 

• Hos en af mine borgere, er ExorLive træningen den eneste mulighed for hende at komme ud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelserne indikerer, at hjemmeplejens medarbejdere generelt oplever, at indsatsen med ExorLive Assistant 

er en meningsfuld opgave, der styrker arbejdsglæden, og som giver værdi for borgerne i forhold til den fysiske 

funktion og trivsel samt relation. Ifølge medarbejdernes besvarelser er borgerne også tilfredse med den træning, 

som udføres i hjemmet.  
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HVAD SIGER BORGERNE 

De adspurgte medarbejderes oplevelse af indsatsen stemmer godt overens med nogle af de tilbagemeldinger, 

som de udførende terapeuter i hjemmeplejen har bidraget med i form af forskellige anekdoter: 

 

 

  

En borger havde over en længere periode en depression og 
var meget inden døre. Efter nogle uger med ExorLive 

Assistant-forløb med hjemmeplejen, begyndte hun 
selvstændigt at gå hver dag både til indkøb og til 

Lokalcentret. Der mærkes en tydelig forandring til det bedre i 
hendes humør. 

 

En borger havde et fald udendørs og var derefter utryg ved at 
gå alene. Han kom ikke ud af hjemmet, og hjemmeplejen 

oplevede ham som initiativløs i en længere periode. Borgeren 
blev opstartet i ExorLive Assistant-forløb. Den sosu-elev der 

varetog træningen, oplevede stor fremgang hos borgeren 
under forløbet. Borgeren håber på selv at kunne begynde at 

lufte sin hund, og eleven mener, at det nu er realistisk. 

 

En borger med depression, som havde nedsat initiativ og var 
mimikfattig og modløs, blev opstartet i ExorLive Assistant-
forløb, da det ikke var muligt for fysioterapeuten at træne 
med hende. Hun takkede nej til 'fremmede'. Borgeren ville 

gerne gå ture, men havde ikke mod på det, da hun ikke havde 
været ude længe. Efter at have trænet med de kendte og 

faste sosu-hjælpere i en længere periode, som hun var tryg 

ved, fik hun mod på selv at gå ture igen. 

 

En dement dame, som for år tilbage, gik tur hver dag. Hun er 

overbevist om, at hun stadig går tur, hvilket hun ikke gør. Hun 

mistede sin ene søn i september 2021 og har efterfølgende haft 

tendens til at ligge meget i sin seng og lukke sig inde, hvilket 

resulterede i rygsmerter. Efter opstart i ExorLive Assistant-

forløb, har hjemmeplejen oplevet en mere frisk dame, som er 

oppe og i gang, når hjemmeplejen kommer, og som nu ikke 

længere ligger i sengen og har rygsmerter. 

 

En borger med nedsat fysisk funktion og et overforbrug af 

alkohol, har til tider været svær at motivere, til at modtage 

hjælp fra hjemmeplejen og at få opbygget en relation. Borger 

opstartede ExorLive Assistant-forløb med fokus på øvelser for 

ben, da hendes mål var at kunne gå udendørs igen. Vi var 

bekymrede for, om hun ville afvise træningstilbuddet med 

hjemmeplejen, men tværtimod blev hun begejstret. Borgeren 

spørger dagligt, om de skal træne, og træningen har givet en 

stærk relation mellem hende og den faste hjælper. 
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OPSAMLING PÅ RESULTATER 

I perioden fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022 gennemførte 174 borgere et vedligeholdende træningsforløb med 

ExorLive Assistant. Borgerne modtog i gennemsnit 20,06 træningspas med plejepersonalet i hjemmeplejen over de 

12 uger. Et træningsforløb har i gennemsnit 5,13 træningspas ved den almindelige vedligeholdende træning, der 

gennemføres med terapeuter. 

Den høje træningsfrekvens i forløbene afspejles i de målinger, der er lavet på borgernes balance, funktionelle styrke 

og ganghastighed; 38 af de 42 borgere, der gennemførte test ved både start og afslutning af et ExorLive Assistant 

forløb, har opnået et positivt resultat i form af enten forbedring eller fastholdelse af fysisk funktionsevne. Dette 

svarer til 90 %. 

35 borgere gennemførte trivselsmålingen i forbindelse med opstart og afslutning af forløb. 25 ud af de 35 borgere 

opnåede et positivt resultat, enten ved at deres trivsel blev forbedret eller var status quo. 10 borgere oplevede en 

tilbagegang i trivsel. 

 

Ud af de 174 borgere, som har gennemført et 12 

ugers træningsforløb med Exorlive Assistant, har det 

kun været muligt at identificere data på 42 borgere, 

der har gennemført fysiske målinger og på 35 

borgere, der har gennemført trivselsmålinger. Dette 

svarer til en datakomplethed på henholdsvis 24 % og 

20 %.  

 

Der er flere årsager til det lave datagrundlag. Eksempelvis 

har flere borgere pga. fysiske og/ eller kognitive 

udfordringer ikke kunnet udføre både start- og 

slutmålinger. Andelen af borgere, der reelt har 

gennemført start- og slutmålinger, kan dog være større, da det ikke har været muligt at lave et samlet datatræk på 

testobservationer fra Cura, hvorimod data har måttet findes manuelt på hvert enkelt CPR-nummer.  

 

Det har alene været muligt at trække data på 64 af de 174 visiterede borgeres minutforbrug fra hjemmeplejen før, 

under og efter træningsindsatsen med ExorLive Assistant. Dette svarer til 37 % af det samlede antal visiterede 

borgere. De 37%, det har været muligt at trække data på, har oplevet en positiv udvikling gennem forløbet, der har 

resulteret i en nedgang i den visiterede tid til pleje og praktisk hjælp efter træningsforløbet er afsluttet. 

 

Umiddelbart inden borgerne startede i ExorLive Assistant forløb, modtog de i gennemsnit 52,81 min. pr. dag til pleje 

og praktisk hjælp. 77 dage efter træningsforløbet blev afsluttet, var borgernes gennemsnitlige minutforbrug 

reduceret til 41,29 min. pr. dag. Dette er en reduktion på 11,52 min. pr. dag.  
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Med henblik på at undersøge hvilken værdi indsatsen med ExorLive Assistant træning har for sosu-medarbejderne, 

blev der udsendt spørgeskema til seks hjemmeplejeteams, ud af i alt 37 hjemmeplejeteams, på tværs af de tre 

distrikter, Sundhed og Omsorg er inddelt i. Dette resulterede i 49 besvarelser. Besvarelserne fra respondenterne 

viser at: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

• 86% oplever, at indsatsen med ExorLive Assistant styrker arbejdsglæden og er en 

meningsfuld opgave, som de gerne vil have fremadrettet.  

 

• 92% oplever at indsatsen har positiv effekt på borgernes trivsel og livskvalitet. 

 

• 86% oplever, at borgerne opnår en bedre og mere sikker mobilitet og udfører flere 

aktiviteter i hjemmet, samt at indsatsen er med til at vedligeholde den fysiske funktionsevne. 

 

• 90% oplever, at borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den træning, som 

hjemmeplejen varetager. 

 

• 58% oplever, at relationen styrkes i positiv retning, og at de i højere grad kan få borgerne til 

at deltage i aktiviteter i hjemmet. 
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UDFORDRINGER OG BEGRÆNSNINGER 
Efter implementeringen var forventningen, at der årligt skulle visiteres ca. 270 borgere til ExorLive forløb, da 

dette er break-even i forhold til de knap 180 borgere, der i 2019 blev visiteret til vedligeholdende træning efter 

SEL§ 86.2.  

I perioden d. 1. juli 2021 – 30. juni 2022 gennemførte 174 borgere et ExorLive Assistant forløb. 

Ifølge tilbagemeldinger fra terapeuter og ledere skyldes det lave antal, at implementeringen af ExorLive Assistant 

blev gennemført samtidig med den store omorganisering i Sundhed og Omsorg. En periode, hvor det primære 

fokus var at få den nye organisering implementeret i driften, og hvor der i længerevarende perioder manglede 

terapeutressourcer i hjemmeplejen til igangsætning og afslutning af træningsforløb. Dette har været 

medvirkende årsag til, at flere træningsforløb ikke er blevet oprettet, men også at flere af de igangsatte forløb 

ikke har haft opfølgning og korrekt afslutning. 

Grundet ovenstående vilkår for implementeringen, vil det være relevant, at der fortsat prioriteres ressourcer til 

implementeringsaktiviteter. Forhåbentlig vil indsatsen få bedre vilkår, når konsekvenser af omorganiseringen har 

fundet et mere stabilt leje. 

 

Diskussion 

Der er opnået en tidsbesparelse i hjemmeplejen på 21,81 procent målt på 67 borgere. Målingen er foretaget 77 

dage efter, at træningsforløbet var ophørt. Det positive resultat kan ses som et øjebliksbillede, der er opnået på 

baggrund af tilfældigheder. På den anden side kan man anføre, at Exorlive Assistant er implementeret i samtlige 

hjemmeplejeteams i kommunen, og deltagerne derfor må anses som repræsentative for en større gruppe 

modtagere af hjemmeplejeydelser. Det kan diskuteres, om tidsbesparelsen bl.a. er opnået gennem en intensiv 

implementeringsindsats fra projektleder og terapeuter under forløbet. Implementeringen har haft stor 

nyhedsværdi og blev positivt modtaget af nyansatte terapeuter. Projektlederen har været meget tilgængelig i fht. 

daglig support i forbindelse med opstart af træningsforløbene, som har været en udfordring for nogle terapeuter. 

Derudover har der været løbende tilbud om ad hoc undervisning af nye terapeuter. 

Det kan dermed også diskuteres, om en tilsvarende besparelse i tidsforbrug i hjemmeplejen kan opnås i 

fremtiden, hvor der måske ikke er tilsvarende opmærksomhed under implementeringen. Det står imidlertid ikke 

til diskussion, at de borgere, der levede op til inklusionskriterierne og deltog i implementeringen og gennemførte 

træningen, fik mere træning via overdraget træning med Exorlive Assistant, end de gjorde før. Samtidig viser 

tallene, at forbruget af hjemmeplejetimer samlet set blev reduceret med 21,81 procent målt 77 dage efter 

projektets afslutning for 67 borgere, der deltog i implementeringen. 
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KONKLUSION  
Som indledningsvist beskrevet, kan et succesfuldt træningsforløb efter servicelovens §86.2. ikke alene måles ved 

fremgang hos borgerne, idet målet er at vedligeholde funktionsevnen. Fastholdelse af funktionsniveauet hos 

borgerne anses derfor at være et positivt resultat, der kan give mulighed for at udskyde borgernes behov for 

yderligere hjælp og bevirke, at hverdagens aktiviteter i højere grad vil kunne klares selvstændigt. Ud fra denne 

betragtning, er resultatet af implementeringen generelt positivt jf. nedenstående besvarelser af de indledende 

undersøgelsesspørgsmål: 

Opnår borgerne mere træning med et ExorLive Assistant-forløb? 

• De visiterede borgere opnåede en betydelig højere træningsfrekvens med et ExorLive Assistant-forløb end 

ved de almene træningsforløb. 

Hvilken indvirkning har træningsindsatsen på udviklingen af borgernes fysiske funktionsevne?  

• Den høje træningsfrekvens afspejles i de målinger, der er lavet på 42 borgere ud af de 174 der blev 

visiteret til et træningsforløb med Exorlive Assistant. Måling af ganghastighed, balance og funktionel 

styrke i benene viser, at 38 ud af de 42 borgere opnåede at fastholde eller forbedre deres fysiske 

funktionsevne. 

Hvilken indvirkning har træningsindsatsen på borgernes udvikling i forhold til trivsel?  

• Ud af de 174 borgere der blev visiteret til et træningsforløb med Exorlive Assistant, gennemførte 35 

borgere trivselsmåling ved opstart og afslutning af forløb. 25 ud af de 35 borgere opnåede et positivt 

resultat, enten ved at deres trivsel blev forbedret eller var status quo. 

 

Det skal bemærkes, at datagrundlaget for målingerne har været forholdsvist spinkelt, da det kun var muligt at 

identificere komplette datasæt på de fysiske målinger, svarende til 24% af de visiterede borgere. Ligeledes var det 

kun muligt at trække data på trivselsmålinger på 20% af de visiterede borgere. Et større antal borgere havde 

gennemført opstartsmålinger, men ikke slutmålinger. Årsagerne til at slutmålinger ikke er gennemført fremgår 

ikke specifikt af omsorgsjournalen, men de mulige årsager er beskrevet flere steder i rapporten, bl.a. på side 12. 

Er det muligt at tilbyde mere træning til flere borgere for samme ressourcer?  

• Interne beregninger, der ikke fremgår af rapporten, viser, at man med de samme ressourcer, kan tilbyde 
flere borgere mere træning med et ExorLive Assistant-forløb bl.a. på grund af sparet tid til transport. 

 
Er det muligt at udskyde borgernes behov for mere hjemmepleje efter et forløb med ExorLive Assistant? 
 

• Målinger der er lavet på de visiteredes borgeres minutforbrug på pleje og praktisk hjælp før og efter et 
ExorLive Assistant forløb, viser, at det gennemsnitlige minutforbrug pr. borger er reduceret med 11,52 
minutter fra opstarten af træningsforløb til 77 dage (11 uger) efter at træningsforløbet blev afsluttet.  
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• En gennemsnitlig reduktion i minutforbruget pr. borger på 11,52 min. pr. dag, 11 uger efter afsluttet 
forløb, kan indikere, at borgernes behov for mere hjemmepleje kan udskydes, når de har haft et forløb 
med ExorLive Assistant.  

For at kunne se effekten af indsatsen på en større gruppe af borgere og følge udviklingen over en længere 

periode, vil det være relevant at gennemføre en ny evaluering i september 2023, et år efter afsluttet 

implementering. 

 

Hvordan oplever sosu-medarbejderne indsatsen med ExorLive Assistant? 

Ifølge besvarelser fra hjemmeplejens sosu-medarbejdere, der har udført den vedligeholdende træning 

med borgerne, er indsatsen med ExorLive Assistant en meningsfuld opgave, der styrker arbejdsglæden, og 

som giver værdi for borgerne i forhold til den fysiske funktion, trivsel og relation.  

Der henvises til side 15 og side 20 for en nærmere uddybning 

I en tid med rekrutteringsudfordringer inden for sundhedsområdet, er der ud fra et medarbejderperspektiv god 

grund til at øge fokus på indsatsen med ExorLive Assistant, da det giver trivsel og arbejdsglæde og kan medvirke 

til positiv omtale af hjemmeplejens indsatser med træning og teknologi og øge interessen for det sundhedsfaglige 

område i kommunalt regi. 

 

 

 

PERSPEKTIVERING 
 

I forbindelse med implementering af ExorLive Assistant er der kommet forskellige ønsker fra praksis til, hvorledes 

indsatsen kan udvikles og forbedres til gavn for både borgere og medarbejdere. De ønsker, der nævnes her, er 

fremlagt af forskellige ledere og medarbejdere i hjemmeplejen uafhængigt af hinanden og må antages at afspejle 

reelle behov. 

Der er fra flere sider ønske om muligheden for at ”udvide åbningstiden” til træning med ExorLive Assistant, 

således medarbejderne kan træne med borgerne efter kl. 15.00 og evt. også i weekender. 

Ligeledes er der ønske om, at træningstiden udvides med 5 minutter til de mest ressourcekrævende borgere, 

således der i særlige tilfælde kan tildeles til 2 x 20 minutter pr. uge i stedet for de 2 x 15 minutter pr. uge. Det vil 

betyde en merudgift, men kan også betyde, at flere borgere kan opnå et større udbytte af træningen f.eks. i 

forbindelse med gangtræning i nærområde. 

Der er endvidere ledelsesmæssigt ønske om lokalt råderum til at slække på kriterier for inklusion ud fra en 

betragtning om, at flere borgere vil kunne profitere af indsatsen. Der opleves flere steder barrierer for, at borgere 

ikke kan visiteres til ydelsen pga. de fastsatte kriterier. Det kan eksempelvis være pga. for få besøg, eller at 

træningen ikke altid kan planlægges i forbindelse med andre fastlagte besøg. Vurderingen er, at man i områder 

med tætbebyggede ældreboliger med fordel kan tilbyde ExorLive Assistant træning til flere borgere uden at det 

vil betyde ekstra udgifter til vej-tid, selvom træningen ikke planlægges i forbindelse med andre besøg.  

Der er også ønske om at afprøve ExorLive Assistant på plejehjem, hvor indsatsen kan indtænkes som en del af den 
aktiverende pleje i hverdagslivet (indsats uden ydelse), der tager udgangspunkt i og understøtter borgers hverdag 
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og livskvalitet. Der er terapeuter på alle plejehjem, som kan udarbejde programmer i ExorLive målrettet den 
enkelte borger, som medarbejderne kan tilgå via Assistant funktion. Formålet skulle være at øge livskvaliteten for 
beboerne og i højere grad støtte dem i at vedligeholde den fysiske funktion længst muligt. Målgruppen kunne 
være beboere, der har svært ved at samarbejde om mere formaliseret træning samt beboere med udfordringer 
ift. rastløshed med baggrund i demenssygdom eller lignende.  
 
På grund af stort medarbejderflow, er der fra praksis ønske om en plan for det fortsatte fokus på indsatsen og 

kontinuiteten i forhold til medarbejderoplæring, når implementeringen er afsluttet i de forskellige distrikter. Der 

er udarbejdet udkast til undervisningsplan for henholdsvis nyansatte terapeuter og Sosu-medarbejdere i Pleje og 

Rehabilitering.  

 

 

 

 

 


