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Resume 
 

Med baggrund i Digitaliseringsstyrelsen og KL’s anbefalinger, om at kommuner arbejder med digital 

understøttet genoptræning, har Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner igangsat en 

afprøvning med det digitale genoptræningsredskab Icura Activity.  

Målgruppen for afprøvningen er geriatriske borgere, som modtager træning i de fire kommuners 

træningsafdeling. Formålet med afprøvningen er, at vurdere om redskabet kan bruges til målgruppen og i 

hvilken grad det kan bruges, fx som supplement til gruppe- eller individuel træning, eller hvor produktet 

anvendes alene uden yderligere træning.  

Afprøvningen er foretaget på 10 borgere i hver kommune. Samlet set er produktet testet på 40 borgere – 

38 træningsforløb hvor det blev brugt som supplement (ekstra serviceydelse) og 2 forløb hvor borgerne 

udelukkende har trænet med Icura Activity. Efterfølgende er borgernes og terapeuternes erfaringer med 

Icura Activity indsamlet ved hjælp af evalueringsskemaer og interview. Ud over de 40 borgere som har 

udfyldt evalueringsskemaet, har der været et frafald af borgere, samt borgere som har takket nej. I alt har 

54 borgere været gennemgået til at skulle deltage i afprøvningen. 

Erfaringer med Icura Activity er vurderet ud fra følgende temaer: ”teknologien”, ”brugervenlighed”, ”øget 

motivation” og ”empowerment”, ”øget aktivitetsniveau”, samt ”brug af Icura Activity fremover”. Derudover 

er anvendeligheden af produktet til den geriatriske målgruppe, samt tidsforbruget for terapeuten blevet 

diskuteret blandt terapeuterne.  

Resultaterne for afprøvningen viser, at borgerne har haft en del tekniske vanskeligheder med at benytte 

produktet. Borgerne har dog fundet systemet meget motiverende og mange af borgerne har efterfølgende 

øget deres aktivitetsniveau. Icura Activity har også dannet et godt udgangspunkt for den 

sundhedspædagogiske samtale med borgerne og enkelte borgere har opnået øget empowerment. 

Terapeuterne har brugt meget tid på at løse de tekniske problemer for borgerne og mener at produktet 

egner sig bedst til den bedste tredjedel af de geriatriske borgere – når de tekniske udfordringer er løst. 

Terapeuterne mener ikke at Icura Activity kan bruges alene, men primært som et supplement til træningen. 

Eventuelt kan man fremadrettet lavet specifikke gruppeforløb hvor der trænes delvist på hold og delvist 

med Icura Activity. Træningsforløb med Icura Activity giver en stor fleksibilitet og kan også bruges i 

ferieperiode, ved udslusning eller hvis borgen venter på at komme på et gruppetræningsforløb. Icura 

Activity vil også være oplagt at afprøve til andre målgrupper som eksempelvis borgere med kroniske lidelser 

og borgere som er mere teknologivante.   

Fremadrettet anbefales det, at arbejde videre med Icura Activity som digitalt genoptræningsredskab til de 

geriatriske borgere - forudsat at de tekniske udfordringer er løst. Icura Activity er i gang med at udvikle en 

ny sensor-prototype, som sandsynligvis vil kunne løse flere af de nuværende tekniske udfordringer. For at 

vurdere om der på sigt er en økonomisk gevinst for kommunerne, ved at lade Icura Activity erstatte nogle 

træningsforløb, må der foretages en mere systematisk afprøvning. En afprøvning hvor systemet testes både 

som supplement og som erstatning til træningsforløb. Derudover skal der laves specifikke mål for effekten 

af Icura Activity og en model for systematisk screening af borgere til afprøvningen. 
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1. Introduktion  

1.1. Velfærdsteknologi i pleje og omsorg 
Regeringen, KL og Danske Regioner udgav i september 2013 den fælles offentlige strategi om digital 

velfærd 2013-20201. Formålet med rapporten var at sætte skub i udviklingen af digitale velfærdsydelser i 

sundhedsvæsenet, på socialområdet og på undervisningsområdet, således at velfærdsydelserne i højere 

grad bliver digitalt understøttet til en stor gruppe borgere blandt andet patienter, ældre borgere, borgere 

med funktionsnedsættelser samt unge, der skal i uddannelse.  

Strategien indeholder 7 fokusområder, hvor fokusområde 3 omhandler ”velfærdsteknologi i pleje og 

omsorg”.  

I punkt 3.2 heri fremgår: 

”3.2 DIGITALT UNDERSTØTTET GENOPTRÆNING: Genoptræning i eget hjem ved hjælp af fx 
spilteknologi og videomøder med fysioterapeuten og andre borgere med lignende træningsbehov kan 
give den enkelte hyppigere og mere individuelt tilrettelagt træning. Det kan medvirke til hurtigere 
rehabilitering. En analyse af de kommunale erfaringer med digitalt understøttet genoptræning skal 
foreligge i foråret 2014. På den baggrund tages stilling til, hvordan genoptræning skal understøttes 
digitalt. ”  

Den omtalte analyse kan findes på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.2  Det fremgår heraf, at der kan 

forventes en besparelse for kommunerne, hvis digitalt understøttet genoptræning anvendes mere. Dette er 

dog stadig til debat både fagligt og politisk. 

I forhold til vedligeholdende træning er perspektivet i rapporten at 30 % af de 25.800 vedligeholdende 

træningsforløb (efter § 86.23), der gennemføres årligt i hele landet, kan understøttes digitalt. I rapporten er 

beskrevet et typisk normalt træningsforløb for denne målgruppe på 12 uger svarende til 13 

træningssessioner. Der regnes med, at ca. halvdelen af de normale træningssessioner kan erstattes med 

digitalt understøttet træning. Der tages dog generelt store forbehold i forhold til alle konklusioner i 

rapporten, og der er ikke endnu truffet beslutning om, hvordan kommunerne skal arbejde videre med 

digitalt understøttet genoptræning og vedligeholdende træning. 

Derudover har KL i foråret 2016 udgivet ”Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi- og handlingsplan 

2016-2020”4, hvor der er fokus på digitalt understøttet genoptræning som et fremadrettet kommunalt 

indsatsområde. 

Her skrives blandt andet: ”Fremadrettet vil der også være fokus på ibrugtagning af borgernære digitale 

løsninger og velfærdsteknologier, som kan muliggøre, at borgerne kan klare mere selv. Det er fx 

teknologier, som kan understøtte, at man kan lave genoptræning og træning, der understøttes digitalt. 

                                                             
1http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd  

2 http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Rapporter-og-analyser/Analyse-af-digitalt-understoettet-genoptraening  
3 Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven §86.2. I følge Servicelovens § 86 stk. 2 tilbyder kommunen hjælp til at 
vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne 
eller særlige sociale problemer har behov herfor. Vedligeholdelsestræning er målrettet træning for at forhindre 
funktionstab og/eller for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse 
af såvel fysiske som psykiske færdigheder. 
4 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78144/cf_202/Handlingsplan.PDF  

http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd
http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Rapporter-og-analyser/Analyse-af-digitalt-understoettet-genoptraening
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78144/cf_202/Handlingsplan.PDF
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Samtidig bliver fokus også rettet mod videndeling og dokumentation af erfaringer med teknologier, så den 

enkelte kommune kan tilrettelægge indsatsen i forhold til velfærdsteknologi på grundlag af erfaringer og 

dokumentation. 

 

1.2. Om 4 K samarbejdet 
Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner har igennem mange år arbejdet sammen om 
en lang række forskellige opgaver også kaldet 4 K samarbejdet.  

Kommunerne har siden 2009 haft et samarbejde om velfærdsteknologi og en projektgruppe omkring 
udvikling, afprøvning, test og implementering af velfærdsteknologi siden 2011. 

Formålet med samarbejdet er dels at identificere mulige samarbejdsprojekter og igangsætte, bemande og 
implementere disse og foretage den nødvendige opfølgning og dels løbende vidensdeling omkring 
udviklingstendenser og nye teknologier på de relevante områder.  

Social- og sundhedsdirektørerne er overordnet styregruppe for samarbejdet, og en overordnet 
projektgruppe med ledere og konsulenter fra de fire kommuner (4k-velfærdsteknologi-projektgruppe) 
beslutter og tilrettelægger det konkrete samarbejde. 

På genoptræningsområdet samarbejdes allerede om MIG-projektet med Icura Trainer5, og den 
overordnede projektgruppe ønsker nu en undersøgelse af, om der kan etableres et mere forpligtigende 
samarbejde6 om at anvende træningsteknologi som del af træningsindsatsen til den geriatriske borger. 

4K-Velfærdsteknologi-projektgruppe 

Projektgruppen skal blandt andet løbene sikre vidensdeling omkring kommunernes brug af ny teknologi 

indenfor ældre-, sundheds-, psykiatri- og handicapområderne herunder vedligeholde det fælles, samlede 

overblik over velfærdsteknologiprojekter i de fire kommuner.  

De skal sikre, at der gennem den fælles viden om ny teknologi identificeres og udvælges teknologier, der 

med fordel kan gøres til genstand for samarbejdsprojekter. Projektgruppen skal i udvælgelsen sikre, at 

målene i den fælles strategi for velfærdsteknologi forfølges og at der igangsættes projekter, hvor de 

potentielle gevinster ved samarbejde er størst.  

Projektgruppen består af chefer fra de 4 kommuner samt konsulenter.  

Lyngby-Taarbæk Kommune: Jakob Sylvest Nielsen, Centerchef for Borgerservice og Digitalisering; Edda 

Heinskou, centerchef 

Gentofte Kommune: Jesper Holmboe, Chef for Stab og Udvikling; Dorte Hofland, lægelig chef 

Rudersdal Kommune: Lilian Jørgensen, områdechef  

Gladsaxe Kommune: Anne Skjoldan, souschef Træning- og Plejeafdelingen samt leder af Enhed for 
Velfærdsteknologi 

 

                                                             
5 Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG) I projektet er designet et RCT studie, som undersøger om en specifik mobil 
træningsteknologi ”Icura Trainer” kan afløse en del af den genoptræning, som normalt tilbydes. 
6 Samarbejde på træningsområdet kan give både ressourcemæssig og økonomisk gevinst og opbygge ny viden 
træningsmæssigt. 
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2. Om projektet og Icura Activty 

2.1. Baggrund for projektet 

I 2014 udarbejdede en arbejdsgruppe, nedsat i 4K regi og bestående af 2 deltagere fra hver kommune en 

redegørelse omkring vedligeholdende træning, som ligger til grund for dette projekt. Målet med 

redegørelsen var at beskrive: 

 Beskrivelse af målgruppen, der modtager vedligeholdende træning 

 Hvilke tilbud tilbydes i dag målgruppen i de 4 kommuner 

 En fuld redegørelse for hvilke digitale/velfærdsteknologiske træningsredskaber, der kan tilbydes 

målgruppen, der modtager vedligeholdende træning 

 En indstilling om hvorledes et 4K samarbejde omkring digitalt understøttet vedligeholdende 

træning kunne se ud   

Konklusionen i denne redegørelse blev fremlagt 4K-Velfærdsteknologi-projektgruppen. Gruppen 

besluttede, at der skulle arbejdes videre med arbejdsgruppens anbefalinger – hvilket har resulteret i 

nærværende projekt omkring afprøvning af Icura Acitivty som velfærdsteknologisk redskab i forbindelse 

med vedligeholdende træning.    

2.2. Organisering af projektet 

Faglig styregruppe for projektet  

Består af ledere af træningscentrene fra de fire kommuner. Gruppens opgave er at bidrage til beslutninger, 

der relaterer sig til det organisatoriske med hensyn til det aktuelle projekt omkring afprøvning af Icura 

Actvity.  

Gruppen består af:  

Rita Bonke (leder af ergoterapien, Gentofte Kommune), Tina Elsberg (ledende fysioterapeut, Lyngby-

Taarbæk Kommune), Lene Kiehl Jensen (leder af genoptræningen, Rudersdal Kommune), Marelis Petersen 

(leder af træningsenheden, Gladsaxe Kommune), Katrine Cortnum-Fly (kvalitetskonsulent, Gladsaxe 

Kommune og projektleder for projektet). 

Arbejdsgruppen 

I gruppen deltager minimum to medarbejdere fra hver kommune (ergoterapeut eller fysioterapeut), som 
arbejder med vedligeholdende træning eller træningsteknologi.  

Gruppen består af:  

Gladsaxe Kommune: Louise Buhl Borg, fysioterapeut; Katrine Schnipp Findsen Steenhard, fysioterapeut; 
Inge Bohn Bidstrup, fysioterapeut, konsulent i Træning og Pleje 

Gentofte Kommune: Jakob Mortensen, ergoterapeut; Anja Skau Tørning, ergoterapeut 

Lyngby-Taarbæk Kommune: Lise Heiberg, fysioterapeut; Bodil Ingholt, ergoterapeut; Lotte Ekstrøm 

Petersen, udviklingsfysioterapeut; Anita Pallisborg, ergoterapeut; Louise Wiuff, fysioterapeut  

Rudersdal Kommune: Anne-Dorthe Nordlien, fysioterapeut; Ulla Andersen, udviklingsergoterapeut 
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2.3. Formål og målsætninger 

Formålet med projektet er, at arbejdsgruppen i samarbejde med Softwarevirksomheden Icura afprøver 

træningsteknologien Icura Activity på geriatriske borgere, som modtager træning i de fire kommuners 

træningsafdeling.  

Målgruppen er løbende justeret, eftersom man visiterede meget forskelligt i de 4 kommuner. Til slut er 

målgruppen defineret som alle relevante geriatriske borgere henvist under services lovens § 86, stk. 1 og 2 

samt sundhedslovens § 140. Dvs. geriatriske borgene, der oplever nedgang eller besvær med at klare 

daglige aktiviteter og som følge af dette visiteres til en træningsydelse.  

Afprøvningen tager udgangspunkt i en fælles generisk model, som er udviklet af arbejdsgruppen.  

Efterfølgende evalueres afprøvningen. Der udarbejdes en evalueringsrapport, som konkluderer på 

erfaringerne med Icura Activity som træningsprogram, til ”4K-Velfærdsteknologi-projektgruppen”. Gruppen 

vil herefter kunne tage stilling til, hvorvidt de fire kommuner skal arbejde videre med implementering af 

produktet eller ej? 

  

2.4. Teknologien (Icura Activity) 

Icura activity er et velfærdsteknologisk redskab, som kan anvendes til hjemmetræning.  Icura Activty er et 

digitalt træningsredskab, som kan bruges som redskab til at understøtte den kommunale træningsindsats. 

Systemet består af en mobiltelefon og en bevægelsessensor, som sammen registrerer og sammenligner 

aktivitetsniveau, øvelser og dagligdagsgøremål.  

Borgerne introduceres til projektets formål og programmet af terapeuten. Derudover udleveres der en 

pjece med information om Icura Activity. Pjecen kan ses i bilag 1. 

Programmet indeholder følgende moduler: Bevægelse, skridt, øvelser, gøremål, opret og interval.  

Icura Activity kan tilpasses borgerens træningsbehov og de enkelte træningsmoduler kan til- eller fravælges 

alt efter ønske. Under hvert modul er der forskellige øvelser og instruktionsvideoer samt figurer, som 

borgeren kan benytte. Derudover er der også mulighed for selv at definere en dagligdagsaktivitet, ud fra de 

mål borgeren har med træningen, under modulet ”gøremål”. Udviklingen af modulet ”gøremål” er 

foretaget specifikt til denne afprøvning, og er udviklet i samarbejde med to ergoterapeuter fra 

projektgruppen. Under gøremål foretager borgeren selvrapporteret måling, hvor borgeren angiver 

tilfredshed med udførelsen ved hjælp af smiley’er. De øvrige moduler måles ved hjælp af sensoren, som 

kan sættes om henholdsvis maven eller armene.   

Icura Activity måler data omkring borgerens træning og aktivitetsniveau. Denne information bliver 

automatisk overført fra sensoren til den tilhørende smartphone app, når disse er forbundet ved hjælp af en 

bluetooth-forbindelse. På smartphonen kan borgeren se en statistik over udførte aktiviteter.  
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Registreringerne sendes til borgerens profil på Icuras behandlerhjemmeside og sendes automatisk til ergo- 

eller fysioterapeuten, således at træningshistorikken kan bruges som evalueringsredskab samt danne 

baggrund for løbende tilpasning af træningsprogrammet til den enkelte borger.  

 

2.5. Projektfaser og den generiske model 

Forinden projektopstart er der udarbejdet en gennemgang af forskellige træningsteknologier. Hvor 

produkterne blev vurderet med henblik på at udvælge den teknologi med mest relevans for den geriatriske 

borger, der har brug for træningstilbud. I denne forbindelse blev det besluttet at Icura Activity var den 

træningsteknologi med mest potentiale til målgruppen. Rapporten (”4K samarbejde om vedligeholdende 

træning og teknologi”, 16-02-2015) kan rekvireres ved behov.  

I det aktuelle projekt har formålet dermed været at tilpasse, afprøve og evaluere erfaringerne ved brug af 

Icura Activity. Projektet opdeles i 3 faser. 

De 3 faser 

Fase 1; består af en opstartsfase. Her foretages første testperiode, hvor Icura Activitys funktioner 

gennemgås og afprøves.  
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Fase 2; består af en evaluering af første testperiode, samt ønsker til nye funktioner i programmet. 

Derudover udarbejdes en generisk model, som bruges som skabelon for, hvorledes Icura Activity afprøves 

og evalueres i de fire kommuner, der deltager i projektet.  

Fase 3; her afprøves Icura Activity med de tilpassede funktioner i alle fire kommuner på 10 borgere. Efter 

afprøvningen foretages en evaluering af både borgernes, samt terapeuternes oplevelser af produktet. 

Efterfølgende udarbejdes en evalueringsrapport samt anbefalinger for det evt. videre arbejde med Icura 

Activity som digitalt træningsredskab.  

Herefter kan kommunerne implementere Icura Activity på forskellig vis, som det passer ind i organiseringen 

i den enkelte kommune.  

Den generiske model – model for afprøvning i 4 K 

Formålet med afprøvningen er at få opbygget en erfaringsbase med teknologiens match med den udvalgte 

målgruppe, hvilket skal bruges til at vurdere om teknologien skal implementeres som en del af 

træningstilbuddet til denne målgruppe.  

Hver af de fire kommuner får 10 Icura Activity træningssæt (en mobilenhed og en sensor) til afprøvning i 5 

måneder fra midt april 2016 til september 2016. Målet er at, alle kommuner gennemfører minimum 10 

træningsforløb med Icura Activity i denne periode.  

Karakteristika af målgruppen er at der er tale om borgere, der oplever nedgang eller besvær med at klare 

daglige aktiviteter på samme niveau som tidligere eller som har behov for hjælp til at bevare optrænede 

færdigheder opnået igennem et bevilliget genoptræningsforløb.  Der vil ofte være et reduceret fysisk 

funktionsniveau, hvilket medfører et behov for træning på generelt niveau (muskelstyrke, kondition, 

udholdenhed). Formålet med forløbet er at genvinde og/eller vedligeholde færdigheder/daglige aktiviteter.  

Forløbet er ikke begrænset til en særlig paragraf, men retter sig mod borgere, der passer ind i 

karakteristikken og opfylder ind- og eksklusionskriterier. Årsagen hertil er, at det har vist sig at de 4 

kommuner i projektet visiterer borgerne forskelligt. Dette resulterede i, at der i projektet blev besluttet at 

koncentrere sig generelt om geriatriske borgere, der generelt får bevilliget et træningsforløb pga. nedgang 

eller besvær i at klare daglige aktiviteter. 

Et træningsforløb med Icura Activity varer som udgangspunkt maks. tre måneder. Teknologien kan 

anvendes som supplement til holdtræning, borgeren kan træne alene med teknologien - suppleret af 

telefonisk opfølgning - eller den kan anvendes som supplement til individuel træning.  

Forinden træningsopstart foretager terapeuten en opstartssamtale med borgeren, hvor der foretages en 

ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk udredning, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for 

træningen. Dernæst udarbejdes et individuelt træningsprogram og teknologien samt anvendelsen 

præsenteres for borgeren. Mens træningen står på, vil der være løbende kontakt med borgeren, hvor 

terapeuten følger op på borgerens elektroniske log samt tilpasser træningsforløbet efter borgerens behov. 

Afslutningsvis foretages en evaluering af, hvorledes borgeren har oplevet brugen af Icura Activity. I denne 

forbindelse udfyldes et evalueringsskema.  

Uddybet beskrivelse af den generiske model kan ses i bilag 2. 

 

2.6. Metode i evaluering af projektet 
Formålet med evalueringen er at få indsamlet og konkluderet på erfaringer fra praksis. Fokus for 
evalueringen er teknologiens match med den udvalgte målgruppe set ud fra borgernes og terapeuternes 
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oplevelser samt afprøvning af den generiske model (bilag 2). Evalueringens modtager er 4K-
Velfærdsteknologi-projektgruppen, der skal bruge denne viden til at vurdere om teknologien fremadrettet 
skal tilbydes som et led af træningstilbuddet til denne målgruppe.  

Spørgeskemaer til terapeuter og borgere  

Der er i forbindelse med afprøvningen af 10 borgere i alle fire kommuner i fase 3 lavet spørgeskemaer, som 

afdækker både borgernes og terapeuternes erfaringer med at bruge Icura Activity som supplement til de 

øvrige indsatser.   

 Evalueringsskema til borger. Udfyldes af borger sammen med terapeut i slutningen af 
træningsforløb med Icura Activity. Besvarelser fra borgerne i de fire kommuner omkring brugen af 
Icura Activity baseres på evalueringsskemaer udfyldt af 10 borgere fra hver kommune. 
Evalueringsskemaerne repræsenterer kun de borgere, som har gennemført forløbet, og dermed 
ikke de ekskluderede eller dem, der er afsluttet før tid.  
 

Gladsaxe 10 
Gentofte 10 
Lyngby-Taarbæk 10 
Rudersdal 10 
Besvarelser i alt 40 

Evalueringsskemaet er vedlagt som bilag 3. 

 

 Opsamlende spørgeskema til terapeuter. Udfyldes i slutningen af fase 3.  
Resultaterne fra spørgeskemaerne fra terapeuterne i de fire kommuner omkring brugen af Icura 
Activity baseres på følgende fordeling af besvarelser.  
 

Gladsaxe 2 
Gentofte 2 
Lyngby-Taarbæk 3 
Rudersdal 4 
Besvarelser i alt 11 

Evalueringsskemaet er vedlagt som bilag 4. 

 

Fokusgruppeinterview med terapeuter 

Evalueringen består også af et kvalitativt fokusgruppeinterview med de terapeuter, som har afprøvet Icura 

Activity. Formålet med dette er at få en mere nuanceret beskrivelse af deres erfaringer med teknologien, 

samt give terapeuterne mulighed for at diskutere fordele og ulemper ved brugen af træningsteknologien i 

fokusgruppen. Interviewet bestod af nogle grupperefleksioner, der blev foretaget pr. kommune samt 

efterfølgende mulighed for at uddybe gruppens besvarelser til de øvrige i fokusgruppen. 

Til fokusgruppeinterviewet deltog to ergoterapeuter fra Gentofte Kommune, to fysioterapeuter fra 
Gladsaxe Kommune, en fysioterapeut fra Rudersdal Kommune og tre fysioterapeuter og to ergoterapeuter 
fra Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 
Interviewguiden er vedlagt som bilag 5.  
 

Feedback fra den faglige styregruppe  

Afslutningsvis foretages et evalueringsmøde for den faglige styregruppe. Hvor der er fokus på, hvordan 
ledelsen har oplevet Icura Activity forløbene, og hvordan brug af teknologien passer ind i de respektive 
kommunale behov og organisering. Her vil den faglige styregruppe blive bedt om at forholde sig til følgende 
områder:  
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 Organisationen:  
Hvordan passer IA ind i kommunens behov? Er der andre målgrupper teknologien vil være anvendelig til? 
Hvilke ændrede arbejdsgange kræver IA? Kræver IA andre terapeutiske kompetencer? Hvilke? 

 Ressourcer 
Hvor mange ressourcer og hvilke typer af ressourcer er der blevet anvendt? Også set i fht. traditionelle 

tilbud. Fx ekstra terapeuttimer ved introduktion og ekstra terapeuttimer til at følge med i borgernes IA data 

løbende. 

 

3. Resultater fra evalueringen 

3.1. Oversigt over borgere der har modtaget træning med Icura Activity 
I alt blev 54 borgere fra de fire kommuner gennemgået i forhold til om de kunne og ville deltage i projektet 

omkring afprøvning af Icura Activity. Forinden dette har terapeuterne i kommunerne selv udvalgt blandt 

deres geriatriske borgere, hvem de mener det vil være relevante for at deltage i projektet. Ud af disse 54 

borgere blev 18 ekskluderet ifht eksklusionskriterierne (primært pga. pacemaker), 6 sagde nej fra start og 

35 borgere (heraf afsluttede 16 før planlagt) fik igangsat et træningsforløb med Icura Activity. 

I nedenstående ses en oversigt over borgernes køn, målgruppe, hvilket forløb borger var tilknyttet samt i 

hvilken grad, de gennemførte træningsforløbet med IA, og hvorvidt det blev brugt som supplement til 

anden træning eller om borgeren brugte IA alene.    

  Gladsaxe Gentofte Rudersdal 
Lyngby-
Taarbæk Total 

Antal borgere i alt  14 10 19 11 54 

Køn Kvinde 9 5 12 4 30 

 Mand 5 5 7 7 24 
Hvilken målgruppe var borgeren Geriatrisk 14 4 19 5 42 

 Arbejdsmarkeds rettet 0 2 0 1 3 

 Apopleksi 0 3 0 0 3 

 Cancer 0 1 0 1 2 

 Andet   0 0 0 4 4 

Forløb borgeren var tilknyttet Hverdagsrehabilitering 0 4 0 0 4 

 Holdtræning 14 2 12 7 35 
 Hjemmetræning 0 1 0 1 2 

 Andet tilbud (individ. Fys/ergo) 0 3 7 3 13 

Gennemførelse af IA forløb Sagde nej fra start / 4 2 / 6 

 Afsluttet testen af IA før planlagt 6 2 5 3 16 

 Gennemført forløbet med IA 6 8 7 8 29 

 Ekskluderet 2 4 5 7 18 

I hvilken grad blev IA brugt Supplement til træning 14 10 12 9 45 
 IA blev brugt alene 0 0 0 2 2 
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3.2. Borgerperspektiv 

Teknologien 

Blandt borgerne er der generelt tilfredshed eller delvist tilfredshed med teknologien i 3 ud af 4 kommuner. 
Flere borgere kommenterer dog, at tilfredsheden i stor grad hænger sammen med, om teknologien 
fungerer optimalt. Der er en overvejende andel, som oplever at teknologien svigter og ikke måler korrekt i 
flere situationer. Flere borgere mente, at teknologien skulle forbedres en del for at fungere stabilt og 
optimalt. Men når den fungerede, var det godt.  

Eksempler på hvornår teknologien ikke virkede kan være:  

 Billedet fryser under en videoseance, og borgeren dermed ikke kan komme videre i øvelsen  

 Der er ikke registreret aktivitet for nogle dage på computeren, selvom borgeren har haft systemet i 
brug alle dage 

 Skridttælleren tæller ikke korrekt efter sidste opdatering, eller tælleren ”går ud” efter 2 min. 
selvom borgeren er gående     

 Skridttælleren tæller skridt, mens man kører på el-scooter 
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 Sensoren har svært ved at fange forbindelse til telefonen evt. fordi borgeren bor i betonbyggeri  

 Der er problemer med at oplade mobilen ved hjælp af holderen  

 Borgerne har svært ved at se skærm 

 Søjler til statistik er alt for lille, og borgere ser det ikke. Det samme er gældende for ikon, der 
symboliserer, at der er forbindelse til sensor (rød/grøn)  

 Hvorfor skal den ene sensor slukkes, når den anden tændes. Det er forvirrende 

 Opladning er svær for flere at finde ud af (knap til siden at kunne sætte det lille stik i) 

 

 

Flere af borgerne, der har afprøvet teknologien, har haft svært ved at betjene den, og dette har i flere 
tilfælde resulteret i, at borgerne har opgivet træningsforløbet med Icura Activity. I alt har 16 borgere ud af 
45 (35%) afsluttet før planlagt primært pga. problemer med eller ubehag ved at betjene systemet.  

Eksempler på hvad det har været svært: 

 At borgeren ikke kunne finde ud af indtaste gøremål og gennemføre øvelser 

 At borgeren ikke havde forståelse for at benytte funktionalitet i udstyr. En borger brugte ben-
sensor sammen med mave-sensor under gang (trods instruktion)  

 Når borgeren ikke kunne se skærmen 

 Flere borgere har følt fysisk ubehag ved at benytte Icura Activity, da elastikken strammede fx om 
maven og sensoren generede og gav blå mærker på ben  
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Motivation  

De fleste borgere i testgruppen oplevede at få øget motivation ved at træne med Icura Activity i tre ud af 

de fire kommuner. Flere oplevede, at det var meget motiverende at kunne se resultaterne af træningen. 

Dog var der også nogen, som angav, at det var demotiverende at bruge systemet, da det var tidskrævende, 

og de havde svært ved at nå de planlagte øvelser og aktiviteter. En enkelt borger beskriver, at 

vedkommende er for doven til at bruge systemet, og at det derfor er ægtefællen, som har hjulpet med at 

betjene systemet. Denne borger har heller ikke fulgt med i data omkring sin træning.  

Eksempler på udtalelser fra borgere, som har oplevet øget motivation: 

 Det var meget motiverende at kunne se, at jeg gennemførte det. 

 Det har bevirket, at jeg har fået mere lyst til at gå i gang med mit tidligere hjemmeprogram 

 Motiverende at IA tæller øvelser og skridt.  

 Jeg oplevede, at der var noget der lykkedes.  

 Motiverende at se egne resultater og se at den tæller under øvelse  

 Det har været sjovt, at der blev talt skridt 

Eksempler på udtalelser fra borgere som ikke har oplevet øget motivation: 

 Det tog motivationen fra mig, når systemet ikke virkede ordentligt, og den ikke talte fx skridt 

korrekt 

 Jeg har ikke haft tid til at bruge systemet. Jeg er meget træt og alting tager meget lang tid  

 Det var svært at nå nok bevægelse  

 Det tog for lang tid inden systemet virkede 

 Det var ”trist” at træne med IA 
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Størstedelen af borgerne har været glade eller delvist glade for, at terapeuten kunne følge med i 
træningen, hvilket har medvirket til at holde motivationen oppe.  

Eksempler på udtalelser fra borgere: 

 Det var meget motiverende, at terapeuten kunne se, hvad jeg trænede  

 Motiverende, at der er kontrol med træningen  

 Det var rigtig fint, at terapeuten kunne følge med og fx sætte antal af skridt, jeg skulle gå op  

 Det betyder meget, at terapeut følger med, og at man kan se på egne data, sætte mål og se om 
man kom over.  

 Det var motiverende, at terapeut følger med via hjemmeside, men ville gerne have haft en telefon 
opringning med individuel feedback med jævne mellemrum (der blev lavet opfølgning i mindre 
grupper som en del af holdtræning, men det oplevede borgeren ikke var personligt nok). 

Nogle borgere har dog ikke været så bevidste om, at terapeuten ”fulgte med”, mens enkelte borgere har 

følt sig direkte overvåget og kontrolleret af terapeuten.  

 

 

0

2

4

6

8

Jeg syntes ICURA Activity er 
motiverende

Meget enig Delvis enig

Delvis uenig Meget uenig

0
2
4
6
8

Det har været af betydning, at 
terapeuten har kunne følge 

med i min træning

Meget enig Delvis enig

Delvis uenig Meget uenig



 
 

15 
 

Aktivitetsniveau   

De fleste af borgerne i alle kommuner angiver at have trænet mere med IA end de normalt ville have gjort, 

enten i høj grad eller i nogen grad. Enkelte mener ikke, at de har trænet mere ved brug ad IA.  

Eksempler på udtalelser fra borgere, der har trænet mere:   

 Det har været min følgesvend 

 Skridt og øvelser mest motiverende, hvis jeg havde haft papirprogram, ville jeg ikke have lavet det 

samme 

 Det tvinger mig til at være aktiv 

 Det har været givtigt, når teknikken virkede 

 Det har været godt, og det har presset mig til at træne mere pga. dårlig samvittighed 

 Det giver et ekstra skub til at gå mere 

 Jeg laver flere øvelser, end vi har aftalt 

 IA gjorde, at jeg kom ud at døren, hvilket jeg ellers ikke ville have gjort 

 

 

Nogle borgere oplever at være blevet generelt mere aktive i deres dagligdagsaktiviteter.  

Eksempler på aktiviteter borgerne er blevet motiveret til efter brug af IA: 

 Begyndt at gå med skridttæller efter hun er blevet inspireret af IA.  

 Er kommet mere i gang med at gå med hunden efter at have trænet med IA  

 Har fået lyst til at lave mere fx. pudse sølvtøj og holde sig i gang 

 Går mere 

 Tager mere ud med manden på fx. indkøb 
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Brug af Icura Activity fremover 

Blandt borgerne i de fire kommuner er der stor varians i om de fremadrettet ville træne med Icura Activity, 

hvis dette blev et tilbud. I Gentofte Kommune har flere af borgerne været meget positive overfor produktet 

og var kede af, da projektet sluttede. I de øvrige kommuner var behovet lidt mere spredt fra at være 

interesseret til slet ikke at være interesseret. Nogle borgere mener ikke at Icura Activity kan stå alene som 

træningstilbud, og enkelte borgere vil hellere have almindelige træningstilbud eller blot en skridttæller 

tilbudt.  

 

 

3.3. Medarbejderperspektiv 

Teknologien 

Terapeuterne fra de fire kommuner har som udgangspunkt haft nemt ved at bruge teknologien. Men i 

forbindelse med tekniske vanskeligheder, hvor de skal supportere borgen, har de ikke følt sig kompetente 

nok til dette. Flere borgere har eksempelvis ringet ind 4-5 gange i forløbet for at få teknisk hjælp i stedet for 

at gøre brug af den oprettede support-telefon som Icura Activity havde stillet til rådighed under 

testforløbet. 
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Til fokusgruppeinterviewet bedømte terapeuterne Icura Activitys driftssikkerhed. Og her var der bred 

enighed om, at systemet et for ustabilt i målingerne, at sensorerne er defekte og ikke tæller ordentligt. 

Flere af kommunerne har haft et stort frafald af borgere pga. af ustabiliteten.  

 

Under fokusgruppeinterviewet blev terapeuterne bedt om at graduere træningsmodulerne i Icura Activity 

efter hvorvidt funktionen var relevant for borgeren, mindre relevant, ikke relevant eller om funktionen helt 

kunne udelades.  

Flere terapeuter angav at funktionen ”opret” ikke var særlig anvendelig til målgruppen, samt at navnet på 

modulet var misvisende. Det kan hentyde til at man skal oprette sig selv som bruger og ikke, hvor længe 

borgeren står opret i løbet af dagen. To kommuner fandt funktionen ”skridt” som den mest anvendelige 

funktion, trods tekniske mangler i forhold til at kunne måle korrekt, da denne funktion var nem at gå til og 

nem at forstå for borgeren. Flere borgere kendte i forvejen funktionen og nogle havde allerede erfaring 

med en skridttæller.  

Funktionen ”gøremål” var særligt i to kommuner meget anvendelig og blev brugt meget. Borgerne 

rapporterede flittigt i denne funktion og følte, at de gjorde meget. I de to andre kommuner var denne 

funktion ikke særlig anvendelig til deres målgruppe. De to kommuner, som oplevede netop dette modul 

meget anvendeligt, oplevede at teknologien var med til at italesætte og tydeliggøre overfor borgerne at 

selv dagligdagsaktiviteter som at vaske op og skrælle kartofler talte som aktivitet og var med til at øge 

deres aktivitetsniveau betydeligt. Dermed havde dette modul en særlig effekt i forhold til det 

sundhedspædagogiske arbejde og til at skabe en dialog om, hvad der kan være træning borgerens 

dagligdag. Modulet blev særligt anvendt at ergoterapeuterne.  

Funktionen ”bevægelse” blev vurderet som mindre relevant for borgerne, da flere borgere blev meget 

frustreret over hvor unøjagtig den målte. Den var meget teknisk ustabil.  

I forbindelse med fokusgruppeinterviewet kunne der opleves en del forskel i terapeuternes oplevelse af 

Icura Activitys forskellige træningsmoduler alt afhængig af om systemet blev brugt i ergoterapeutisk eller 

fysioterapeutisk sammenhæng.   
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Brugervenlighed 

Flere af terapeuterne angiver, at borgerne har svært ved at betjene udstyret, da skærmen enten er for lille 

til at de kan se, hvad der står på den.  De har også haft svært ved at se opladningsstikket til mobilenheden 

og har dermed haft svært ved at tilslutte dette korrekt. Derudover har nogle svært ved at placere 

sensorerne korrekt. Det har også for nogle været svært at huske i hvilken rækkefølge sensorerne skal 

slukkes og tændes, hvis man skal gøre brug af sensor nr.2 til fx at måle armbevægelser.  

Flere borgere har jævnligt skulle bruge telefonisk support fra terapeuterne pga. tekniske vanskeligheder, 

selvom Icura har haft en telefonisk supporttelefon. Grunden til at borgerne som udgangspunkt har 

kontaktet terapeuter ved tekniske problemer og ikke Icura, kan evt. være, at de har oplevet det mere 

naturligt at kontakte den person, de i forvejen kender og har løbende kontakt til – nemlig terapeuten. For 

terapeuten kan det også være svært at afvise opkald om tekniske problemer fra borgerne og henvise dem 

videre til supportlinjen hos Icura.  

Borgere har også meldt fra til afprøvning af projektet fra start af pga. det tekniske eller opgivet kort inde i 

forløbet.  Ud af de 45 borgere som i alt gik i gang med træningsforløbet afsluttede 16 (svarende til 35%) af 
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dem før tid primært pga. tekniske vanskeligheder med at betjene udstyret eller pga. irritation over 

udstyrets tekniske mangler.  

 

 

Målgruppen 

I forhold til resultaterne omkring målgruppen, skal der tages højde for at målgruppen har været meget 

bredt defineret, og at kommunerne har afprøvet produktet på mange forskellige geriatriske borgere, der 

blandt andet et tilknyttet gruppetræningsforløb, individuel træning, samt andre målgrupper som fx 

apopleksi og cancer.  

Der har dog været blandet oplevelser med systemet i forhold til målgruppen. Flere af borgerne i Lyngby-

Taarbæk Kommune har været så glad for brugen af det, at de gerne ville købe det selv, hvis det var muligt.  

Omvendt er der også borgere, som er blevet meget stresset af at have systemet. Der er også terapeuter, 

som har erfaret, at borgeren har sagt, de har brugt systemet, men når der blev set på data fra 

terapeutdatabasen, var systemet ikke blevet brugt.  

Der har været en større andel i målgruppen, som har pacemaker, og derfor er blevet ekskluderet i forhold 

til afprøvningen, selvom de har været meget motiveret.  

Generelt er der enighed om, at dette system ikke passer til alle i målgruppen, og at det passer bedst til den 

bedste halvdel eller tredjedel af borgerne. Det vil derfor være op til den enkelte terapeut at vurdere om 

den geriatriske borger vil have gavn af Icura Activity som teknologisk træningsredskab.  

Der er også en opfattelse af at særligt mændene har følt sig motiveret med systemet. Mændene har dog 

også haft meget fokus på de tekniske mangler ved fx, at den ikke tæller korrekt.  

Terapeuterne kommer med udtalelser som følgende i forhold til målgruppen:  

 Jeg har haft borgere, som ikke kunne tænde sensorerne 

 Jeg har haft en borger, som ikke kunne tænde systemet, men manden hjalp til, så hun fik et godt 

resultat ud af det  

 Det er nemmere at få systemet til at køre med borger, som har haft en smartphone før 

 Nogen er bedre til at betjene det i målgruppen end andre  
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Da terapeuterne skulle procentangive, hvor mange i deres målgruppe, de mente Icura Activity ville passe til, 

fordelte det sig således:  

Gladsaxe: 20% 

Gentofte 50% (afhængig af mulighederne for at tilpasse det til den enkelte borger) 

Lyngby: 25% 

Rudersdal: 20-30% (flere af borgerne var sat i gang med det, men man kunne se på hjemmesiden, at de ikke 

foretog øvelserne)  

 

Til fokusgruppeinterviewet blev det diskuteret, hvilken målgruppe Icura Activity eventuelt ville være 

anvendeligt til. Her kom terapeuterne med følgende forslag: 

 Arbejdsmarkedsrelaterede problematikker (fx sygemeldte/langtidsledige i et træningstilbud) 

 Livsstilssygdomme 

 Kroniske sygdomme 

 KOL 

 Overvægt 

 Nogle borgere, som er mere teknologisk orienterede (dvs. lidt yngre borgere) 

Teknologien vurderes at være en velegnet teknologi til udslusning, godt supplement til 

hverdagsrehabilitering. Alle (uanset diagnose) der er motiveret til at have denne støtte, vil kunne have 

fordel af det.  

 

Motivation og empowerment 

I forbindelse med fokusgruppeinterviewet angav terapeuterne hvor stor en procentdel af målgruppen de 

mener opnår empowerment ved brug af Icura Activity. Besvarelserne fordelte sig således:  

Gladsaxe: 33% 

Gentofte: 25% 

Lyngby: 60% 
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Rudersdal: 20-25% 

Procentangivelserne gælder som udgangspunkt i en situation, hvor Icura Activity bruges som et supplement 

til træningen, da den efter terapeuternes vurdering i de fleste tilfælde, ikke kan stå alene.  Ofte vil der 

eksempelvis være behov for superviseret træning for at øge intensitet, koordinere samarbejde med andre 

instanser og fx supplere træningen med styrketræning.  

De borgere, som opnår en maksimal udnyttelse og empowerment har ifølge terapeuterne været meget 

tilfredse med systemet. Dog vurderes det fra blandt andet Rudersdal Kommune, at de synes, der har været 

for få borgere, som har opnået empowerment.  

Der er også eksempler på, at nogle af terapeuterne har oplevet borgere, som lærte at slippe teknologien og 

foretage øvelserne alligevel, dvs. hvor der skete en udfasning af brugen af systemet. Borgeren opnåede 

dermed empowerment til selv at varetage træningen fremadrettet uden teknologisk støtte.  

Selvrapporteringen som dialogredskab i forbindelse med modulet ”gøremål” har været et meget 

anvendelige redskab i forbindelse med at skabe en dialog mellem terapeut og borger. Og denne del 

bidrager udmærket til den sundhedspædagogiske indsats og målet med at øge empowerment hos 

borgeren. Terapeuterne synes det kunne være rart, at borgeren kunne supplere smiley-angivelserne 

(tilfredsheden med udførelse af gøremålene) med en kort beskrivelse af, hvad der var godt eller skidt.  

Tidsfaktor 

Terapeuternes vurdering af, hvor meget tid de bruger samlet set (både face2face og telefonisk kontakt) på 

at have en borger i et forløb med Icura Activity fordeler sig således: 

Face2face kontakt: 

Før opstart: Terapeuterne bruger mellem 20-45 min. til information om IA før opstart. 

Under forløbet: Små midtvejsevalueringer af 15-20 min. varighed ugentligt samt 

slutevaluering på cirka 30-45 min.   

Længde på forløbet: Forløbene strækker sig mellem 1½-4 måneder. (Derudover er der korte 

forløb på nogle få dage – hvor borgeren stopper før planlagt). 

Telefonisk kontakt: 

Før opstart: Ingen af terapeuterne bruger telefonisk kontakt før forløbet, medmindre de ikke 

modtager face-to-face-samtale før start. 

Under forløbet: Antal telefoniske kontakter undervejs i forløbet varierer kommunerne 

imellem fra 1-4 gange af 5-15 min varighed. Primær årsag er teknisk support. 

Hvor langt er forløbet: Forløbet med den telefoniske kontakt følger træningsforløbet. Når 

træningen er afsluttet, slutter den telefoniske kontakt også.  

Gennemsnitligt betyder det at et forløb med Icura Activity i 3 måneder (fra start til slut) vil bruge omkring: 

Intro: 30 min 

Under forløb: 2,5 timers face2face og 30 min telefonisk kontakt: 3 timer 

Evaluering: 30 min   

Samlet tidsforbrug i det aktuelle projekt (forløb på 3 måneder) anslås til gennemsnitligt: 4 timer. 
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Brug af Icura Activity fremover 

Der er lidt uenighed blandt terapeuterne, om hvorvidt de ser Icura Activity som den fremtidige løsning som 

en del af træningstilbuddet. De fleste terapeuter mener, at systemet ikke kan stå alene, men primært som 

supplement til andre træningstilbud, da træningsindsatsen som udgangspunkt vil kræve en kombination af 

indsatser fx suppleret med styrketræning. Det har været svært for to kommuner at finde en målgruppe, 

som passede, og de mener, at et succesfuldt træningsforløb med Icura Activity afhænger meget af at finde 

de rigtige borgere – som er vant til at arbejde med fx smartphones og er teknologivante.   

 

Flere af terapeuterne kan dog se fordele og fleksibilitet ved at anvende Icura Activity: 

 Borgerne har træningen, når det passer dem 

 Borgerne behøver ikke møde op på træningscentret for at træne to gange ugentligt, men kan 

træne når som helst 

 Systemet er godt til ferieperioder. Det giver borgeren frihed til at holde ferie (tage i sommerhus) og 

stadig træne 

 Det giver en god forståelse af, hvad der er træning i ens hverdag 

 Det er godt sundhedspædagogisk, at terapeuten kan følge med i træningen på afstand 

 Man kan som terapeut følge borgerne lidt længere 

 Borgerne kan bevare en livline til kommunen, selvom de udelukkende laver hjemmetræning med IA 

 Det giver god mulighed for at have en overgang fra træning til udslusning, så man ikke slipper 

borgerne med det samme 

 Systemet kan anvendes, mens borgeren står på venteliste til at komme på holdtræning  

 

3.4. Forslag til forbedringer 

 At armbevægelser bliver talt med i aktivitet, fx når man maler eller skræller kartofler 

 Elastik om maven generer, det kunne være rart med en bredere elastik  

 At man kunne få det som app, der kan bruges på almindelige smartphones til privat brug 

 Flere programmer 

 Mere smart/fiks sensor til fx armen eller håndled, som fx pulsur 

 En alarm som minder én om at: ”Nu skal du lave øvelser” 
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 En alarm der minder borgeren om, at de skal synkronisere systemet inden midnat, så træningen 

kommer på den korrekte dato  

 Mulighed for at koble systemet til motionscykel 

 At man kan sætte den til at vise en video, som kan inspirere – UDEN man skal have sensor på 

 At borgeren kan se data ifht forbedring – så man kan følge med i sin udvikling  

 Terapeuterne har savnet et bemærkningsfelt, hvor man kan skrive og fortælle mere end blot 

smileys og komme med sine egne bemærkninger 

 

3.5. Organisation og økonomi (fra referencegruppen)  

Organisationen  

I forhold til de organisatoriske rammer vurderer den faglige styregruppe for projektet (bestående af ledere 

fra de fire træningscentre), at der har været et stort tidsforbrug i forhold til afprøvning af Icura Activity. Det 

har særligt været tidskrævende for deres terapeuter pga. de tekniske vanskeligheder.  

Beregninger fra eksempelvis Rudersdal Kommune anslår, at de i nærværende projekt bruger cirka 2 ½ time 

pr. borgerforløb, og Gentofte Kommune har derudover afsat to terapeuter ugentligt til at samle op på 

terapeutdatabasen omkring borgernes aktivitetsniveau. Terapeutgruppen i Lyngby-Taarbæk oplever 

primært at tidsforbruget har været så højt pga. de tekniske vanskeligheder og motivationsarbejdet med 

borgerne om at benytte systemet. Terapeuterne fra Lyngby-Taarbæk mener, at der ved implementering af 

Icura Activity – når det tekniske fungerer mere optimalt - vil kunne beregnes samme tidsforbrug som ved 

Icura Trainer (som anslås til 2½ time for et forløb i 6 uger med 5 fremmødegange). 

Vurderingerne af, hvorvidt ressourceforbruget er højt eller acceptabelt bør efter deres vurdering hænge 

meget sammen med, om Icura Activity kan erstatte træning, eller om der primært er tale om et supplement 

til træningen. Det er afgørende, om der er tale om en ekstra serviceudvidelse, hvilket stort set har været 

tilfældet i forhold til denne afprøvning i fase 3.  

For at kunne vurdere et ressourceforbrug og økonomisk ramme for at have Icura Activity i drift, er det 

afgørende, at det er klart, om man som træningscenter giver borgerne en ekstra ydelse eller om det 

erstatter andre tilbud, eksempelvis helt eller delvist holdtræning.  

 

Potentiel antal borgere det er relevant for 

Terapeuterne anslog i forbindelse med fokusgruppeinterviewet, at der gennemsnitligt var omkring 30% af 

deres borgere, hvor Icura Activity ville være anvendeligt. Gennemførselsprocenten viser at 37% af de 

borgere, der har været tiltænkt deltagelse i projektet, har gennemført forløbet. De øvrige borgere er enten 

ekskluderet, har takket nej eller stopper før planlagt. Der er i forbindelse med projektet ikke nogen 

opgørelse over, hvor mange geriatriske borgere terapeuterne i alt har taget stilling til om de skal tilbydes 

Icura Activity - for derefter at udvælge dem, der menes at kunne have gavn af produktet. I Rudersdal 

Kommune anslås det, at de vil kunne bruge Icura Activity på omkring 30 borgere årligt set ud fra det 

samlede antal geriatriske borgere. Det stemmer fint overens med det antal borgere, det har været muligt at 

finde til at deltage i dette projekt i kommunerne.  

Flere af lederne mener dog, at Icura Activity også vil kunne inddrages i den vedligeholdende træning samt 

kunne bruges til andre målgrupper. Blandt andet er der positive erfaringer for afprøvning af systemet 

indenfor blandt andet apopleksi og arbejdsmarkeds borgere.  
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Behov for kompetenceudvikling  

Både lederne og terapeuterne oplever, at der er brugt meget tid på den tekniske support, når produktet 

ikke har virket. Flere af terapeuterne og lederne var overrasket over, at afprøvningen med Icura Activity 

viste sig at indeholde en stor del løbende udvikling af produktet. Deres forståelse var, at der skulle afprøves 

et færdigudviklet produkt, og at de ikke ville være en del af udviklingsprocessen.  

Lederne udtaler eksempler som følgende:  

 Det havde været rart at kunne hjælpe borgeren lidt mere  

 Terapeuterne blev ofte ringet op af borgeren, når det ikke virkede  

 Terapeuterne kunne ikke give vejledning – deres tekniske kunnen var begrænset til at kunne 

vejlede borgerne over telefonen  

 De har stået for meget i situationen og skulle være fejlfindere, og de har ikke kunne hjælpe 

borgeren, når den ikke talte rigtigt  

Ud over at terapeuterne har manglet kompetencer til at løse det tekniske, har der også været en stor 

differentiering i forhold til om Icura Activity blev brugt med ergoterapeutiske og fysioterapeutiske vinkel.  

Her kunne terapeuterne med fordel også have haft mere oplæring til, hvordan de med deres faglige vinkel 

og arbejdsmetoder kunne anvende produktet optimalt.  

En fordel har for de fleste terapeuter været, at de allerede er vant til at arbejde med teknologiske 

træningsmetoder blandt andet i forbindelse med testningen af produktet ”Icura Trainer”, som er i drift i 

dag. Det har derfor været forholdsvis nemt at starte processen op, da de digitale redskaber allerede er 

arbejdet ind i hverdagen på de fleste træningscentre.   

 

3.6. Evaluering af processen 

Lederne oplever, at det har været rigtig godt at være med til møder løbende omkring afprøvningen og 

evalueringen af Icura Activity. Her oplever de, at de er blevet informeret og orienteret udmærket omkring 

projektets formål og fremdriften i processen. Det har også givet dem mulighed for at kunne spørge ind 

undervejs og dermed bakke op om processen overfor terapeuterne. Nogle af lederne var dog overrasket 

over, at systemet stadig var under udarbejdelse og ville foretrække at teknologien fremadrettet var mere 

teknisk klar før en afprøvning blev sat i værk. 

I forbindelse med fokusgruppeinterviewet har nogle af terapeuterne oplevet, at der blev taget for meget 

udgangspunkt i nogle prædefinerede udbytter og i mindre grad den subjektive oplevelse af, hvordan 

systemet har fungeret ift. de individuelle borgerafprøvninger. Dette kan ifølge deres oplevelse have 

betydet, at der måske er gået nogle vigtige pointer tabt ift. den enkelte kommunes erfaringer.  

Hvad kan vi gøre bedre til næste gang 

Lederne bliver under samtalen bedt om at tage stilling til, hvad der ikke har fungeret så godt i forhold til 

afprøvningen:  

 Rammen for afprøvningen var for løs, og det kendetegner også resultaterne, at det er så forskelligt. 

Også evalueringsmodellen skal være langt strammere og mere præcis.  

 Målgruppen var for uklar. Det er ærgerligt, at målgruppen blev så bred. Det bliver en svaghed, at vi 

har prøvet det på så mange forskellige borgertyper. Vi kender ikke dem, der har afprøvet det, for vi 

har prøvet det på så mange forskellige borgere. Nogle har afprøvet det på hjemmetræning, andre 

på hold.  
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 Det har været svært at finde borgere. Vi har også været ude i jobcentre og afprøve den i enkelte 

sager. 

 Vi skal en anden gang være sikker på, at vi ved, hvad vi vil. Vi kan ikke bare prøve noget hurtigt og 

så tage stilling til det.  

 Det har været svært for terapeuterne at videregive viden til kolleger og samarbejde målrettet med 

at teste systemet, da en stor del af afprøvningen har foregået i en sommerferieperiode, hvor 

personale på skift er væk i 3 uger.  

 Sommerferieperioden har også gjort, at det har været svært at prioritere tidsmæssigt og bruge tid 

på at afprøve systemet pga. mindre personale til rådighed.  

 

4. Konklusion  
I forhold til konklusionen skal der tages forbehold for, at afprøvningen i de 4 kommuner er foregået på 

meget forskellig vis samt med en bred og meget forskellig målgruppe. Der er derfor tale om meget lokale 

erfaringer og oplevelser i forbindelse med dette projekt.  

I forhold til den målgruppe Icura Activity er testet på, har der været stor variation i inklusionen af 

geriatriske borgere til projektet. Det har i høj grad været borgernes motivation for at afprøve Icura Activity 

der har været afgørende for deltagelsen, og ikke så meget hvorvidt borgeren passede ind i målgruppen. 

Dette betyder, at de borgere, der har testet systemet repræsenterer en stor mangfoldighed ift. både hvilke 

problematikker/diagnoser, der har indgået i afprøvningen, samt hvordan og hvornår i borgerens forløb, 

Activity er afprøvet.  

Borgerperspektivet 

Næsten halvdelen af borgerne (45%) har været tilfredse med at træne med Icura Activity. Tilfredsheden 

afhænger dog meget af, om systemet fungerer teknisk, samt om det foretager pålidelige/stabile målinger.  

De fleste borgere finder det meget motiverende at træne med Icura Activity og at kunne følge med i sin 

træning. Men hvis det tekniske fejler og ikke tæller bevægelse eller skridt korrekt, falder motivationen for 

at følge programmet. Flere har fået øget forståelse for hvordan dagligdagsaktiviter også kan indgå som 

træning i denne forbindelse. Mange af borgerne har efterfølgende øget deres aktivitetsniveau og er 

eksempelvis begyndt at gå flere ture med hunden eller har købt en skridttæller. Mange af borgerne angiver 

at de har trænet mere med Icura Activity end de ellers ville have gjort.  

Det har også stor betydning for de fleste borgere at terapeuten kan følge med i træningen. Det har også for 

de flestes vedkommende være motiverende, at terapeuten har kunnet følge med i træningen og bruge det 

ved opfølgningerne – enkelte har dog følt sig overvåget. Her er det vigtigt med forventningsafstemning 

inden opstart ift. hvordan og i hvilken grad terapeuten vil følge op på træningen, så den enkelte borger ikke 

bliver skuffet over ikke at få nok feedback.  

Af de adspurgte borgere vil 42% af dem gerne have produktet tilbudt igen, hvis det kommer i drift og er 

teknisk forbedret. Som det kan ses i resultatafsnittet er det primært borgere fra Gladsaxe Kommune og 

Gentofte kommune som meget gerne vil have produktet tilbudt igen.  

Nedenstående diagrammer viser de samlede antal besvarelser fra borgerne i alle 4 kommuner, på nogle af 

spørgsmålene i evalueringen.  
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Terapeutperspektivet og organiseringen 

Terapeuterne vurderer at Icura Activity er nemt for terapeuten at bruge, men at systemet i forbindelse med 

denne afprøvning har været meget ustabilt i forhold til driftsikkerheden. Netop denne del har taget meget 

af terapeuternes tid ifht at skulle hjælpe borgerne. De fleste borgere har haft problemer med teknikken og 

har måtte have hjælp fra terapeut eller har helt opgivet at træne med systemet. Ydermere oplever 

terapeuterne også, at de ikke er godt nok klædt på til at hjælpe borgerne med det tekniske, hvis dette 

fejler. Borgerne kontaktede i de fleste tilfælde terapeuten omkring teknisk support, fremfor den support-

telefon der blev stillet til rådighed af Icura.  

 

Terapeuterne vurderede anvendeligheden af de forskellige moduler i Icura Activity (Bevægelse, Skridt, 

Øvelser, Gøremål, Opret og Interval). Terapeuterne havde særligt haft gavn af at bruge ”Skridt” og 

”Gøremål” i borgernes træningsforløb. Modulet ”Gøremål”, blev primært brugt af ergoterapeuter. Her var 

der positive erfaringer med at bruge modulet til en sundhedspædagogisk samtale hvor det gav borgeren en 

forståelse for at dagligdagsaktiviteter også tæller med som aktivitet. Modulet ”Bevægelse” mente 

terapeuterne målte for upræcist, og de fandt der derfor knap så anvendeligt. Funktionen med ”Opret” blev 

kun brugt i enkelte tilfælde – da det ikke passede til målgruppen. De få gange det blev afprøvet, var 

primært fordi, der var en uoverensstemmelse med, hvor meget borgeren mente at have bevæget sig ifht 
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hvad, der var registreret. Denne funktion kunne måske være anvendelig til en mere sengeliggende gruppe 

borgere på senior-centrene.  

Terapeuterne angav, at mange i målgruppen havde svært ved at betjene udstyret og placere sensor korrekt 

og få opladet og synkroniseret systemet.  I afprøvningen faldt 16 borgere (ud af 45) fra primært pga. 

tekniske vanskeligheder eller andre utilfredsheder med systemet.  

Hvis der tages højde for, at afprøvningen er foretaget på en meget bred og varieret målgruppe fra 

kommune til kommune, var der en oplevelse fra terapeuterne om at Icura Activity kunne bruges på 20-50% 

af deres geriatriske målgruppe. Hvor Gentofte Kommune mente, at det ville kunne bruges på halvdelen af 

deres målgruppe, mente Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk at det nærmere var 20-30%.  

Årsagen til at 3 kommuner ikke mente, det kunne bruges på flere borgere i målgruppen var blandt andet: 

nedsat syn, nedsat hørelse og manglende overblik, da der er mange ting at forholde sig til med sensor 

mobilenhed osv.  

Terapeuterne mente at produktet med lidt tilpasning vil kunne være meget anvendeligt til andre 

målgrupper, som eksempelvis: Kroniske borgere, borgere med livsstilssygdomme, KOL, borgere med 

arbejdsmarkedsrelateret problematikker og generelt til borgere som er mere teknologivante.  

Terapeuterne oplevede at flere borgere øgede deres empowerment ved at træne med systemet. En del 

borgere øgede blandt andet deres aktivitetsniveau i forbindelse med træningen og blev inspireret til at 

bevæge sig mere efterfølgende. Et par enkelte borgere anskaffede sig efter Icura Activity-forløbet en 

skridttæller for at kunne fortsætte med at være aktive. Terapeuterne oplevede dog at det krævede et stort 

løbende motivationsarbejde med borgerne at sikre at de fastholdt træningen. Nogle enkelte borgere 

formåede at træne selvstændigt efterfølgende og eksempelvis anskaffe sig en skridttæller. I forhold til den 

sundhedspædagogiske samtale fungerede særligt selvrapporteringsdelen under funktionen ”gøremål” godt, 

da det var med til at skabe en dialog mellem borger og terapeut om hvad der er træning ifht 

dagligdagsaktiviteter.  

Tidsmæssigt angav terapeuterne at have brugt gennemsnitligt 4 timer på et træningsforløb med Icura 

Activity, hvor en stor del af tiden blev brugt på teknisk support. Flere mener dog, at hvis mange af de 

tekniske mangler løses, og systemet implementeres, vil det tidsmæssigt ressourceforbrug svare til de andre 

digitale træningsredskaber, der er i brug som eksempelvis Icura Trainer, hvor et forløb tager ca. 2½ time pr. 

borger.  

Fremtidig brug af Icura Activity 

Som udgangspunkt vil teknologien kunne anvendes som supplement til holdtræning, borgeren kan træne 

alene med teknologien - suppleret af telefonisk opfølgning - eller den kan anvendes som supplement til 

individuel træning. 

Terapeuterne og de faglige ledere fra styregruppen mener ikke, at et træningsforløb med Icura Activity kan 

stå alene, da borgeren ofte også vil have brug for andre slags træningsformer eksempelvis styrketræning. 

Kun i enkelte tilfælde vil systemet kunne stå alene. Dette er kun afprøvet 2 gange i det eksisterende 

projekt. Dette kan fx være i situationer, hvor det vurderes, at borgeren har mange personlige ressourcer og 

stor motivation for at bruge systemet eller i ferieperioder, som muliggør, at borgeren kan fastholde træning 

trods ferieophold.  

Systemet vil eventuelt også kunne bruges til udslusning fra træningsforløb fx gruppeforløb, hvor borgeren 

efterfølgende modtager Icura Trainer som hjemmetræning og evt efterfølgende bliver introduceret til at 

fortsætte træningen selv med forskellige former for træningsapp’s på borgerens eget device (mobiltelefon, 
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tablet eller lignende). Eller også kan det fungere som træning i den mellemliggende periode, hvor borgeren 

står på venteliste til et gruppetræningsforløb. Derudover vil man eventuelt kunne bruge det som erstatning 

for 1 ugentlig træningsgang.  Man kunne med fordel også oprette Icura Activity-hold som udelukkende 

omhandlede brug af Icura Activity suppleret med nogle enkelte fremmødegange på holdet.   

Det skal dog gøres klart, at ingen af de ovennævnte forslag er afprøvet i forhold til det eksisterende projekt, 

hvor Icura Activity udelukkende er brugt som et supplement (dvs. ekstra tilbud) til borgerne i 38 

afprøvninger, og i 2 afprøvninger har træningen med Icura Activity stået alene.  

 

5. Anbefalinger  
På baggrund af testningen af Icura Activity som digitalt træningsredskab til geriatriske borgere, der oplever 

nedgang eller besvær med at klare daglige aktiviteter på samme niveau som tidligere, anbefales det, at 

kommunerne med fordel kan arbejde videre i fællesskab med at tilpasse og teste Icura Activity som digitalt 

træningsredskab. Dette supplere også anbefalingerne fra den seneste rapport fra KL: ”Den 

fælleskommunale digitaliseringsstrategi- og handlingsplan 2016-2020”, som anbefaler kommunalt 

samarbejde omkring digitale løsninger.  

De primære argumenter for et videre arbejde med systemet er blandt andet, at der er potentiale i at lade 

Icura Activity erstatte træningsforløb. Borgerne er meget motiverede for at benytte systemet og flere øger 

deres aktivitetsniveau som følge af træningen. Derudover giver det fleksibilitet og mulighed for mere 

kvalitet i ydelsen, da der er mulighed for, at man ved udslusning, ferie eller overgang mellem forløb vil 

kunne tilbyde borgeren et træningsforløb med Icura Activity og dermed sikre kontinuitet i træningen og 

mindske risikoen for funktionsmæssigt tilbagefald for borgeren.   

Hvis kommunerne i fællesskab beslutter at arbejde videre med Icura Activity som digitalt træningsredskab 

vil produktet skulle udvikles og tilpasses mange af de tekniske mangler, der er påpeget, før det afprøves til 

målgruppen igen. I vedhæftede bilag kan man se, hvad der er teknisk muligt for Icura at forbedre. (bilag 6). 

Og der skal før afprøvning laves en forventningsafstemning blandt træningscentrene, om man stadig er i 

gang med at udvikle systemet teknisk eller om det først skal afprøves, når det er helt klar til drift.  

Hvis redskabet først er implementeret i drift, vil det med stor sandsynlighed på sigt kunne erstatte 

træningsforløb hos de anslåede 20-30% af borgerne og dermed give en økonomisk gevinst. Men for at 

kunne vurdere det økonomiske potentiale i at Icura Activity skulle kunne erstatte nuværende 

træningsforløb mere konkret, er det nødvendigt at gøre sig mere systematiske erfaringer med forskellige 

afprøvningsmodeller. Dvs produktet skal afprøves i forskellige udgaver til målgruppen, fremfor en udvidelse 

af eksisterende serviceniveau, som har været tilfældet i det eksisterende projekt.  

Teknologien bør afprøves på følgende måder: 

 Som supplement til holdtræning eller individuel træning dvs. ekstra serviceydelse 

 Borgeren kan træne alene med teknologien suppleret af telefonisk opfølgning 

 Specifikt gruppeforløb med Icura Activity bestående at fx 1 ugentligt gruppetræningsgang og 

derudover hjemmetræning med Icura.  

I forbindelse med en ny afprøvning af systemet er det vigtigt, at de forskellige træningsforløb med Icura 

Activity udvikles i samarbejde med det personale, som skal stå for træningen, således at modellen bliver så 

realistisk og anvendelig som muligt. Derudover skal der også i denne forbindelse udarbejdes specifikke mål 

for effekten af Icura Activity og en model for systematisk screening af borgere, så snart de kommer i 
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kontakt med træningscentrene, så der kan tages stilling til hvilket træningsredskab borgeren vil have mest 

gavn af og i hvilken udgave.  

Derudover skal der foregå en kompetenceudvikling blandt personalet, der skal bruge systemet, som 

handler om, hvordan de kan bruge dette som et sundhedspædagogisk redskab og som redskab til at øge 

motivationen.  

Der skal ved evalueringen af træningsforløbet med borgeren lægges planer om, hvordan de selv kan 

arbejde videre med at træne hjemme. Her kan fx inddrages metoden ”Bring our own device”, hvor 

borgeren med udgangspunkt i deres egen smartphone eller tablet (hvis sådan en haves) introduceres til 

relevante træningsapp’s.  

På sigt vil det også være en god idé at afprøve systemet til andre målgrupper, som terapeuterne også 

vurderer vil have gavn af Icura Activity som digitalt træningssystem. Det vil være særligt oplagt til 

eksempelvis testning på borgere med cancer, kroniske lidelser og overvægt. Også her vil man med fordel 

kunne få en økonomisk gevinst i forhold til at erstatte gruppetræningsforløb eller individuelle forløb. Dette 

kræver at produktet også har mulighed for at tilpasses denne målgruppe, som har andre behov og 

udfordringer end den geriatriske målgruppe.  

 

6. Icura Activity – Planer og pris 

ICURA ACTIVITY 

PLANER OG PRIS 
 
Indledning  

ICURA har sammen med 4K kommunerne i fællesskab udviklet ICURA trainer og – gennem et års sparring, 
udvikling og test – nu også finpudset vores anden løsning, ICURA activity.  
 
I nuværende projekt har vi undervejs indsamlet feedback fra terapeuter og borgere, hvorfor der også 
allerede før sommerferien blev udsendt en opdatering, med nogle umiddelbare forbedringer. Andre 
forbedringer, på baggrund af terapeuterne og borgernes erfaringer, er planlagt inden for nærmeste 
fremtid. 
 
Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at løfte sløret for de planer vi har med ICURA activity, som også 
vil være ændringer de 4 kommuner vil få glæde af som en del af produktet, hvis de beslutter at fortsætte 
med en evt. implementering. 

Kommende ændringer 

Uanset at ICURA activity er et fungerende produkt, er der fortsat plads til nye idéer til anvendelse og 
formmæssige samt indholdsmæssige ændringer. Vores primære udfordring har været, at gentænke den 
fysiske løsning (som oprindeligt tog udgangspunkt i ICURA trainer), så det ville passe til nye målgrupper og 
anvendelsesscenarier. I første omgang forsøgte vi at løse udfordringen ved at re-designe elastikkerne, som 
holder bevægelsessensoren på plads, i anden omgang med en dobbelt elastik løsning. Ingen af disse er 
efter vores overbevisning tilstrækkeligt tilfredsstillende, hvorfor vi i efteråret– efter intern udvikling og test 
– søsætter en ny sensorboks, som ved hjælp af en klipsfunktion, langt lettere kan påsættes en elastik og 
endnu bedre en bukselinning eller andre tekstiler. Denne løsning overflødiggør hermed også sensor 2, som 
aktuelt anvendes til ekstremitetsøvelser. Dermed simplificeres den samlede Activity løsning, så der kun 
følger en enkelt sensor med. 
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Derudover vil vi afsøge mulighederne for at bruge ICURA activity på en tablet, hvis det viser sig at være et 
behov i praksis til den udvalgte målgruppe. 
En anden central ændring er, at ICURA activity i den kommende fremtid vil blive tilgængelig uden 
medfølgende telefon – med andre ord, at løsningen vil fungere på borgernes egne mobilenheder 
(smartphone eller tablet) i stedet for at der anvendes en af os indkøbt enhed. Når denne løsning bliver 
tilgængelig i løbet af 2017, vil prisen falde i det at produktionsomkostningerne vil blive lavere.   
 
Herudover er der forskellige muligheder for videreudvikling af selve brugergrænsefladen, som i sin 
nuværende form er meget brugervenlig, men efterhånden som flere nye målgrupper skal anvende 
systemet, kan der fremover komme finjusteringer målrettet disse. Med en afklaring af hvilke målgrupper 
der fremadrettet skal bruge systemet, vil vi kunne målrette den fremtidige udvikling endnu mere fokuseret 
på dem, da det som altid er meget vigtigt for ICURA at vores produkter afspejler de reelle behov i praksis.  

Målgrupper, forankring og organisering 

Gennem afprøvninger hos jer og i andre kommuner samt på et hospital, er det blevet tydeligt for os, at de 
målgrupper som vi indtil videre har afprøvet med (dvs. borgerne) og deres tilhørsforhold til kommunale 
tilbud, er mere komplekse end de standardisere genoptræningsforløb (fx TKA), som vi har erfaring med i 
forhold til ICURA trainer, da der er en større diversitet i målgruppen. 
 
Vi tror på, at det vil give mening, at blive endnu mere skarpe på målgrupper, hvor ICURA activity kan 
opfylde et behov herunder hvilke tilbud de får i de enkelte kommuner og deres organisatoriske forankring. 
Det kunne fx være at man tilbød ICURA activity i forløbsprogrammer for kronikere eller i andre 
sammenhænge, som terapeuterne har identificeret som relevante undervejs i projektet fx i jobcenterregi 
eller som en del af en hverdagsrehabiliterende indsats i hjemmet.  
 
Under alle omstændigheder glæder vi os til at høre konklusioner i evalueringen fra de 4 kommuner og vi 
håber at det nuværende testforløb har været med til at give kommunernes terapeuter og ledere lyst til at 
forfølge muligheden for også at have ICURA activity som en del af deres værktøjskasse når de skal 
sammensætte fleksible og målrettede træningsforløb for deres borgere. 

Priser 

De nuværende priser på ICURA activity er som følger: 

 Implementering, opstart og uddannelse: 22.500,- (engangsudgift) 

 Opstart af enheder: 660,- / stk. (engangsudgift) 

 Service og Drift per enhed: 350,- / måned 
 

Idet de 4 kommuner allerede har fået erfaring med anvendelsen af systemet og været med til at præge 
udviklingen kan vi evt. drøfte en rabat i forhold til udgiften til implementering, opstart og uddannelse.  

Kontakt 

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er I meget velkomne til at rette henvendelse til 
fysioterapeut Sofia Roth (2988 1129 – sofia@icura.dk) eller administrerende direktør Jakob Mandøe 
Nielsen (3063 0793 – jakob@icura.dk). 

ICURA ApS 
Njalsgade 23, 2. tv. 
2300 København S 

CVR nr. 35237704 
+ 45 3063 0793 
mail@icura.dk 

www.icura.dk 

mailto:sofia@icura.dk
mailto:jakob@icura.dk
mailto:mail@icura.dk
http://www.icura.dk/
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Bilag 
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Bilag 1: Pjece om Icura Activity projekt til borgerne 

 

 



 
 

33 
 

 

 



 
 

34 
 

Bilag 2: Den generiske model 

Den Generiske Model  

Herunder vil det blive beskrevet, hvordan den generiske model er bygget op og hvorledes den vil 

blive afprøvet.  

 

Formål med afprøvningen 

Formålet med afprøvningen er, at få opbygget en erfaringsbase med teknologiens match med den 

udvalgte målgruppe, hvilket skal bruges til, at vurdere om teknologien skal implementeres som et 

led, af træningstilbuddet til denne målgruppe.  

Metode 

Hver af de 4 kommuner får 10 devises til afprøvning i 5 måneder, fra midt April 16- Sept 16. Målet 

er, at alle kommuner har min 10 forløb igang med Icura Activity i den periode.  

Karakteristika af målgruppe:   

Karakteristika af målgruppen er borgere, der oplever nedgang eller besvær med at klare daglige 

aktiviteter på samme niveau som tidligere eller behov for hjælp til at bevare optrænede 

færdigheder, opnået igennem et bevilliget genoptræningsforløb.  Der vil ofte være et reduceret 

fysisk funktionsniveau, hvilket medfører et behov for træning på generelt niveau (muskelstyrke, 

kondition, udholdenhed). Formålet med forløbet er, at genvinde og/eller vedligeholde 

færdigheder/daglige aktiviteter.  

Forløbet er ikke begrænset til en særlig paragraf, men retter sig mod borgere, der passer ind i 

karakteristikken og opfylder ind- og eksklusionskriterier. Der appelleres til, at man taler mindre 

om, hvilken lovgivning borgerne er henvist efter, men i højere grad skeler til om borgeren passer i 

ind- og eksklusionskriterierne.  

 

Ind- og eksklusions kriterier 

Her følger ind- og eksklusionskriterierne:  

 

Eksklusion 

 Pacemaker 

 Faldproblematik 

 Andet_______________________________________________________ 

 

Borger skal have 
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 Eksisterende eller begyndende aktivitetsproblemer i hverdagen.  

 Motivation for selvstændig træning i hjemmet med ICURA activity 

 Synsevne til at se hvad der foregår på telefonens skærm 

 Kognitive evner til at forstå formål med hjemmetræningen og funktioner i ICURA 

 Selvstændigt kunne klare forflytninger 

 Tilstrækkelig danskkundskaber til at forstå videoinstruktioner og tekst i ICURA  

 Sagt ja til at ville deltage af ICURA activity forløb (mundtligt samtykke) og at ville 

indgå i evaluering af forløbet.  

 

Icura Activity Forløb 

Et træningsforløb med Icura Activity varer som udgangspunkt max 3 måneder.  

 

Rammesætning af forløb:   

1. Teknologien kan anvendes som supplement til holdtræning, eks. én eller to gange 

holdtræning om ugen suppleret med min 4 gange Icura træning pr. uge.  

2. I forbindelse med udslusning. Træner alene med teknologi min 4-5 gange ugentlig, 

suppleret af telefonisk opfølgning.  

3. Teknologien anvendes som supplement til individuel træning.  

 

 

Sundhedspædagogisk tilgang 

Et Icura Activity forløb tager udgangspunkt i en Empowerment orienteret tilgang og følgende er 

karakteristisk for en sådan tilgang:  

 

 Tag udgangspunkt i, hvilke forandringer borgeren ønsker. 

 Undersøg hos borgeren, hvad det næste skridt er. 

 Arbejde med borgerens mål – bank på til hans/hendes drømme. 

 Stil simple spørgsmål – undlad at antage eller formode. 

 Stil din professionelle viden til rådighed, så borgen kan træffe kvalificerede valg.  

 

Icura intro og opstart 

Der laves altid en Icura intro med borgeren. Introen tager udgangspunkt i borgerens hverdagsliv, 

aktivitetsproblemer og hvad de gerne vil vedligeholde eller kunne igen.  
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Introen har 2 formål:  

 

1. Sætte overordnet mål med borger og sammensætte Icura Activity program (øvelser, 
målinger, gøremål), der retter sig mod borgerens mål.  

2. Praktisk introduktion til anvendelse af teknologi.  
 

Målsætningen går på daglige aktiviteter, som borgeren oplever at have problemer med at kunne 

eller gerne vil fastholde. Øvelserne kan/skal kobles på for at opnå funktionsmæssige forbedringer, 

der vil bedre disse aktiviteter. Det er vigtigt at gøre det tydeligt(eksplicit) for borgeren, at der er en 

kobling imellem øvelserne og evnen til at bibeholde de daglige aktiviteter- dette virker 

motiverende for at lave øvelsesprogramnet.  

 
Opfølgning 

Det er løbende kontakt med borgeren- gerne telefoniske opfølgninger hver 14. dag eller når 

borgeren kommer ind til træning. Opfølgningerne kan have fokus på om og hvor ofte hvor ofte 

borgeren får trænet, om der skal justeres i programmet e.l.  

Den første kontakt skal ligge inden for den første uge, hvor de har teknologien. I træningsforløbet 

skal der som minimum tjekkes ind i borgerens elektroniske log 1 gang om ugen for at se, om de 

anvender teknologien. Borgere, der ikke anvender teknologien, eller afviger markant fra den 

aftalte træningsmængde, kontaktes telefonisk eller ved fremmøde på Træningscenter.  

 
Evaluering og afslutning 

Der tales med borgeren om deres oplevelse af, at træne med Icura Activity. Projektets 

evalueringsskema udfyldes sammen med borger og gemmes til evaluering. Se Bilag 3 for 

borgerevalueringsskema.  

 

I slutningen af projektperioden udfylder terapeut evalueringsskema. Se Bilag 4 for 

terapeutevalueringsskema. 
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Bilag 3: Evalueringsskema til borgere 

 

Træning med Icura Activity 

Evaluering med borger efter afprøvningsforløb 

 

 

 Navn:______________________________ dato:_____________________ 

 Icura Activity er en ny form for træning, og din kommune er ved at afprøve dette 
udstyr 

 Ved at svare på disse spørgsmål, kan du hjælpe os med at indsamle din oplevelse 
som borger ved at bruge udstyret 

 Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål. Skemaet udfyldes sammen med terapeut.  

   

                                                                            

Svar                

       Spørgsmål 

 

Meget 

enig   

 

Delvis 

enig      

 

 

 

Delvis 

uenig 

 

Meget 

uenig 

 

 

Jeg har været tilfreds med træning 

med teknologien    

    

 

Jeg har trænet mere end jeg ellers 

ville have gjort 

    

 

Jeg syntes Icura Activity er 

motiverende 

    

Fordi: Skriv årsag her:  

Det har været af betydning, at 

terapeuten har kunne følge med i 

min træning 

    

Det har været svært at anvende 

teknologien 

    

Fordi: Skriv årsag her:  
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 ICURA Activity har gjort, at jeg har 

været mere aktiv i hverdagen ift. 

hverdagsaktiviteter?  

 

    

Den daglige træning hjemme har givet 

mig inspiration til fremadrettet, at 

være mere aktiv i min hverdag  

         

 

 

Jeg kunne tænke mig, at få tilbudt 

ICURA Activity igen 

 

    

Borgerens samlede oplevelse:  

 

 

 

 

Konklusion:  
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Bilag 4: Evalueringsskema til terapeuter 

 

ICURA activity Tal  

Erfaringsgrundlag 

   

Antal borgere du har sat i 

gang med Icura Activity  

  

Antal borgere der har afvist 

Icura forløb 

 

 Uddyb hvorfor de afviste:  

 

                             

                              Svar 

                                                                                          

Spørgsmål 

 

Meget enig   

 

Delvis enig      

 

 

 

Delvis uenig 

 

Meget uenig 

 

Teknologien 

Jeg finder, at teknologien 

generelt er brugervenlighed 

for terapeut  

       

Indhold (App/software) 

Jeg finder, at det er 

relevante målinger (skridt, 

bevægelse), der er at vælge 

imellem i teknologien. 

 

    

Jeg finder, at det er 

relevante øvelser, der er at 

vælge imellem i 

teknologien. 

 

    

Jeg finder, at det er et 

relevant udvalg af 

gøremål(hverdagsaktivitete

    



 
 

40 
 

r), der er at vælge imellem i 

teknologien. 

 

Anvendelighed af teknologi til udvalgt målgruppe 

Jeg vurderer, at teknologien 

fungerer godt til denne 

målgruppe 

 

    

Jeg vurderer, at teknologien 

er brugervenlig ift 

målgruppe.  

    

Jeg vurderer, at Icura 

Activity kan være en 

fremtidig løsning som en 

del af træningstilbuddet til 

målgruppen. 

 

    

Uddybelse af ovenstående svar i prosa(valgfri):  
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Bilag 5: Interviewguide til fokusgruppeinterview med terapeuter 

 

 
Spørgeguide til terapeuter- Evaluering Fase 3.  
 

Teknologi Temaer  

  
Brugervenlighed 

  
Driftsikkerhed 

  
Relevans af indhold 

A) Aktiviteter  
B) Øvelser 

  

  

Målgruppe og 
match 

 

 Rekruttering af borgere 
 

 Anvendelighed til den udvalgte målgruppe 
 

 Brugervenlighed ift. målgruppe 
 

 Fremtidig potentiale if.t mach? 
 

 Andre mulige målgrupper?  
 

  

  

Generisk model  

 Hvor meget supervision/kontakt kræver borgeren i Icura forløb? 
A) Telefonisk  
B) Face to face  

 

 Erstattede teknologien terapeut/holddeltagelse i nogle tilfælde? 
 

 Målsætning med borger 
 

 Det ideelle forløb?  
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Bilag 6: Oversigt over tekniske fejl og mangler, samt Icura’s kommentar hertil. 

 

Feedback fra borgere og terapeuter omkring teknik, ICURA Activity. Afprøvninger maj-sept 2016 

Teknologi Udfordring Løsning Tidshorisont 

Elastikker    

 Det opleves af flere som 
besværligt at elastik skal 
flyttes mellem øvelser.  

Kan øvelsen ikke være skiftevis 
med hvert ben og så kun tælling 
på fx højre. Eller skille højre og 
venstre ad, så vi kan lægge alle 
for højre ind efter hinanden og 
derefter for venstre? 
 
Begge er mulige, hvad vil 
terapeuterne helst have?  
 

Første halvdel af 
2017 

 Mange er generet af elastik 
om maven (forværres af 
overvægt, hudlidelse, 
stomi, sår). 

Vi er ved at få produceret en ny 
indkapsling af sensor med clips, 
som kan fastgøres i bukselinning 
eller lign. 

Prototype inden 
dec. 2016. Klar til 
produktion januar 
2017. 

Sensor    

 For nogle borgere er det 
svært at forstå at den ene 
sensor slukkes når den 
anden tændes. 

Med den nye inkapsling vil der 
kun blive én sensor i et 
activitysæt, så det burde løse 
problemet. 

Se ovenstående 

 En borger (Gladsaxe) har 
haft svært ved at få sensor 
til at forbinde til telefon 
pga at hun bor i beton 
byggeri. Det har hjulpet at 
gå hent til vindue. 

Det er ikke en fejlmelding vi har 
hørt om før. Hvis det er et 
problem vi møder igen, må vi se 
nærmere på det. 

Den slags fejl 
plejer vi at 
undersøge og 
løse løbende, når 
de fx meldes til 
vores 
supportlinje. 

 Mange har haft problemer 
at sensorer ikke har virket 

I begyndelsen af projektet var der 
nogle fejl med sensorforbindelse, 
som vi fik løst ved en sensor 
opdatering. Har det været 
igennem hele forløbet også efter 
det? 

 

 Lampe fra rygsensor lyser 
gennem tøj. Synes det er 
flovt, vender den ind mod 
ryg når de er ude.      

Lyset kommer til at blive 
væsentligt svagere med den nye 
indkapsling. Alternativt kan det 
løses i softwaren, hvis det ikke er 
tilstrækkeligt. 

Prototype inden 
dec. 2016. Klar til 
produktion januar 
2017. 

Smartphone    

 Flere kan ikke se skærm 
(for lille) 

Ville en løsning være at få app’en 
på en tablet til denne målgruppe? 
Hvad er de specifikke problemer 
omkring skærmen 
(skriftstørrelse/ikoner eller 
andet)?  

Hvis vi skal bruge 
en tablet til 
nogle, skal vi have 
testet det mere. 
Det er en 
mulighed, som vi 
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gerne vil afsøge 
de praktiske 
løsninger på.  

 Pacemaker,-det er der 
mange der har i denne 
målgruppe. 
Gladsaxe. En borger har 
efter aftale med lægerne 
trænet med Activity med 
pacemaker (model der 
støder ved hjertestop) 
 
 

Vi er i gang med at undersøge det 
og regner med at have et svar 
inden jul. Vi kan dog ikke få en 
blåstempling, men vil se om vi 
kan finde en løsning, hvor vi tager 
højde for problematikken i en 
’sikkerhedsformulering’ (som 
andre teknologiproducenter) I 
sidste ende bliver det på folks 
eget ansvar evt i samråd med 
deres læge på samme måde som 
de vejledes i brug af fx 
mobiltelefoner mv. 

 

Opladning    

 Opladning er svær for 
mange at finde ud af (lille 
stik) 
 

Vi er opmærksomme på at det er 
svært for nogle. Opladning kan 
løses evt ved trådløs opladning 
eller ved ’cradle’-løsning.  

Da det kræver et 
stort redesign af 
det samlede 
produkt, vil en 
løsning ligge min 
et år ud i 
fremtiden. 

 Haft problemer med 
opladning via holder 
(måske virker holder ikke) 

Vi har oplevet at nogle holdere 
har mistet evnen til at oplade. Vi 
får nye holdere der forhåbentligt 
fungerer bedre. Holdernes 
funktion er dog primært tænkt til 
at placere telefon i under 
træning. Opladning kan under 
alle omstændigheder altid ske 
direkte via ledning og stik. 

Vi har allerede 
fået nye holdere, 
som vil kunne 
erstatte dem, der 
ikke fungerer.  

App    

 Søjler til statistik er for 
lille,-borgere ser det ikke. 
Samme med ikon der 
symbolisere at der er 
forbindelse til sensor 
(rød/grøn) 
 

Større ikoner? 
Menes statistikikonet? Eller 
søjlerne i statstikmodulet? Vi kan 
evt skrue lidt på størrelsen, dog 
med skelen til hvad det betyder 
for resten af skærmens indhold fx 
skriftstørrelse. 

Kan delvist 
håndteres i intro 
med borger, som 
måske kan 
forklares i 
forksellige tempi. 
Fx gennemgå 
statistik anden 
gang man ser 
borger, hvor der 
også er kommet 
noget relevant 
statistik at se på. 
Vi vil se på om 
sensorikonets 
forbindelse kan 



 
 

44 
 

være mere 
tydeligt da den er 
så vital.  

 Svært at overskue/forstå 
måleenheder 

Da det er blevet lavet om 
undervejs ved en opdatering, vil 
vi gerne høre om det er blevet 
bedre derefter? Eller hvor det 
især driller? 

 

Øvelser Det kræver 4 tryk at 
komme ind til øvelse. Flere 
borgere stopper efter 
første billede. Få får trykket 
sig ind til video, men ikke 
videre.  
 

Kan der ikke være et tryk og så 
går video i gang derefter 
automatisk over i billede hvor 
den tæller? 
 
Lad os vende mulighederne og 
udfordringerne på mødet. 

Det kan løses på 
flere måder. Vi vil 
gerne finde den 
løsning, der 
fungerer for flest 
muligt. Der kan 
lave justeringer, 
som vi vil teste (fx 
at den begynder 
at tælle hvis 
borger går i gang 
under 
videoinstruktion).  
Igen vil det 
komme an på den 
kommende 
målgruppe 
kommunerne 
ender med at 
bruge det til.  

 Billede stivnede i video, 
kunne ikke komme videre 
med øvelse 

Det lyder som en fejl, som vi 
håber er blevet rettet.  

Fejl som disse 
løses løbende, 
når de 
rapporteres fx til 
icura-support. 

 Svært ved at få fx et bens 
balanceøvelse til at tælle 

Hvis det er et generelt problem, 
kan vi skrue på de parametre, der 
afgør om der opnås tælling. 

Gøres løbende. 

 En borger: Stående hofte 
øvelse: Venstre OK. Højre 
tæller ikke korrekt 

Hvis det er et generelt problem 
for øvelsen kan vi skrue på 
parametre ellers kan de handle 
om at gennemgå øvelse med 
borger og sørge for at de forstår 
instruksen i video. 

 

 Armbøjning op ad væg 
fungerer ikke altid (Lyngby) 

Det kan handle om placering af 
hænder, så borger måske skal 
guides lidt mere indtil de kan 
øvelsen 

 

 Flere udtrykker ønske om 
at den automatisk 
registrerede antal rejse 

Det vil sandsynligvis være muligt. 
Det vil dog være noget som vi vil 
skulle teste intensivt for at få et 
klart billede af hvor stor 
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sætte sig i løbet af dag (når 
man har sensor om maven) 
Flere har svært ved at 
forstå at noget registreres 
automatiks via 
mavesensor, og andet skal 
igangsættes/tastes. 

fejlmargen der kan være, da flere 
andre bevægelser kan minde om 
det. 

 Ønske om at kunne få data 
om kondicykel 

Det vil være nemmest hvis det 
kan accepteres at man sætter 
sensor på benet ved cykling ellers 
kræver det mere indgående test 
og udvikling. Se ovenstående. 

 

Bevægelse Ønsket at armbevægelser 
blev talt med i aktivitet, fx 
når man maler, skræller 
kartofler. 
 

Man kan godt flytte sensor til 
forskellige steder af kroppen, 
men vores vurdering er at 
brugervenligheden kan blive 
dårligere. Vi kan starte med at 
prøve at skrue på følsomheden i 
sensorerne under aktiviteten 
bevægelse. 

 

Skridttæller Mange melder: Skridttæller 
talte ikke korrekt, især 
efter sidste opdatering.  
Tæller går fx i stå under 
gang 
(skærm lås går på, så 
borger kan ikke se skridt 
under gang) 

Vi kunne godt tænke os at få 
mere data om dette. Skridttæller 
skulle gerne være blevet bedre 
efter sidste opdatering i juni. Da 
vi ikke har fået support sager 
vedr. dette er vi i tvivl om i hvilke 
situationer det drejer sig om. Vi 
har nedsat tid på skærmlås for at 
optimere batteritid. Det har 
været mhp at mange vil lade 
telefonen stå og bare lade sensor 
tælle skridt i løbet af dagen. Det 
kan så have negative 
konsekvenser, for dem der gerne 
vil gå og se på skærmen 
samtidigt. Så det handler meget 
om hvordan folk bruger det om 
det er brugervenligt eller ej. 

Præcision i 
skridttælling er 
noget vi løbende 
arbejder med. 
Skridttælleren er i 
høj grad tilpasset 
folk der er dårligt 
gående (i 
modsætning til 
almindelige 
skridttællere).  

 Mange fortæller at 
skridttæller tæller skridt 
når man cykler eller kører 
bus, bil. 

Det er svært at undgå og gælder i 
større eller mindre grad for alle 
aktivitetsmålere på markedet.  

Vi arbejder 
løbende på at 
forbedre det, 
men det er svært 
helt at undgå. 
Ved fx cykling 
eller andet vil det 
kræve at borger 
har tlf med da det 
skal måles via 
gps. 
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Interval gang Kan ikke følge visuelt under 
gang, da skærmlås går på 

Det kan vi løse i softwaren. Fx kan 
vi indstille skærmlås efter den 
samlede tid for den enkeltes 
intervalgang. 

Ved næste 
opdatering primo 
2017. 

 
 

Svært at høre instruktion Umiddelbart vil den nemmeste 
løsning være at borger lærer at 
skrue op for lyden, så det passer 
til dem. Nogle vil synes det er 
pinligt hvis den er for høj, når de 
er ude og gå og omvendt vil nogle 
have svært ved at høre hvis ikke. 
Af samme årsag har vi indført 
vibration ved temposkift. En 
anden mulighed er at bruge 
høretelefoner.  

 

Ønske Kan der tilføjes mulighed 
for daglig alarm,-”husk at 
lave XX” 

Ja det kan der godt. Vi har behov 
for at vide mere om hvordan det 
skal fungere konkret før vi kan 
udvikle det. 

 

Ønske Mulighed for privat app 
adgang (tilkøb) 

Ligger i vores udviklingsplan. Vi vil 
gerne have noget input fra jer til 
den konkrete udvikling. Fx er folk 
villige til at købe det? Skal det 
være app uden sensor? Kun 
videoer? Hvad skal det konkrete 
indhold være, når der ikke 
længere er en kommunal 
terapeut i den anden ende? osv. 
Vil folk betale for det? 

Icura light på 
folks egne devices 
vil kræve tests på 
mange forskellige 
mobiltelefoner. 
Test kan starte i 
forår 2017, men 
selve indholdet, 
skal vi også have 
specificeret før vi 
kan sige præcis 
tid på 
udviklingen.  
Icura skal også 
have afklaret 
forretningsplanen 
i det. 

Hjemmeside    

 En borger har haft på alle 
dag, men ikke registreret 
data alle dage og der har 
været forbindelse mellem 
sensor og tlf (se data på 
hjemmeside, for hvilke 
dage der ikke er løbet data 
ind på trods af at han har 
haft det på. (Navn Steen 
Yde, Gladsaxe) 

Lyder som en fejl. Vi vil se på den, 
men lige vende den med Inge, når 
vi ses til mødet, så vi har forstået 
det rigtigt ifht træningsdage. 

 

 


