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Interview   
Oliver:   Hej.   

Clara:   Hej.   

Oliver:   Vil   du   høre   kort   om   vores   produkt   inden   vi   går   helt   i   gang?   

Clara:   Jo.   

Oliver:   Det   tænker   jeg   du   godt   kunne   have   brug   for   at   vide.   

Clara:   Ja,   så   jeg   har   nogenlunde   noget   at   gå   ud   fra.   

Oliver:   Lige   præcis.   Hele   vores   idé   er,   at   vi   kiggede   på   et   exoskelet,   men   det   er   et   spøjst   emne   når   

folk   �t   tænker   på   Ironman   når   de   tænker   på   et   exoskelet.     

Clara:   Ja.   

Oliver:   Vores   design   tager   en   lidt   anden   s�l   da   det   kommer   �l   at   være   centreret   omkring   knæet,   

sådan   så   folk   der   har   svært   ved   at   gå   lige   kan   få   lø�et   et   par   ekstra   kilo   af   deres   ben   via   to   stykker   

metal   eller   noget   andet   materiale,   hvor   der   kommer   �l   at   sidde   et   stykke   på   låret   og   et   stykke   nede   

på   skinnebenet.   Også   en   motor   eller   hydraulik   der   kommer   �l   at   sidde   lige   omkring   knæet,   som   

kunne   bøje   det   her   led.     

Clara:   Okay.   

Oliver:   Vi   var   i   gang   med   at   lave   en   prototype   men   vi   havde   en   defekt   motor   så   den   kom   vi   ikke   helt   

�l   at   lave,   hvor   det   var   en   miniatureudgave   som   var   �l   en   finger,   hvor   der   var   en   måler   på   den   her   

motor   som   målte   hvilke   grader   fingeren   var   i   også   re�ede   den   så   op   så   det   her   stykke   metal   skulle   

flugte   med   det   andet   stykke   metal.   Vi   spekulerede   i   at   den   kunne   nok   lø�e   5kg   eller   sådan   noget,   

og   det   er   jo   meget   godt   med   en   finger.   

Clara:   Ja,   når   det   kun   er   en   finger   så   ja.   

Oliver:   Lige   præcis,   og   det   kunne   vi   nok   op   eskalere   �l   noget   større   hvor   den   kunne   lø�e   10kg   �l   

benet?   
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Clara:   Ja.   

Oliver:   Så   det   er   ca   så   langt   vi   er   nået   med   den.   

Clara:   Det   lyder   egentlig   godt   nok.   

Oliver:   Ja,   det   er   trods   alt   en   start   og   det   er   spændende   at   se   om   det   er   noget   vi   kan   komme   videre   

med.   

Oliver:   Vil   du   introducere   dig   selv   kort?   

Clara:   Jo,   det   kan   jeg   da   godt.   Jamen   jeg   kører   i   hjemmeplejen   som   første   arbejdsvagt   i   Tønder   

kommune   i   meget   lille   Sønderjylland,   så   ja   der   er   ikke   meget   i   det.     

Oliver:   Det   super   fint,   det   super   fint.   Så   tænker   jeg,   at   når   du   går   og   laver   dit   arbejde   der,   er   der   så   

nogen   af   de   borgere   du   kommer   ud   �l   som   har   svært   at   gå   og   komme   op   og   i   gang   eller   hvordan   og   

hvorledes?   

Clara:   Altså   vi   har   nogle   borgere   som   er   primært   sengeliggende   og   sidder   i   kørestol   og   der   er   vi   to   

mand   ude   når   vi   har   med   sådan   en   borger   at   gøre.   Så   der   er   vi   gerne   to   mand   ude   også   forfly�er   vi   

jo   med   li�   og   det   ene   og   det   andet   for   at   ligesom   passe   på   os   selv   og   skåne   vores   krop.   

Oliver:   Ja,   de   borgere,   er   det   noget   hvor   benene   stadigvæk   virker   eller   er   det   at   de   slet   ikke   har   

nogen   mobilitet?   

Clara:   De   fleste   af   dem   er   gamle   e�er   de   har   fået   en   blodprop,   ellers   så   virker   deres   hjerne   ikke   

som   før,   altså   de   demente   borgere.   Vi   har   noget   der   mentalt   er   tre   år   gamle,   benene   fungerer   ikke,  

de   hænger   slet   ikke   sammen,   benene   og   hjernen   hænger   slet   ikke   sammen.   Og   det   er   jo   en   af   

grundene   �l   at   vi   har   li�en   �l   at   gøre   godt   med.   

Oliver:   Jamen   lige   præcis,   så   har   i   et   hjælpemiddel   og   komme   videre   med   den.   

Clara:   Ja,   men   hvis   vi   ikke   havde   de   hjælpemidler   der   så   ville   vi   ikke   kunne   hjælpe   en   borger,   fordi   

lo�li�en   der   den   tager   altså   bare   vægten   fra   en.   

Oliver:   Så   man   ikke   selv,   som   plejer,   skal   komme   ind   og   lø�e   �ngene.   

Clara:   Ja   det   er   jo   lige   det,   så   når   de   først   kommer   op   og   hænge   der   så   det   jo   tyngdekra�en   også   

skubber   du   bare   frem   og   �lbage,   så   vejer   de   jo   ingen�ng   mere-   
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Oliver:   Det   er   i   hvert   fald   et   plus   kunne   jeg   regne   ud.     

Clara:   Når   du   har   en   lang   vagt   på   10   �mer,   hvor   du   har   fire,   fem   borgere,   hvor   de   alle   sammen   er   

de   der   100   plus   kg,   jamen   så   bliver   man   sgu   træt   i   ryggen   �l   sidst   for   det   er   jo   mange   kilo   du   skal   

rykke   på   hver   gang.   

Oliver:   Du   snakker   om   li�,   har   I   noget   andre   former   for   hjælpemidler   �l   at   få   dem   rundt   omkring?   

Clara:   Kørestolen   er   i   princippet   også   en   hjælpemiddel.   

Oliver:   Ja   det   er   det   helt   sikkert.   

Clara:   Også   har   vi   en   ståli�   og   et   drejetårn.     

Oliver:   Et   drejetårn?   Hvordan   fungerer   det?   

Clara:   Jamen   dem   der   er   halvsides   lammet   hvor   de   stadig   har   en   stå   funk�on,   så   skal   vi   bevare   det   

ved   at   få   dem   op   i   det   drejetårn   der,   men   den   må   vi   ikke   køre   rundt   med,   den   er   bare   for   at   dreje   

fra   kørestolen   over   i   sengen.   Hvis   de   skal   i   seng   så   sæ�er   du   dem   op   i   den   også   drejer   du   dem   bare   

i   seng.   Den   må   du   ikke   køre   rundt   med,   den   er   ikke   �l   at   kunne   fly�e   med   på   samme   måde   som   en   

li�   er.   

Oliver:   Okay,   så   den   er   sta�onær?   

Clara:   Ja   det   kan   du   fak�sk   godt   sige,   fordi   borgeren   s�ller   sig   op   i   den   også   drejer   du   dem   ind   �l   

sengen.   

Clara:   Og   hvis   vi   skal   snakke   forflyt,   så   har   vi   også   en   seng,   en   vend   let   seng.   

Oliver:   Ja.   

Clara:   Det   er   jo   hvor   vi   har   en   meget   tung   borger   som   ikke   kan   dreje   sig   selv.   Det   er   en   seng   der   

fak�sk   er   på   størrelse   med   en   halvandenmandsseng   140   gange   100   eller   sådan   noget.   Der   er   sådan   

noget   backup   på   siden   hvor   et   lagen   er   spredt   ud   over   dem   også   kan   du   lø�e   i   den   i   ene   side   og   

vende   borgeren   på   den   måde   uden   du   fak�sk   skal   have   fat   i   borgeren,   så   du   vender   dem   ved   hjælp   

af   en   motor.   

Oliver:   Når…   så   hvis   de   har   benene   ud   mod…   
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Clara:   Hvis   du   skal   have   dem   om   på   højre   side,   så   kører   du   den   op   i   venstre   side,   så   drejer   du   bare   

lagnet   om   også   vender   de   sig   automa�sk   om   når   de   kommer   rundt,   fordi   lagnet   bliver   så   stramt   at   

det   vipper.   

Oliver:   Okay,   er   det   så   borgeren   der   vender   sig   som   en   pølse   på   en   gril?   

Clara:   Ja   lige   præcis   for   at   sige   det   på   pænt   dansk   altså,   der   skal   vi   bare   stå   og   trykke   på   en   knap   i   

princippet,   du   skal   selvfølgelig   sørge   for   at   borgeren   ikke   vender   hele   vejen   rundt   fordi   de   kan   godt   

vende   om   på   maven   lige   pludselig.   

Oliver:   Yes,   okay.   Men   det   var   mere   om   de   vendte   på   dét   led   eller   om   det   var   benene   der   røg   ud   på   

siden   af   senge   så   de   kunne   komme   ud   den   vej.   

Clara:   Det   er   der   også   jo,   der   er   jo   en   der   kan   hjælpe   med   at   få   benene   op   i   sengen,   men   jeg   kan   

ikke   lige   huske   hvad   den   hedder.   Men   hvis   de   sidder   på   sengekanten   for   eksempel   og   skal   have   

benene   op,   så   kan   du   kører   noget   hen   og   hvis   de   kan   lø�e   fødderne   lidt,   så   kan   den   lø�e   dem   op   i   

højden   �l   sengen   også   skubber   du   bare   benene   ind.   Også   skulle   de   gerne   sidde   på   noget   vi   kalder   

et   glidestykke,   hvor   du   bare   skal   skubbe   �l   benene   så   drejer   de   sig   automa�sk,   men   jeg   kan   ikke   

lige   huske   hvad   den   hedder.   

Oliver:   Okay   der   i   hvert   fald   nogen   hjælpemidler.   

Clara:   Der   er   mange   hjælpemidler,   vi   har   rig�g   mange   hjælpemidler,   men   det   er   vi   næsten   nødt   �l   

at   have.   

Oliver:   Ja   det   kan   jeg   regne   ud   når   i   har   tunge   borgere   og   i   er   max   to   �l   at   hjælpe.   

Clara:   Jamen   tunge   borgere   skal   du   være   to   mand   for   at   skåne   din   ryg   og   dine   kropsfunk�oner,   

fordi   vi   skulle   vende   en   borger   i   sengen,   en   mand,   så   skulle   du   al�d   have   en   hånd   på   borgeren   fordi   

de   kan   vende   om   på   ryggen   igen.   

Oliver:   Når   I   nu   har   så   mange   teknologier   eller   hvad   man   nu   kan   kalde   dem.   Er   det   så   noget   

borgene   kan   vænne   sig   �l   eller   det   noget   hvor   I   skal   have   den   ind   under   huden?   

Clara:   De   borgere   der   ikke   er   demente,   de   kan   fak�sk   godt   være   med   �l   at   hjælpe   �l   at   bruge   de   

der   hjælpemidler   ellers   så   får   vi   jo   oplæring   i   det,   hvert   halvt   år   får   vi   undervisning   i   det   fordi   der   

kommer   hele   �den   nye   �ng   �l.   
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Oliver:   Ja,   så   der   kommer   hele   �den   nye   �ng   �l,   så   I   lærer   generelt   nye   �ng   hvert   halve   år   eller   

hvordan?   

Clara:   Ja   altså   det   er   stadig   de   samme   �ng   vi   skal   igennem   og   bare   have   det   fornyet   hvert   halve   år,   

hver   gang   kommer   der   en   ny   måde   at   forfly�e   på   eller   der   kommer   en   ny   borger   �l   som   også   skal   

vænne   sig   �l   det.   

Oliver:   Hvor   �t   får   I   så   nye   �ng   ind?   Har   I   gjort   det   imens   du   har   været   på   arbejde,   en   eller   form   for   

ny   teknologi,   det   kunne   være   et   nyt   drejetårn   eller   nyt   et   eller   andet?   

Clara:   Nu   skal   jeg   lige   tænke   mig   om…   Ikke   imens   jeg   har   kørt   der   hvor   jeg   arbejder   nu.   

Oliver:   Så   det   er   mere   fastlagte   maskiner   I   bruger?     

Clara:   Ja,   det   er   meget   det   samme   vi   bruger   alle   steder,   fordi   borgeren   får   jo   hjælp   igennem   

sygehuset   som   siger   at   det   er   det   de   skal   bruge,   jamen   så   får   vi   det   igennem   �l   dem.   

Oliver:   Jo,   det   er   så   sygehuset   der   bestemmer   hvad   borgeren   kan   bruge   eller   hvad?   

Clara:   Ja,   hvis   vi   har   en   borger   der   bliver   indlagt   med   en,   lad   os   sige   en   blodprop   eller   sådan   noget   

og   de   så   kommer   hjem   og   de   er   halvsides   lammet,   så   skriver   sygehuset   hvad   borgeren   skal   have   

hjælp   �l   når   de   kommer   hjem   igen,   også   skriver   de   �l   visita�onen   de   hjælpemidler   gerne   skulle   

have   fat   på   så   borgeren   kan   få   den   rig�ge   hjælp   også   skulle   de   allerede   være   derhjemme   når   

borgeren   kommer   hjem.   

Oliver:   Så   sygepasserne   er   klart   i   hjemmet   når   borgeren   kommer   hjem?   

Clara:   Lige   præcis,   så   der   står   en   seng   klar   og   et   drejetårn.   

Oliver:   Ja   okay,   så   alle   teknologierne   er   fak�sk   oppe   og   fungere   inden   borgeren   kommer   hjem?   

Clara:   De   fleste   borgere   når   de   har   indlagt   med   en   blodprop   for   eksempel,   så   kommer   de   på   noget   

vi   kalder   for   KC,   et   kor�dscenter,   hvor   de   kan   blive   genoptrænet   med   alle   de   hjælpemidler   vi   skal   

bruge   i   hjemmeplejen.   Så   de   bliver   genoptrænet   på   det   der   kor�dscenter,   også   kommer   de   hjem,   

for   så   ved   de   hvordan   det   fungere.   

Oliver:   Så   det   alle   de   samme   teknologier   som   der   er   dér,   som   der   er   i   hjemmet?   
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Clara:   Ja   det   er   det,   så   et   kor�dscenter   er   ligesom   et   sygehus   og   plejehjem   i   en   for   på   et   

kor�dscenter,   de   har   en   fysioterapeut,   en   diæ�st   og   alt   muligt   andet.     

Oliver:   Er   der   så   noget   af   det   genoptræningsværk   der   gør   at   der   er   færre   maskiner   der   skal   bruges   

eller   er   det   alt   sammen   for   sent   på   det   �dspunkt?   

Clara:   hvis   de   bliver   genoptrænet   hur�gt   nok   eller   hvis   man   finder   blodproppen   i   �de   og   

genoptræner   dem   fra   start   af,   så   kan   de   fak�sk   godt   bruge   fingrene   for   eksempel,   dem   kan   de   godt   

få   �l   at   bruge,   men   det   er   svært   at   få   gangfunk�onen   �lbage   og   du   lam   i   venstre   eller   højre   ben,   så   

det   svært   at   få   gangfunk�on   �lbage,   så   hvis   de   bliver   genoptrænet   hur�gt   nok   fra   når   de   bliver   

indlagt   så   kan   de   godt   få   nogle   funk�oner   �lbage,   men   ikke   med   den   fulde   procent   som   vi   andre   

kan.   Du   kan   stadigvæk   kunne   mærke   på   dem   at   de   har   været   syge   og   lamme.     

Oliver:   Ja,   altså   man   vil   kunne   se   en   forskel…   

Clara:   Hvis   du   tager   en   som   ikke   er   blevet   genoptrænet,   også   tager   en   der   er   blevet   genoptrænet   

hur�gt   nok   så   vil   du   tydeligt   vil   kunne   se   forskel   på   hvem   der   er   blevet   genoptrænet   og   hvem   der   

ikke   er.   

Oliver:   De   er   kommet   nogenlunde   tæ�ere   på   deres   �dligere   selv.   

Clara:   De   har   stadig   ikke   100%   jo,   de   ville   godt   kunne   holde   noget   i   den   hånd   der   har   været   lam,   og   

de   ville   nok   godt   kunne   få   en   sko   på   fak�sk.   

Oliver:   Er   det   deres   mobilitet   i   overkroppen   der   har   nemmere   ved   at   komme   �lbage   �l   dem?   

Clara:   Ja,   jeg   har   en   borger   som   lige   er   begyndt   at   kunne   bruge   sin   hånd   igen   e�er   hun   er   kommet   

hjem   fra   KC,   og   hun   siger   også   selv,   at   hun   har   nemmere   ved   det   at   bruge   hånden,   hvis   hun   prøver   

at   bruge   begge,   så   bliver   det   så   tungt   i   forhold   �l   den   anden   arm,   så   den   har   hun   nemmere   ved   at   

bruge.   Men   stadigvæk,   hun   er   begrænset   i   hvad   hun   kan   og   hun   bliver   hur�gt   træt,   hun   skal   bruge   

mange   muskler   på   at   bruge   det.     

Oliver:   På   at   bruge   hænder   og   alt   i   den   s�l   tænker   du?   

Clara:   Ja.     
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Oliver:   Så   er   det   et   godt   spørgsmål   hvis   vi   skal   �l   at   bringe   vores   viden   på   banen.   Du   siger   de   fleste   

ikke   har   så   nemt   ved   at   gå,   hvor   mange   af   borgerne   har   stadig   en   mindre   mobilitet   i   benene   

stadigvæk   som   de   kan   beny�e   sig   af?   

Clara:   Altså   hvis   jeg   skal   tage   fra   egen   køreliste   om   a�enen,   så   har   jeg   tre   der   er   halvsides   lammet,   

der   er   en   der   stadigvæk   kan   forflyt   sin   fod,   altså   i   små   ryk,   det   er   ikke   sådan   at   hun   kan   tage   et   

skridt,   men   når   hun   skal   op   og   stå   det   kan   hun   godt   gøre   i   små   ryk   uden   hjælp   fra   os   andre,   men   

det   er   en   af   de   tre   jeg   har.     

Oliver:   Så   det   er   i   virkeligheden   ikke   benene   vi   skal   sæ�e   så   meget   ind   på   i   forhold   �l   vores   

exoskelet   eller   hvordan   tænker   du?   

Clara:   Jo,   det   synes   jeg   fak�sk   det   er   den   del   af   kroppen   der   er   tung   hvis   de   er   halvsides   lammet   så   

den   hænger   jo   bare,   så   det   synes   jeg   fak�sk   godt   man   kunne.   Det   kunne   jo   hjælpe   mange   hvis   de   

bare   fik   lov   �l   at   komme   op   og   stå   lidt   og   bare   tage   nogle   enkelte   skridt.   

Oliver:   Jamen   lige   præcis,   vi   har   også   set   nogen,   det   er   godt   lidt   i   en   anden   branche,   men   indenfor   

bilindustrien   findes   der   også   exoskeleter,   som   ligesom   kan   halvt   låse   sig   i   en   posi�on,   så   det   kunne   

i   hvert   fald   hjælpe   dem   med   at   komme   op   og   stå   også.  

Clara:   Det   kunne   de   nemlig   ja,   så   har   vi   nemmere   ved   at   forfly�e   hvis   benet   kan   blive   låst   på   en   

eller   anden   måde,   fordi   nu   skal   vi   være   hur�ge   �l   at   forfly�e   folk,   for   eksempel   i   drejetårnet   fordi   

de   hænger   utroligt   hur�gt,   så   hænger   de   bare   med   kroppen   den   er   jo   bare   slap   og   tung   i   den   side.   

Oliver:   Det   vil   både   kunne   hjælpe   borgerne   og   jer   en   smule   at   kunne   få   lø�et   et   par   kilo.   

Clara:   Det   kunne   det   helt   sikkert,   fordi   vi   står   jo   som   hjælpere   for   at   stø�e   så   de   ikke   falder,   hvis   de   

kunne   stå   selv   så   havde   vi   ikke   den   vægt   vi   skulle   stå   og   holde   på   bagved   når   vi   skal   forfly�e   og   

holde   dem   oppe.   

Oliver:   Hvor   meget   tror   du   så   sådan   en   motor   skal   kunne   trække?   Det   er   lidt   et   svært   spørgsmål.   

Clara:   Alle   borgere   er   jo   forskellige.   

Oliver:   Det   er   de   jo   lige   præcis,   så   er   det   noget   om   at   designe   i   forskellige   styrker?   

Clara:   Nu   ved   jeg   ikke   om   I   går   ud   fra   vægt   eller   hvad   I   gør.   
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Oliver:   Det   kunne   vi   i   hvert   fald   komme   �l.   

Clara:   Hvis   vi   nu   tager   en   af   mine   borgere,   det   er   en   dame   på   100-110kg   som   er   halvlammet,   den   

skal   kunne   tåle   meget   når   hun   først   kommer   op   og   stå,   lige   nu   er   vi   to   mand   �l   at   fly�e   hende   fordi   

hun   er   så   tung,   men   hvis   hun   nu   havde   sådan   en   så   ville   være   nemmere   at   forfly�e   hende   en   

mand,   fordi   nu   havde   hun   det   der   og   hun   kunne   stå   fast     

Oliver:   Ja   lige   præcis,   så   den   skal   kunne   tage   50   eller   deromkring.   

Clara:   Ja   i   hvert   fald,   så   har   vi   i   hvert   fald   sikret   det.   

Oliver:   Du   snakkede   også   om   at   nogen   af   dine   borgere   godt   kunne   blive   træ�e   i   hænderne   eller   

noget   i   den   s�l,   kunne   det   være   en   ide   at   lave   noget   der   også   som   kunne   gøre   at   de   kunne   bruge   

det   i   længere   �d.   

Clara:   De   halvsides   lammede   borgere   de   har   I   hvert   fald   en   god   hånd   �l   at   holde   fast   med,   så   

kunne   man   godt   fors�lle   sig   at   de   blive   træ�e   i   den   arm   hur�gt   fordi   de   har   alt   den   vægt   

hængende   i   armen.   Hvis   man   kunne   lave   et   eller   andet   som   kunne   få   den   anden   arm   op   ligesom   

bare   at   stø�e   lidt   og   tage   lidt   vægt   så   de   ikke   havde   alt   vægt   hængene   i   en   arm   fordi   de   bliver   

hur�gt   træ�e   af.     

Oliver:   Ja,   det   kunne   jeg   fors�lle   mig,   så   hvis   man   nu   på   en   eller   anden   måde   kunne   holde   den   lidt   

ekstra   i   gang   eller   tage   en   smule   af   vægten,   så   kunne   de   måske   have   noget   energi   i   længere   �d?   

Clara:   Det   er   jo   det.   

Oliver:   Hvis   nu   vi   spekulerer   i   at   der   kommer   sådan   et   produkt   på   markedet   og   I   ville   kunne   bruge   

noget   der   kunne   lø�e   noget   vægt,   sådan   et   exoskelet   der.   Hvilke   behov   skulle   så   dækkes   hvis   I   

tænker   i   forhold   �l   de   li�e   i   har   nu,   så   sidder   de   jo   �l   strøm   konstant   kunne   jeg   fors�lle   mig.   

Clara:   Ja   det   gør   de   ja,   den   skal   oplades   sådan   en   li�   .   

Oliver:   Så   det   skal   være   noget   der   skal   køre   på   noget   ba�eri   eller   er   der   mulighed   for   at   det   skal   

sidde   i   s�k,   men   så   det   ikke   så   mobilt.   
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Clara:   Altså   hvis   sådan   en   sidder   i   et   s�k   om   a�enen,   altså   nu   lægger   vi   dem   i   seng   også   sæ�er   vi   

den   i   s�k,   jamen   så   det   opladet   �l   næste   morgen   også   hvis   det   kan   holde   strøm   en   hel   dag   for   

eksempel   så   kunne   man   bare   sæ�e   den   i   s�kket   igen   om   a�enen.   

Oliver:   Yes   okay,   så   det   er   noget   heldags   ba�eri   man   skal   kigge   e�er?   

Clara:   Jeg   ved,   at   de   elektriske   kørestole   som   borgerne   har,   de   kan   fak�sk   holde   strøm   op   �l   to   

dage,   men   vi   sæ�er   dem   bare   i   opladeren   når   vi   har   lagt   dem   i   seng   og   det   er   jo   fak�sk   smart   nok   

at   du   bare   lige   kan   sæ�e   dem   i   opladeren.   

Oliver:   Det   er   i   hvert   fald   en   god   idé,   også   lige   at   få   indblik   på,   at   hvis   det   er   en   del   af   jeres   ru�ne   at   

få   den   opladt   om   a�enen   ligesom   de   andre   �ng.   

Clara:   Når   man   vænner   sig   �l   at   der   er   noget   der   skal   �l   opladning   så   gør   man   det   jo   af   automa�k   

jo,   så   bliver   det   rent   refleks   at   man   gør   det.   

Oliver:   Ja,   også   når   det   kommer   �l   design,   så   skal   det   helst   være   noget   der   passer   ind   i   jeres   

hverdag,   ellers   bliver   det   ikke   brugt   kunne   jeg   fors�lle   mig.   

Clara:   Ja,   det   skal   både   hjælpe   og   borgeren   ikke?   

Oliver:   Ja   lige   præcis.   Så   kommer   det   også   �l   at   de   har   en   lille   smule   mobilitet,   at   de   kan   kunne  

bevæge   benet   en   lille   smule   og   måske   kun   det   ene   endda.   I   forhold   �l   at   træne   de   her   muskler   op   

så   kan   de   i   princippet   komme   op   og   gå   en   lille   smule,   hvor   meget   tror   I   det   vil   virke   i   forhold   �l   at   få   

musklerne   i   gang?   

Clara:   Jeg   tror,   at   det   vil   virke   sådan   okay   fak�sk,   hvis   de   kommer   op   og   går   bare   en   lille   smule,   

altså   bare   lidt   hver   dag,   så   kan   vi   komme   derhen   hvor   de   kan   gå   en   hel   dag,   men   så   hvor   de   bare   er   

totalt   trække   om   a�enen.   Men   hvis   man   kan   få   dem   �l   at   gå   bare   lidt,   jamen   det   vil   hjælpe   utroligt   

meget,   ikke   kun   for   dem,   men   også   for   os.     

Oliver:   Hvordan   vil   det   virke   på   dem   tror   du?   

Clara:   Lad   os   sige   at   de   sidder   i   kørestol   og   de   kommer   op   og   gå   igen,   så   kommer   de   ud   af   den   

kørestol   der   som   de   har   været   låst   i   gud   ved   hvor   mange   år,   måneder.   Jeg   tror   det   vil   hjælpe   meget   

på   deres   livsglæde   at   komme   op   af   den   kørestol.   
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Oliver:   Det   er   som   at   sige,   at   deres   verden   bliver   større   igen   eller   hvordan?   

Clara:   Ja,   det   tror   jeg.   

Oliver:   Ja,   men   også   i   forhold   �l   de   �ng   du   har   nu   her,   altså   i   forhold   �l   li�en   osv.   Er   borgerne   

gladere   når   I   kommer   derhen   og   kan   guide   dem   rundt   omkring   eller   er   det   noget   du   kan   

fornemme?   

Clara:   Den   skal   jeg   lige   have   igen.   

Oliver:   Jamen   de   ligger   vel   s�lle   mange   af   dem   når   I   ikke   er   der   �l   at   få   dem   rundt,   fors�ller   I   jer   så   

at   når   I   hjælper   dem   rundt   bliver   de   så   gladere   af   den   grund   eller   er   de   ligeglade   med   at   kunne   

komme   rundt?   

Clara:   Nogen   har   det   jo   sådan   at   de   er   overlykkelige   når   vi   kommer   og   vil   gå   en   tur   med   dem   eller   

bare   køre   dem   en   lille   tur   i   en   kørestol,   men   mange   giver   udtryk   for   at   ”vi   vil   hellere   selv”   fordi   det   

er   meget   nemmere   at   selv   kunne   gå   en   tur.   

Oliver:   Så   der   er   også   borgere   der   har   en   vilje   �l   at   selv   at   komme   videre.   

Clara:   Ja   det   er   der   helt   sikkert.   

Oliver:   Spændende   så   er   i   hvert   fald   noget   at   arbejde   i   kan   jeg   se.     

Clara:   Ja   ja,   var   det   ikke   det   der   var   meningen?     

Oliver:   Jo,   det   er   helt   klar   meningen,   så   kan   vi   se   om   der   kommer   noget   funding   på   det   så   det   

kommer   fremad   ha   ha.   

Clara:   Ja   det   ville   da   være   en   god   idé   i   hvert   fald.     

Oliver:   Ja,   så   altså   hele   den   idé   jeg   har   præsenteret   for   dig,   den   tænker   du   fak�sk   at   man   godt   kan   

arbejde   i.   

Clara:   Ja,   det   synes   jeg   helt   sikkert   man   kan.   

Oliver:   Og   du   frygter   ikke   for   at   der   kommer   en   stor   problems�lling   i   forhold   �l   de   her   exoskeleter?   

Clara:   Lige   nu   vil   jeg   ikke   kunne   se   hvad   det   skulle   være,   der   vil   jo   al�d   være   et   eller   andet.   
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Oliver:   Det   er   der   jo   som   o�est,   men   når   jeg   præsenterer   ideen   for   dig   i   det   brede,   så   ser   du   ikke   

noget   store   problemer?     

Clara:   Så   skulle   det   jo   være   hvis   det   ikke   passede   på   nogen   så   skal   man   starte   fra   scratch   af   ikke?   

Ellers   synes   jeg   fak�sk   ikke   at   der   er   noget.   

Oliver:   Nej   okay,   så   de   store   behov   der   skal   dækkes,   er   noget   heldagsstrøm   også   det   noget   med   at   

det   skal   kunne   passe   �l   de   fleste.   

Clara:   Ja,   det   tænker   jeg.   

Oliver:   Tænker   du   at   det   er   noget   I   kunne   lære   på   de   6   måneders   kursus   I   er   på   at   sæ�e   det   på   

borgeren   og   sæ�e   det   i   brug.   Det   er   lidt   i   sådanne   forhold   �l   sværhedsgrad   jeg   tænker   om   der   har   

været   noget   svære   maskiner   at   bruge   og   om   det   her   vil   være   et   de   svære   eller   le�ere?     

Clara:   Jeg   tror   det   vil   være   et   af   svære   at   lære   at   bruge,   også   for   borgeren   at   bruge   for   eksempel.   

Jeg   tror   godt   at   man   kan   lære   det,   men   det   vil   nok   være   et   af   svære   produkter   som   man   skulle   

kunne   bruge   eller   lære   at   kunne   bruge.     

Oliver:   Hmm,   men   det   vil   måske   ikke   være   umuligt?   

Clara:   Nej   det   tænker   jeg   ikke   det   er,   det   kræver   nok   bare   nok   undervisning   i   det.   

Oliver:   jamen   det   er   lige   præcis   det.     

Clara:   Og   har   man   det,   så   ja   så   kommer   man   altså   langt.   

Oliver:   Sådan   en   undervisning,   og   det   er   bare   lidt   af   nysgerrighed,   hvordan   foregår   det   egentlig?    

Clara:   De   fleste   undervisninger   kommer   de   udefra,   det   der   hedder   hjælpemiddelscentralen,   der   

hvor   vi   har   alle   vores   hjælpemidler   ude.   Så   kommer   der   en   mand   ud,   eller   en   kvinde   ingen   

diskrimina�on   der,   og   viser   os   hvordan   den   fungerer   også   bliver   vi   sat   op   i   grupper   og   skal   prøve   os   

frem   �l   det,   prøver   det   af   på   os   selv   før   vi   prøver   det   af   på   vores   borgere.   

Oliver:   Så   I   har   en   fornemmelse   selv   af   hvordan   de   føles   at   bruge?   

Clara:   Det   har   vi   ja,   fordi   vi   skal   også   forklare   borgeren   at   det   ikke   er   så   slemt   for   eksempel,   men   

hvis   vi   så   siger   at   det   fak�sk   ikke   er   slemt   og   vi   ikke   selv   har   prøvet   det,   og   det   fak�sk   er   slemt,   så   
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har   vi   jo   løjet   borgeren   lige   op   i   hovedet.   Det   er   derfor   nemmest   for   os   at   havde   prøvet   på   os   selv   

og   på   hinanden,   for   at   vi   kan   forklare   borgeren   hvordan   det   egentlig   er.   

Oliver:   Ja,   så   du   har   også   været   oppe   i   li�en   og   alt   det   kunne   jeg   fors�lle   mig.   

Clara:   Jeg   har   været   oppe   i   en   li�   og   jeg   har   været   drejet   rundt   i   en   seng   og   det   ene   og   det   andet,   

så   vi   har   prøvet   det   hele.   

Oliver:   Ja,   så   I   kan   fornemme   hvordan   det   føles   på   jer   selv   og   på   borgeren   sådan   rent   

sansemæssigt?   

Clara:   Det   er   jo   det,   når   du   kommer   op   i   en   li�   og   du   bare   hænger   op   over   jorden   i   et   sejl   der   

sidder   under   lårene   og   bliver   krydset   også   kommer   du   op   og   hænge,   man   føler   virkelig   at   man   

glider   ud   af   det   her,   men   man   glider   ikke   for   hvis   man   sidder   rig�g   så   falder   man   ingen   steder,   

bliver   det   sat   forkert   så   kan   du   godt   glide   ud   af   den.   Men   det   er   jo   rart   nok   at   få   prøvet   det   på   os   

selv   fordi   vi   har   mange   borgere   der   kommer   op   i   sådan   en   og   de   er   bange   for   at   de   fak�sk   falder   ud   

af   den.   

Oliver:   Okay,   også   har   I   ligesom   fået   undervisning   i   at   hvis   den   føles   sådan   her   så   sidder   den   rig�g   

eller   hvordan?   

Clara:   Hvis   de   siger   så   ”jeg   glider   jeg   glider”   så   kan   vi   jo   bare   lige   køre   borgeren   ned   igen   også   lige   

få   sat   sejlet   ordentligt   ind   under,   for   hvis   de   ikke   sidder   ordentligt,   så   er   det   at   de   føler   at   de   glider,   

men   hvis   det   sidder   rig�gt,   så   burde   det   bare   føles   som   at   de   sidder   der   og   ikke   glide   nogen   steder.     

Oliver:   Okay   fedt   nok   så   kan   I   bruge   det   også   �l   at   guide   jer   når   I   skal   beny�e   den.   

Clara:   Det   kan   vi   nemlig.   

Oliver:   Det   super   fedt,   også   kunne   jeg   fors�lle   mig,   at   på   en   eller   anden   måde,   i   vores   �lfælde   føles   

fornu�igt   når   man   skal   beny�e   sig   af   det.   

Clara:   Ja,   har   du   hjælpemidlerne   ude   i   hjemmet   for   eksempel,   så   brug   dem   det   er   derfor   de   er   der,   

selvfølgelig   skal   man   bevare   borgerens   funk�oner,   hvis   de   kan   selv   så   skal   de   også   selv,   men   hvis   

der   er   en   dag   hvor   borgeren   er   dårlig,   så   brug   hjælpemidlerne,   men   du   kan   risikere   at   de   dårligt   

kommer   op   og   stå   og   de   falder,   jamen   så   har   du   et   fald   også   skal   du   og   have   fat   i   en   Raiser   også   

skal   du   starte   forfra.   
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Oliver:   Ja   så   det   skal   være   meget   sikkert   kan   man   sige.   

Clara:   Det   skal   det   ja.   

Oliver:   Det   super   godt,   jeg   ikke   om   du   har   andet   feedback   som   du   har   tænkt   over   i   mellem�den,   i   

løbet   af   interviewet.     

Clara:   Det   ved   jeg   ikke   rig�g.   Altså   jeg   synes   det   lyder   som   et   godt   produkt.   

Oliver:   Det   er   vi   i   hvert   fald   glade   for   at   høre,   så   vi   ikke   helt   på   bar   bund   alligevel.   

Clara:   Nej   det   synes   jeg   ikke,   jeg   tror   der   er   mange   både   ældre,   men   også   unge   mennesker   der   

kunne   få   glæde   af   det   hvis   det   kommer   der�l.   

Oliver:   Det   at   starte   med   har   vi   sat   ind   på   ældrefronten   fordi   vi   måske   har   oplevet   nogen   ældre   der   

ikke   havde   været   så   mobile   eller   hvad   man   nu   kan   sige.     

Clara:   Det   er   jo   det.   

Oliver:   I   princippet   kan   det   beny�es   af   alle   kan   man   sige.   

Clara:   Selvfølgelig   de   ældre   som   ikke   har   den   mobilitet   mere,   så   skal   de   være   først   i   rækken   ikke?   

Oliver:   Jo   det   tænker   jeg.   Men   ellers   så   har   jeg   ikke   så   meget   mere.   

Clara:   Jeg   har   heller   ikke   mere.   

Oliver:   Du   har   heller   ikke   mere   at   sige?   

Clara:   Nej.   

Oliver:   super,   så   vil   jeg   sige   tusind   tak   for   interviewet   det   var   super   dejligt   at   du   vil   være   med.     

Clara:   Jamen   det   var   da   så   lidt   
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