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Abstract 

This report concerns the usage of sensor technology, where we focus on an already existing tech-

nology named ICURA trainer. This technology is being used in several municipalities around Den-

mark, including Roskilde, to help patients with hip and/or knee injuries, undergo a more effective 

rehabilitation period. This is done using these ICURA trainer sensors, which collect and analyze 

how well a patient performs their rehabilitation exercises.       

Our project tries to understand this rehabilitation process using these ICURA sensors, while also 

using ethnography, the TRIN-model, and general literature surrounding rehabilitation, to help op-

timize the rehabilitation process the patients undergo.  

After an analysis of both the ICURA sensors and the rehabilitation process, we have outlined some 

focus points, that are noteworthy during the continued development and usage of these aforemen-

tioned ICURA sensors in a municipal setting.   
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Begrebsdefinitioner  

ICURA-sensorer, bruges som et overordnet begreb for produktet ICURA trainer, hvilket er hvad 

der bliver anvendt gennem et ICURA genoptræningsforløb (ICURA, u.d.). 

Sensor-dreven telerehabilitering, det at anvende eksempelvis ICURA sensorerne til at yde telere-

habilitering til en patient. 

Genoptræning, omhandler at restituere kroppens funktioner eller personens færdigheder ved at 

udføre bestemte øvelser (MarselisborgCentret, 2004, s. 14). 

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og 

fagpersoner. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i 

sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv 

(MarselisborgCentret, 2004, s. 4). 

Indledning  

Dette projekt omhandler brugen af sensor dreven teknologi som supplement til et konventionelt 

genoptræningsforløb. Grunden til at vi har valgt at fokusere på dette, grunder i vores interesse for 

kombinationen af mennesker og teknologi, og de relationer som det måtte skabe. ICURA, som er 

den teknologi projektet er udarbejdet på baggrund af, ændrer måden hvorpå et genoptræningsfor-

løb forløber – og åbner op for nye muligheder indenfor genoptræning.  

Ifølge Danmarks statistik var der i 2020, 12.301 personer i Danmark som modtog genoptræning, 

hvor 8.887 af dem var 67 år eller derover (Danmark Statistik, u.d.). I nogle kommuner er man 

begyndt at investere i sensor-dreven telerehabilitering med formålet, at flytte en del af genoptræ-

ningen ud hos borgerne. Målet med dette er at forbedre kommunikationen mellem genoptrænings-

personale hos kommunen, og de borgere der udfører genoptræningen. Derudover flyttes genop-

træningsprocessen ind i hjemmet, således borgerne ikke skal mødes med en fysioterapeut eller 

anden fagperson, for at have en dialog omkring deres træning. I stedet kan borgerne udføre deres 

træningsøvelser i deres daglige rammer, på et tidspunkt der passer i deres dagligdag. 
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Dog er teknologien relativ ny, og der findes nogle problematikker som vi ønsker at undersøge. På 

baggrund af denne undersøgelse vil vi finde frem til nogle fokuspunkter, som vi mener kan bidrage 

til den fremtidige udvikling af sensor-dreven telerehabilitering. 

Problemfelt 

Vi ønsker at undersøge genoptrænings-området, herunder de offentlige institutioners tilbud om 

genoptræning, og hvordan teknologi som ICURA-sensorer bliver inkorporeret til at understøtte 

genoptræningsprocessen. Vi ønsker at interviewe centrale personer, herunder sundhedspersonale 

og de brugere som tilbydes genoptræning. Disse observationer, vil vi benytte til at opnå en dybere 

forståelse for hvilke aspekter som kan forbedres, når en borger gennemgår et sensor-dreven gen-

optræningsforløb. 

I vores undersøgelser vil vi tage udgangspunkt i en allerede eksisterende sensor-teknologi ved 

navn ICURA trainer. Disse sensorer understøtter genoptræning og bruges på nuværende tidspunkt 

i flere danske kommuner, herunder Roskilde Kommune (Larsen, 2019). 

ICURA ApS er en softwarevirksomhed som i samarbejde med kommunerne Gentofte, Gladsaxe, 

Rudersdal og Lyngby-Taarbæk har udviklet et tilbud, i form af et digitalt genoptræningsforløb til 

knæ- og hoftepatienter (Lykkebo, Jakobsen, & Sauer, 2018, s. 98). ICURA har flere forskellige 

platforme i form af ICURA trainer, ICURA activity og ICURA light (ICURA, u.d.), hvor at vores 

projekt fokuserer på ICURA trainer. ICURA trainer tillader en borger med en knæ- og/eller hofte-

skade, at gennemføre noget af genoptræningsforløbet derhjemme (Lykkebo, Jakobsen, & Sauer, 

2018, s. 98). ICURA nævner selv på deres hjemmeside, at ICURA trainer understøtter hjemme-

træningen ved at måle og analysere træningens kvalitet, hvorefter resultaterne sendes til behand-

leren (ICURA, u.d.).  
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Figur 1: Billede af en ICURA trainer-kuffert, som en borger får med hjem til at understøtte hjemmetræningen. 

ICURA trainers hardware som kan ses på Figur 1, består af en smartphone, fem bevægelsessenso-

rer, en stander, en brugervejledning, en samlet oplader til alle sensorer, og en oplader til smartpho-

nen. De fem bevægelsessensorer placeres rundt om livet, midt på låret og midt på underbenene 

med velcrobånd (Larsen, 2019, s. 30-32). 

På denne smartphone, som borgeren får udleveret af kommunen, er der en app som understøtter 

de behov en patient kan have under deres genoptræningsforløb. Inde i appen findes der: Et chatrum 

til patientens genoptræningshold, hvor holdet kan snakke sammen om deres øvelser, og komme 

med spørgsmål til hinanden. Et chatrum til patientens fysioterapeut, hvor patienten har mulighed 

for at spørge dem til råds, hvis de er i tvivl om øvelserne. En liste, og beskrivelser af patientens 

øvelser. Selve træningsprogrammet, som giver en grundig gennemgang af patientens øvelser, samt 

giver patienten både visuelt og auditivt feedback, hvis de laver øvelsen forkert. Slutteligt indehol-

der appen et diagram over resultatet af borgerens træning (se Figur 2), hvor rød, gul og de grønne 

farver indikerer kvaliteten af øvelsens udførsel. De røde streger betyder at øvelsen ikke blev lavet 

på den givne dag. Grønne firkanter betyder at kvaliteten af de udførte øvelser er lavet tilfredsstil-

lende, og de gule betyder at kvaliteten ikke har været under standard. Dette giver fysioterapeuten 

mulighed for at følge med i deres patienters træning, og finde ud af hvor det halter (Larsen, 2019). 
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Figur 2: Skærmbillede af oversigten over en patients træning med ICURA (Larsen, 2019, s. 33). 

Som nævnt i en demo video, sendt til os af ICURA, indeholder sensorerne et digitalt kompas, et 

gyroskop og et accelerometer. De indre processer og mekanismer vil blive uddybet i et senere 

afsnit, men kort fortalt gør komponenterne det muligt for sensorerne at måle og registrere en pati-

ents bevægelser, for at undersøge om patienten udfører den givne øvelse tilfredsstillende. Kriteri-

erne for succes af øvelserne er givet af fysioterapeuten, som bliver brugt til at definere hvor effek-

tivt en øvelse er blevet lavet. Alt dette forgår trådløst mellem de fem sensorer, og ICURAs smart-

phone.  

Udover den tidligere nævnte demo-video, er vi også blevet sendt en video af en patient som gør 

brug af ICURA-sensorerne, og beskriver den tilknyttede fysioterapeuts meninger om teknologien. 

Det bør siges, at videoen er produceret af ICURA, hvilket kan betyde at ICURA prøver at frem-

stille teknologien på bedst mulig vis. ICURA-sensorerne i videoen bliver beskrevet af fysiotera-

peuten som værende et godt værktøj, som hun kan bruge for at sikre at hendes patienter får lavet 

øvelserne korrekt derhjemme, uden at være til stede. Patienten i videoen beskriver det også som et 

godt værktøj, og siger at det er dejligt at kunne lave sine øvelser i hjemmet (ICURA, 2021). Dette 

giver muligheder for implementeringen af telerehabilitering, hvilket vi vil komme ind på i et senere 

afsnit.  

Nu når vi har redegjort for hvad vores projekt omhandler, vil vi nu komme ind på vores problem-

formulering, samt de arbejdsspørgsmål som vi har tænkt os at svare på gennem rapporten. 
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Problemformulering 

”Hvordan kan et kommunalt genoptræningsforløb forbedres gennem brugen af sensor-dreven 

telerehabilitering?” 

Arbejdsspørgsmål 

Ud fra vores problemformulering fandt vi frem til følgende spørgsmål, som vi har tænkt os at 

undersøge. 

• Hvad er de indre- mekanismer og processer i sensor-drevet telerehabilitering?   

• Hvordan fungerer den traditionelle genoptræningsproces, for en person med skader?   

• Hvordan kan sensor-teknologi bidrage til traditionel genoptræning?  

• Hvilke problematikker er der med sensorer i forhold til traditionel genoptræning?  

• Hvilken brugerrejse gennemgår en patient, når der anvendes sensor-dreven telerehabilite-

ring under et genoptræningsforløb? 

• Hvilke etiske komplikationer er der ved udnyttelsen af sensor-dreven telerehabilitering? 

Afgrænsning   

Nu når vi har redegjort for vores projekt, vil vi kort komme ind på hvordan vi har valgt at afgrænse 

vores projekt. 

For ikke at arbejde med alle genoptræningsformer, har vi valgt at fokusere vores projekt på knæ- 

og hofteskader. Dette grunder i at Roskilde Kommune primært bruger deres ICURA-sensorer til 

genoptræning af borgere med knæ og hofteskader, som følge af at have fået opereret knæ eller fået 

en ny hofte. Udover dette har vi i forhold til sensorer, valgt primært at arbejde med ICURA trainer, 

da det er teknologien Roskilde Kommune allerede benytter, og der er dokumentation på brugen af 

dette ICURA-produkt i forskellige kommuner landet over. 

Nu når vi har redegjort for vores projekts afgrænsning, vil vi forklare hvordan vores projekt lever 

op til de semesterbindingen. 
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Semesterbinding 

Til STS dimensionen har vi tænkt os at anvende ideen om smartness og Internet of Things (IOT), 

hvilket omhandler at objekter er knyttet til internettet, sådan at man kan indsamle informationer 

og data. Dette kunne være, at ICURA-sensorerne indsamler alt den data der genereres, når en bor-

ger er i gang med et genoptræningsforløb, til at finde ud af om borgeren laver øvelserne tilfreds-

stillende. Denne teknologiske indvending skaber en række etiske spørgsmål, og sætter fokus på 

hvordan relationen mellem subjekt, teknologi og samfund påvirkes.  

Vores selvvalgte dimension i dette projekt er TSA (Teknologiske Systemer og Artefakter), vi har 

her valgt at anvende TRIN-modellen, til at belyse forskellige aspekter af sensor-dreven telereha-

bilitering, så vi kan danne forståelse for: hvordan ICURA-sensorerne fungerer, hvad der er de 

utilsigtede effekter ved telerehabilitering, og hvordan at ICURA-sensorerne fungerer i et system 

med patient, fysioterapeut, udvikler, og meget mere.  

Tidligt i processen, var meningen at vores anden dimension skulle være D&K (Design og Kon-

struktion). Dette ændrede vi dog til TSA, da vi fandt det svært at finde en relevant problemformu-

lering, der indeholdt de væsentlige aspekter fra D&K. Derfor blev vores endelige valg at bruge 

TRIN-modellen fra TSA, til at belyse teknologien sensor-dreven telerehabilitering. 

Teori 

Nu når vi har redegjort for hvad vores projekt fokuserer på, vil vi i dette afsnit beskrive de teorier, 

som vi har valgt at anvende, til at hjælpe os med at svare på vores problemformulering, samt de 

arbejdsspørgsmål vi tidligere nævnte. 

Smartness & Internet of Things 

For at udvide forståelsen af hvad det kan betyde at inkorporere en teknologisk løsning i konteksten 

’genoptræning’, vælger vi at beskue feltet med teori om ’Smartness’ og ’Internet of Things’. Disse 

begreber dækker over, og beskriver, en skiftende måde at indgå i det moderne samfund som men-

neske.  
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Stadigt flere artefakter tilsluttes internettet, med henblik på at kunne drage information fra verden, 

samt analysere og videregive denne information. Begrebet Internet of Things blev første gang in-

troduceret lige inden årtusindskiftet, personen som introducerede termen hed Kevin Ashton, og 

arbejdede for Procter & Gamble (Ashton, 2010). Ashton brugte Internet of Things til at sætte fokus 

på værdien i sammenkoblingen mellem RFID (radiofrekvensidentifikation) og Procter & Gambles 

forretning. RFID anvendes ofte til at monitorere forsyningskæder, hvor man ved hjælp af teknolo-

gien kan stille spørgsmål til genstande som eksempelvis:  

• Finding: Where is a certain item now? 

• Tracking: Tell me where this item goes. 

• Tracing: Tell me where this item has been. 

• Counts: How many items are at this location now? 

(Miles, Sarma, & Williams, 2009, s. 26). 

Ved at forene RFID eller andre teknologier som understøtter udveksling af data, med genstande 

eller mennesker, kan man opnå en ny form for data – som er uafhængig af menneskelig interaktion. 

Som Ashton beskriver det:  

“If we had computers that knew everything there was to know about things – using 

data they gathered without any help from us – we would be able to track and count 

everything, and greatly reduce waste, loss and cost. We would know when things 

needed replacing, repairing or recalling, and whether they were fresh or past their 

best.” (Ashton, 2010, s. 1) 

Denne indsamling af data som foregår uafhængigt af menneskeligt input, er et skridt i en retning 

som bærer præg af både positive og negative konsekvenser, afhængigt af beskuerens perspektiv. 

Som nogle af de allermest kritiske negativer, forekommer emner som ’Surveillance Capitalism’ 

og andre etiske spørgsmål.  

Surveillance Capitalism bliver beskrevet af Shoshana Zuboff som at være:  

”A new ecomomic order that claims human experience as free raw material for hidden 

commercial practices of extraction, prediction, and sales;(…)” (Zuboff, 2019) 
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Zuboff sætter i dette citat fokus på information som et ‘raw material’, og påpeger en bagvedlig-

gende agenda som driver indsamlingen af data. Ordet ’extraction’ mener Zuboff iscenesætter 

denne ensrettede måde hvorpå data udvindes uafhængigt af mennesker, da ”Extraction connotes 

a ’taking from’ rather than either a ’giving to’ or a reciprocity of ‘give and take’”. (Zuboff, 2015). 

Surveillance Capitalism kan af den grund fungere som en kritik af Internet of Things. Disse etiske 

spørgsmål som understreger vigtigheden af spørgsmålet om privatliv, må derfor tages in mente i 

arbejdet med teknologier som bygger på Smartness.  

Brugsscenarierne for Internet of Things er mangeartede, og i relation til dette projekt vil der nu 

blive introduceret til udnyttelsen af Internet of Things indenfor sundhedsvæsenet.   

I bogen ‘Internet of Medical Things: Paradigm of Wearable Devices’ introduceres fordele og ud-

fordringer, som er forbundet med Internet of Things indenfor sundhedsvæsenet. Som de vigtigste 

fordele nævner (Garzón-Castro & Velázquez, 2021): 

• Remote medical assistance: 

“IoT solutions allow physicians to assist patients who can be located remotely. 

Physicians can talk to the patiens, check their vital signals using specialized Apps 

and Internet-connected monitoring devices, diagnose them, and prescribe the cor-

responding medicines.” 

• Instantaneous tracking and alerts: 

“Real-time pertinent alerts are of extreme value in life-threatening events. IoT 

healthcare devices are capable of collecting vital data and transferring them to 

physicians and emergency services for a prompt reaction.” 

• Automated reporting: 

“Raw data obtained from patients need to be further processed in order to arrive 

to a clinical conclusion.”  

• Ease of healthcare research 

“The IoT has become a valuable tool for healthcare research purposes. The mas-

sive amount of data it offers accelerates the statistical study of diseases and medical 

conditions that would eventually enable the implementation of better therapies and 

treatments.” 
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Ovenfor opridses generelle fordele ved udnyttelsen af tilgangen Internet of Things, hvor den gen-

nemgående pointe er at relationen mellem patient og læge, igennem implementeringen af Smart-

ness, gøres tættere. Relationen er tættere i den forstand, at kommunikationen imellem de to aktør-

grupper, medieres gennem disse teknologier. Relevant information vedrørende en patients sundhed 

bliver med andre ord ’extracted’, og behandles dernæst af læger samt andre teknologiske systemer 

og fagpersoner. Denne tættere relation låser op for nye måder at forbedre behandling, hvilket også 

kan ses indenfor rehabilitering og genoptræning.  

”Physical exercise has become a fundamental part of different rehabilitation environments, 

as it improves patients’ quality of life. (…) However, the intensity of these exercises must 

be controlled. Overtrained patients experiment with high states of fatigue that can affect 

their rehabilitation and health. In order to adjust these intensities, measure of physiologi-

cal parameters, subjective scales, and exercise performance have been implemented.” 

(Pinto-Bernal, Aguirre, Cifuentes, & Munera, 2021, s. 84) 

Pinto-Bernal, Aguirre, Cifuentes & Munera påpeger her, det problem der opstår i forbindelse med 

at kvantificere en patients ’fatigue’, hvilket kan bidrage til en forringet genoptræningsproces, og 

mange andre sundhedsmæssige udfordringer. Borgerens egen opfattelse af fatigue eller træthed, 

som opstår i forbindelse med træning, mener ovenstående forskere er en subjektiv størrelse. (Pinto-

Bernal, Aguirre, Cifuentes, & Munera, 2021, s. 87) For at kunne afhjælpe borgerne med problemer 

i relation til fatigue, foreslås brugen af sensorer, som giver nye muligheder for at mediere borge-

rens subjektive følelser.   

Disse informationer analyseres og bruges til at forbedre borgernes livskvalitet, men hvad bruges 

informationerne ellers til? Zuboff formulerer det som følger: 

”Although some of these data are applied to product or service improvement, the rest are 

declared as proprietary behavioral surplus, fed into advanced manufacturing processes 

known as “machine intelligence,” and fabricated into prediction products that anticipate 

what you will do now, soon and later.” (Zuboff, 2019, s. 9) 
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Zuboff understreger hvordan denne skjulte agenda med Internet of Things, og den indsamling af 

data som baner vejen for ’product or service improvement’, kan have konsekvenser for de med-

virkendes privatliv. Ifølge Zuboff er det vigtigt at vedkende sig, at teknologien som muliggør Sur-

veillance Capitalism ikke er Surveillance Capitalism i sig selv. Surveillance Capitalism er altså 

ikke iboende i diverse teknologier, men er en måde hvorpå dataet fra en given teknologi behandles.  

“(…) surveillance capitalism is a logic in actions and not a technology (…) surveillance 

capitalists want us to think that their practices are inevitable expressions of the technolo-

gies they employ” (Zuboff, 2019, s. 16) 

Af den grund opstår der en række etiske spørgsmål, som man som udvikler af teknologi, må stille 

sig selv. Spørgsmål som vedrører teknologiens umiddelbare og bagvedliggende formål, samt hvor-

dan disse manifesteres og understøttes.  

Trinmodellen 

I dette projekt anvender vi TRIN-modellen, som ifølge Jørgensen har til formål at ”(…) inspirere 

analyser og beskrivelser af teknologier, med hovedvægt på teknisk-videnskabelige aspekter af tek-

nologier” (Jørgensen, 2020, s. 2). Til vores projekt benytter vi modellen som en analytisk metode 

til at analysere ICURA-sensorerne. 

TRIN-modellen består af seks forskellige trin, som hver har til formål at belyse et bestemt aspekt 

af en given teknologi. De forskellige trin hedder følgende (Jørgensen, 2020, s. 2): 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

2. Teknologiers artefakter.  

3. Teknologiers utilsigtede effekter.  

4. Teknologiske systemer.  

5. Modeller af teknologier.  

6. Teknologier som innovation. 

De trin som vi har fokus på i vores projekt, er trin 1: indre mekanismer og processer, trin 3: tek-

nologiers utilsigtede effekter, trin 4: teknologiske systemer og trin 6: teknologier som innovation.  
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Vi har valgt disse trin med henblik på at give os en forståelse for hvordan ICURA-sensorerne 

fungerer, og derved understrege hvordan man fremtidigt vil kunne forbedre sensor-dreven telere-

habilitering.  

Trin 1: indre mekanismer og processer  

Jørgensen definerer i sin artikel en teknologis indre mekanismer og processer som: 

”De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens 

formål.” (Jørgensen, 2020, s. 6)   

Hertil lægger Jørgensen et eksempel om hvordan de indre mekanismer og processer af en vind-

mølle, kan beskrives som vingerne der drejes rundt af vinden, som driver en generator der omdan-

ner rotationen til elektricitet.  

Det er altså i trin 1 af TRIN-modellen hvor vi går længere ned i teknologien, og undersøger de 

bagvedliggende mekanismer, processer og andre teknologier, der i sidste ende er med til at forme 

den teknologi vi undersøger. Vi tager altså det metaforiske låg af teknologien, og kigger nærmere 

på de indre virkninger der må være.  

Til at starte med, vil vi kort redegøre for det overordnede formål der er med teknologien sensor-

dreven telerehabilitering. Det overordnede formål er, hvis man spørger ICURA, at analysere kva-

liteten og kvantiteten af hjemmetræning for deltagere i et genoptræningsforløb, samt styrke dialo-

gen mellem borgeren som indgår i genoptræningsforløbet og fysioterapeuten der håndterer genop-

træningen (ICURA, u.d.). 

I teknologien sensor-dreven telerehabilitering, er den indre mekanisme og proces vi har tænkt os 

at kigge på ICURA-sensorerne, og omkringliggende mikroprocessor, der muliggør rapportering af 

bevægelsesdata til bruger og fysioterapeut. Som følge af, at vi ikke har kunnet få praktisk erfaring 

med ICURA-sensorerne, har vi gjort brug af FabLabs ressourcer og viden indenfor denne tekno-

logiske sfære. I den forbindelse har vi gjort os nogle tanker, omkring hvilke elementer et sådan 
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sensor-system kan indeholde, hvilket har bidraget til vores forståelse af teknologiens indre- meka-

nismer og processer. Samarbejdet med FabLab har altså været med til at bryde teknologien ned i 

mindre elementer, og deraf grunder vores følgende analyse.  

Fordi vi ikke præcist ved hvilken sammensætning af bevægelses-sensor og mikroprocessor 

ICURA bruger, tager vi udgangspunkt i en InvenSense MPU-9150 bevægelsessensor, og en ESP-

32 mikroprocessor.  

InvenSense MPU-9150 sensoren, er en bevægelsessensor der giver ”ni grader af frihed”. Dette 

betyder, at sensoren har ni separate akser hvorpå den kan måle bevægelse. Sensoren opnår disse 

ni grader af frihed ved hjælp af et tre-akset accelerometer, et tre-akset gyroskop og et tre-akset 

magnetometer. (InvenSense Inc., 2013).  

Man kan indstille intervallerne accelerometeret og gyroskopet kan måle i, hvilket bidrager til nøj-

agtigheden af målingerne. For accelerometeret kan man indstille til følgende intervaller: +/-2g, +/-

4g, +/-8g og +/-16g. Gyroskopet kan man indstille til følgende intervaller: +/-250°/s, +/-500°/s, 

+/-1000°/s og +/-2000°/s (grader per sekund). Man kan ikke indstille måleintervallet på magneto-

meteret, men det måler i intervallet +/-1200µT (mikro Tesla) (InvenSense Inc., 2013).  

Accelerometeret har en nøjagtighed på 16-bit, og magnetometeret har en nøjagtighed på 13-bit. 

Dette vil sige, at accelerometeret og gyroskopets respektive outputs er 0 hvis de måler værdier der 

ligger nederst i intervallet, og 65536 hvis de måler værdier øverst i intervallet. For magnetometeret 

gælder det samme, men da det har en nøjagtighed på 13-bit er outputtet øverst i intervallet 8192. 

Sensoren har også et termometer, men det benyttes ikke når der måles bevægelse (InvenSense Inc., 

2013). 

Bevægelsessensoren sender den data den indsamler, når en borger udfører sine genoptrænings-

øvelser, videre til mikroprocessoren, som kan behandle det førnævnte data til videre brug i resten 

af systemet. Kommunikationen mellem sensor og mikroprocessor sker via I2C kommunikations-

protokollen (InvenSense Inc., 2013).  

Den mikroprocessor vi tager udgangspunkt i her, er en ESP-32 udviklet af Espressif. Da vi ikke 

ved præcist hvilken mikroprocessor ICURA gør brug af, kan vi ikke sige noget om den, men vi 
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anerkender at mikroprocessoren fungerer som hjertet af sensorsystemet, og at dataindsamling fra 

sensorerne ikke ville være muligt uden en mikroprocessor. Når det er sagt vil en ESP-32 mikro-

processor være et godt match i lige præcist ICURAs brugsscenarie, da netop denne mikroprocessor 

har indbygget understøttelse af både WI-FI, og Bluetooth, hvilket gør trådløs dataindsamling fra 

sensorerne muligt (Espressif Systems, 2021).  

Den trådløse funktionalitet understøtter et af ICURAs formål, da trådløs datakommunikation ikke 

hæmmer borgernes bevægelsesmuligheder under genoptræningen med ICURA. Ud fra vores sam-

tale med FabLab er vores hypotese, at hver af de fem sensorer der er i et genoptræningssæt fra 

ICURA indeholder én bevægelsessensor, for eksempel en MPU-9150, og én mikroprocessor, ek-

sempelvis en ESP-32.  

Det næste led i teknologien, er den smartphone, med tilhørende app, der også er med i genoptræ-

ningssættet fra ICURA. Det er smartphonen, som indsamler data fra de fem mikroprocessorer. Ud 

fra vores samtale med FabLab vil udvikleren givet et valg mellem at sende data over WI-FI eller 

Bluetooth, i langt de fleste tilfælde vælge Bluetooth, da det bruger langt mindre strøm, end at sende 

signaler over WI-FI. Når det er sagt, er der dog tilfælde hvor WI-FI er et klart bedre valg. Dette 

kan være, hvis man skal sende meget data meget hurtigt, eller hvis man skal sende data over inter-

nettet (Abedi, Abari, & Brecht, 2019, s. 1).  

Smartphonen, der også kommer med ICURA trainer genoptræningssættet (ICURA, u.d.), er den 

der indsamler sensordataet fra mikroprocessorerne. På smartphonen ligger en app ICURA har ud-

viklet, som giver den genoptrænende borger feedback på udførelsen af træningen. Denne feedback 

er grundet i den bevægelsesdata smartphonen modtager fra mikroprocessorerne. Her sker der en 

teknologisk mediering af det fænomen, som er genoptræningen. ICURA-sensorerne medierer sam-

men med smartphonen, hvordan genoptræningen er blevet udført, samt om genoptræningen er ble-

vet udført til en tilfredsstillende grad. Altså ser borgeren verdenen gennem teknologien, og der er 

derfor tale om det Ihde kalder en hermaneutisk teknologisk mediering, inden for postfænomeno-

logien (Olesen, Bille, & Riis, 2021, s. 4-5).  
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Man kan dog også argumentere for, at relationen kan beskrives med en anden af Don Ihdes relati-

onstyper kaldet andetheds-teknologisk relation. Dette argument grunder i, at borgeren under gen-

optræning vil opleve at få feedback gennem en skærm, hvor skærmen og smartphonen erstatter 

den feedback man traditionelt ville få af en fysioterapeut under genoptræningen (Olesen, Bille, & 

Riis, 2021, s. 5).  

En central del af de indre mekanismer og processer af sensor-drevet telerehabilitering er en bagved 

liggende database, hvor al data bliver samlet. I denne database vil profilerne fra de borgere der gør 

brug af ICURA under deres genoptræningsforløb ligge. Det vil også være i databasen at data fra 

sensorerne bliver uploadet. Behandleren eller fysioterapeuten der er tilknyttet genoptræningsfor-

løbet, kan igennem det ICURA kalder ”ICURA web” tilgå det førnævnte data, for at evaluere 

kvalitet og kvantitet af borgerens genoptræning. Behandleren kan også fra ICURA web ændre i de 

træningsprogrammer borgeren skal udføre (ICURA, u.d.). 

Disse indre mekanismer og processer hjælper ICURA med at understøtte deres formål, at analysere 

kvaliteten og kvantiteten af hjemmetræning under genoptræning, for de borgere der gør brug af 

ICURA-teknologi (ICURA, u.d.). Hvorefter den teknologiske mediering af borgernes hjemmetræ-

ning, hjælper borgerne til selv at kunne korrigere hvis de laver deres genoptræningsøvelser forkert.  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter  

Trinmodellens tredje trin iscenesætter de negative effekter, som en given teknologi måtte inde-

bære. Der skelnes mellem ”(…) utilsigtede effekter, som har karakter af risici, nogle som skyldes 

designfejl og endelig nogle som skyldes økonomiske hensyn” (Jørgensen, 2020, s. 8). Derudover 

kan disse ovennævnte kategorier af utilsigtede effekter beskrives enten som værende vedvarende, 

eller som utilsigtede effekter der kan opstå.  

Utilsigtede effekter som klassificeres som vedvarende, er utilsigtede effekter som altid vil være til 

stede i udnyttelsen af en given teknologi – for eksempel at vindmøller støjer. Utilsigtede effekter 

som har karakter af risici, er effekter som ikke er vedvarende, og altså kan opstå under visse om-

stændigheder. Hvis man skulle komme med et eksempel på en utilsigtet risiko ved vindmøller, 
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kunne det for eksempel være at vindmøller kan risikere at dræbe fugle som kommer i nærheden af 

vindmøllerne (Pelc & Fujita, 2002). 

En teknologis design kan ligeledes skabe utilsigtede effekter, og kan eksempelvis være forbundet 

med manglende viden, mangelfuldt designarbejde eller dårligt uddannede operatører (Jelsøe, 2020, 

s. 10). Slutteligt kan økonomiske hensyn i udviklingen eller udnyttelsen af en teknologi, give an-

ledning til utilsigtede effekter. For at kunne belyse hvilke dele af en teknologi, der kunne være 

hensigtsmæssige at gen- eller videreudvikle, er der værdi i at kende til teknologiens utilsigtede 

effekter.  

I arbejdet med at undersøge potentielle utilsigtede effekter i sensor-dreven telerehabilitering, 

valgte vi at stille en række spørgsmål vedrørende udnyttelsen af ICURA-sensorer til understøttelse 

af telerehabilitering, til en række fysioterapeuter i Roskilde Kommune. Formålet med spørgsmå-

lene var at få indsigt i diverse problematikker, som de måtte præsentere sig for fysioterapeuterne. 

Spørgsmålene blev fremsendt via mail til Roskilde Kommune, hvorefter spørgsmålene blev be-

svaret af et antal fysioterapeuter, som til daglig arbejder med genoptræning af Roskilde Kommunes 

borgere.  

Disse spørgsmål blev udarbejdet med følgende forskellige fokus in mente: hvorvidt borgerens al-

der har indflydelse på genoptræningsforløbet, hvilke forskelle der er mellem konventionelle gen-

optræningsforløb og sensor-drevne genoptræningsforløb, samt hvordan den sensor-drevne genop-

træning påvirker forholdet mellem fysioterapeuten og borgeren.  

Fysioterapeuternes perspektiv på den indflydelse borgernes alder har, fortalte dels noget om bor-

gernes tilgang til sensor-dreven genoptræning, samt hvordan visse problematikker udspiller sig for 

borgerne. Borgerne var ifølge fysioterapeuterne positivt stemt, og oplevede: 

”(…) at de fleste synes det er smart når de har fået forklaringen på hvordan det fungerer 

og hvordan vi anvender det, uanset alder.” (Bilag 1) 
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Til trods for denne positive tilgang fra borgernes side, tegnede der sig et billede af visse kompli-

kationer. Komplikationerne var forankret i borgernes tekniske færdigheder og fysiske udfordrin-

ger, samt mangler eller negativer ved ICURA-sensorerne. En fysioterapeut forklarede disse barri-

erer ved brugen af sensor-teknologi til genoptræning: 

”De barrierer jeg oplever er at nogle ældre mennesker ikke kan betjene en smartphone, 

trods meget simple videoklip og at der generelt opleves en del problemer med teknologien 

ift. hurtig tab af batteri. Ligeledes fysiske barrierer i form af dårligt syn, hørelse – proble-

mer med at montere/betjene/oplade sensorer.” (Bilag 1) 

Derudover blev følgende ulemper ved udnyttelsen af sensor-teknologi til genoptræning beskrevet 

(Bilag 1): 

• Når teknologiske problemer kan forstyrre billedet af genoptræningen.  

• Hvis borgerne vælger at træne uden sensorerne.  

• At det er svært at vide om borgeren udfører øvelserne korrekt og dermed korrigere. 

De utilsigtede effekter som, ifølge de udspurgte fysioterapeuter, bidrager til komplikationer i sen-

sor-drevne genoptræningsforløb, fordeler sig på den måde primært i to kategorier. Den første af 

de to kategorier dækker over komplikationer, som finder sted grundet borgernes tekniske- og fy-

siske færdigheder. Dernæst dækker den anden kategori over komplikationer som opstår i sammen-

hæng med udfærdigelsen af ICURA-sensorerne. Begge disse kategorier kan endvidere defineres 

som utilsigtede effekter, som mindsker brugervenligheden af teknologien. 

Trin 4: Teknologisk systemer 

ICURA som et teknologisk system 

Ifølge Jørgensen kan et teknologisk system være selve teknologien, eller der hvor teknologien 

bruges (Jørgensen, 2020). ICURA for sig selv kan være et teknologisk system, og det at en patient, 

en sygeplejerske og en udvikler bruger ICURA, kan også være et teknologisk system. Vi har alle-

rede kigget på ICURAs indre mekanismer og processer i trin 1, hvordan sensorerne fungerer. Det 

er dog også vigtigt at understrege hvilke andre elementer der skal til for at teknologien virker. Ud 

fra vores observationer er der disse elementer i ICURAs teknologiske system.  
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• Sensorerne  

• Koden til sensorerne 

• Udviklerne 

• En smartphone  

• Brugerflade på telefonen  

• Patienterne 

• Fysioterapeuter 

• Fysioterapeuternes brugeroverflade 

• Sælgere 

• Kommunen 

• En server 

• En database 

Hvad kan vi få ud af at kigge på det teknologiske system? Man kan finde væsentlige ulemper, 

analysere hvordan artefakter og aktører hænger sammen, og når man kigger på hvordan systemet 

udfolder sig, er der mulighed for at finde forbindelser og pointer, som man tidligere ikke har lagt 

mærke til (Jørgensen, 2020). En relevant forbindelse at skabe, er hvordan fysioterapeuter kan følge 

med i patientens genoptræningsforløb uden fysisk tilstedeværelse: 

Patienten ifører sig sensorerne, udfører øvelserne med ICURA-sensorerne som sender data til 

smartphonen. Smartphonen og dens software analyserer denne data, og giver live feedback til bru-

geren. Dataet bliver herefter lagt op på en server med en database. Fysioterapeuten tilgår sin bru-

gerflade, hvor fysioterapeuten så kan se patientens aktivitet og fremskridt (Larsen, 2019). 

ICURA som et informationssystem 

På kurset ”Organisatorisk forandring og IT” bliver informationssystemer introduceret, som består 

af hardware, software, data, mennesker og proces(ser). Ifølge bogen “Information Systems For 

Business and Beyond” af David T. Bourgeois er der flere definitioner af at informationssystem, 

men den vi finder mest relevant i forhold til vores projekt er: 
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“Information systems are combinations of hardware, software, and telecommunications 

networks that people build and use to collect, create and distribute useful data, typically 

in organizational settings” (Bourgeois, 2014, s. 5) 

ICURA er en organisation, men når en patient benytter ICURA trainer er patienten ikke i direkte 

kommunikation med ICURA. Patienten er i kommunikation med ICURAs hardware (sensorerne) 

og software (smartphonens brugerflade), hvor patienten kan kommunikere med fysioterapeuterne 

gennem ICURA trainer.  

Vi er dog nødt til at være kritiske når vi inddrager viden om informationssystemer, da begrebet 

oftest bruges i organisatorisk kontekst. I et informationssystem findes der følgende elementer 

(Bourgeois, 2014, s. 6-7): 

• Hardware 

• Software 

• Data 

• People 

• Proces 

Hardware 

I et informationssystem er hardware ting man kan røre ved, oftest ting som en computer og interne 

komponenter som CPU, ram, lager, samt input og output enheder som et tastatur, mus, højtalere 

og skærme (Bourgeois, 2014, s. 14-20). I forbindelse med ICURA ville hardware være sensorerne, 

telefonen og den computer fysioterapeuterne bruger til at understøtte borgerens genoptræning. 

Software 

Software giver instruktioner til hvad hardwaren skal gøre, gennem anvendelsen af programmering. 

Der findes to former for software: operativsystemssoftware, som arbejder med systemets hardware 

og giver en visuel brugerflade. Eksempler på denne form for software er Windows og Androids 

operative systemer. Den anden form for software er kaldt for applikationssoftware, og er hvad der 
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tillader brugeren at udføre specifikke opgaver. Eksempler på applikationssoftware: Microsoft Of-

fice, iTunes, Internet Explorer og Firefox (Bourgeois, 2014, s. 26-28). I forbindelse med ICURA 

er softwaren den brugerflade og førnævnte app på telefonen, som borgeren benytter til genoptræ-

ningen, samt fysioterapeutens brugerflade og software på smartphonen som behandler øvelserne. 

Data 

Data er ligesom en samling af forskellige informationer. Data som ikke er del af en kontekst er 

ikke særlig brugbart, men data som er aggregeret, indekseret og organiseret, samt relaterer sig til 

noget er brugbart (Bourgeois, 2014, s. 7). Derudover kan data både være kvantitativ og kvalitativ 

(Bourgeois, 2014, s. 39). Data er opbevaret i databaser som i de fleste tilfælde benytter SQL (Struc-

tured Query Language). SQL bruges til at fremkalde, modificere, slette, tilføje mm. data i en da-

tabase (Bourgeois, 2014, s. 40 & 44-45). ICURA har data på de forskellige øvelser som patienterne 

skal udføre. Data bliver sammenlignet, hvorefter der bliver givet live feedback på de øvelser som 

patienten udfører.  

People 

I et informationssystem er hardwaren, software og data vigtig, men uden mennesker som bruger 

og har indflydelse på dem er de ligegyldige. Der findes mange forskellige grupper som er invol-

veret i udviklingen af et informationssystem, som eksempelvis programmører, system analyti-

kere, CIO, projekt managers, osv. (Bourgeois, 2014, s. 94-98). I ICURA er der en del program-

mører og designere der har udviklet sensorerne, de har sælgere som er i kontakt med de forskel-

lige kommuner, og ifølge deres egen hjemmeside, har de sundhedsfaglige konsulenter og fysiote-

rapeuter, samt app udviklere og ingeniører som medarbejdere (ICURA, u.d.). Til sidst bidrager 

de forskellige kommuner der samarbejder med ICURA med borgere der skal genoptrænes. 

Proces 

Det sidste element i informationssystemer er proces, hvilket er de trin en organisation skal tage 

for at nå et ønsket mål (Bourgeois, 2014, s. 85). Vi kender ikke ICURAs egne mål, men ifølge 
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ICURAs egen hjemmeside er målet med deres produkt (ICURA trainer), at understøtte hjemme-

træningen ved at måle og analysere træningens kvalitet, hvilket styrker dialogen mellem borger 

og behandler (ICURA, u.d.). 

Hvorfor se ICURA trainer som et informationssystem og ikke kun et teknologisk system? Der er 

der flere årsager til, men for det første at vigtigt at lægge mærke til at ICURA er en organisation 

selvom vi kun kigger på teknologien. Hvis vi kigger på definitionen af et informationssystem 

igen: 

“Information systems are combinations of hardware, software, and telecommunications 

networks that people build and use to collect, create and distribute useful data, typically 

in organizational settings” (Bourgeois, 2014, s. 5) 

Her kan vi se at det er et system som består af hardware, software og telekommunikative netværker 

som folk bygger og bruger til at samle, skabe og distribuere data, typisk i en organisatorisk ind-

stilling. ICURA trainer er hardwaren, dens software behandler data som samles og sendes til fy-

sioterapeuterne via telekommunikative netværker. Her behandler softwaren og fysioterapeuten den 

specifikke data og skaber nye træningsplaner. ICURA er telemedicin/telerehabilitering, hvilket 

også falder under telekommunikation.  

Trin 6: Teknologier som innovation   

Trin modellens sjette og sidste trin dækker over udbredelsen af teknologi, og hvordan diverse driv-

kræfter og barrierer har indflydelse på førnævnte udbredelse. Derudover skildres der imellem in-

vention, opfindelse af nye teknologier, og innovation eller diffusion, som handler om spredning af 

opfindelser (Jørgensen, 2020, s. 10).  

Det sjette trin i trinmodellen kan behandles som en uddybning af trinmodellens første trin, da man 

for at belyse drivkræfter og barrierer forbundet med udbredelsen af en given teknologi, ofte vil 

fokusere på teknologiens formål. Dette skyldes at teknologiens formål typisk må være at tilveje-

bringe en fordel, og realiseringen af denne fordel vil være en af drivkræfterne for udbredelsen af 

teknologien (Jørgensen, 2020, s. 10). Derudover kan der, som ovennævnt, være barrierer for ud-

bredelsen, som kan være knyttet til teknologiens utilsigtede effekter – trinmodellens trin tre. 
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(Jørgensen, 2020, s. 10). Disse to aspekter, drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologi, 

skal beskues med en vis kritik. Dette skyldes at en given ’fordel’ for udbredelsen af en teknologi, 

afhængigt af diverse interessenter eller aktørers perspektiv, kan anses som en ulempe. Det som 

nogen ser som en utilsigtet effekt, synes andre måske er en fordel (Jørgensen, 2020, s. 11).  

For at kunne belyse mulighederne for forbedring af sensor-dreven telerehabilitering, kan vi ved 

hjælp af trinmodellens sjette trin opsummere, og konkludere, på de pointer vi har fundet igennem 

den tidligere analyse af teknologien udført forankret i trinmodellen. På baggrund af disse pointer 

er tanken at indramme de drivkræfter og barrierer som påvirker, eller har påvirket, udbredelsen, 

og derved svare på arbejdsspørgsmålet:  

”Hvilke drivkræfter og barrierer er der for udbredelsen af sensor-dreven telerehabilite-

ring?” 

Samt arbejdsspørgsmålet: 

”Hvordan kan sensor-dreven telerehabilitering være med til at nedbryde barrierer i kon-

ventionelle genoptræningsforløb?” 

Disse spørgsmål vil skabe en dybere forståelse for sensor-dreven telerehabilitering, og give anled-

ning til at påpege positiver og negativer, som i fremtiden kan udbedres med henblik på at forbedre 

teknologien. 

Som nævnt i afsnittet ’Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter’, så er vi igennem vores undersø-

gelser kommet frem til en række barrierer for udbredelsen af sensor-dreven telerehabilitering – 

specifikt understøttet af ICURA-sensorerne. Disse barrierer for udbredelse fungerer som elementer 

der modarbejder teknologiens formål, som vi i afsnittet ’Trin 1: indre mekanismer og processer’, 

har beskrevet som: at analysere kvaliteten og kvantiteten af hjemmetræning for deltagere i et gen-

optræningsforløb, samt styrke dialogen mellem den genoptrænede borger og fysioterapeuten der 

håndterer genoptræningen (ICURA, u.d.). Barriererne har vi valgt at inddele i forskellige katego-

rier, hvilket grunder i det forskelligartede arbejde som kan udbedre eller fjerne de enkelte barrierer.  
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Den første kategori dækker over borgernes tekniske- og fysiske færdigheder. Borgerens tekniske 

færdigheder er med til at bestemme hvor tilfredsstillende ICURA-sensorerne udnyttes, og skaber 

problemer når borgeren for eksempel ikke formår at benytte den medfølgende smartphone til deres 

genoptræningsforløb. Borgerens fysiske færdigheder er et fokuspunkt i beslutningsprocessen, som 

sker inden beslutningen mellem traditionelt eller sensor-dreven telerehabilitering. Borgerens fysi-

ske færdigheder er på den måde med til at definere hvorvidt borgeren, ifølge fysioterapeuten, kan 

understøttes igennem brugen af ICURA-sensorer. Slutteligt nævnes flere komplikationer som er 

tæt knyttet med ICURA-sensorernes indre- mekanismer og processer. Disse komplikationer er for 

eksempel hurtigt tab af batteri, og at det er svært at vide om borgeren udfører øvelserne korrekt 

(Bilag 1). 

Disse observationer lægger op til indsatser på to planer – et plan hvor borgerne introduceres på en 

sådan måde, at de oplever mindre komplikationer som følge af deres tekniske færdigheder. Der-

udover er der punkter i ICURA-sensorerne som kan forbedres – fokus på at skabe længere batte-

rilevetid, samt at understøtte fysioterapeuterne teknologisk med henblik på at skabe større sikker-

hed i de observationer som ICURA-sensorerne videregiver.  

Metoder 

I dette afsnit vil vi gå over de forskellige metoder vi har tænkt os at anvende, for at kunne indsamle 

den nødvendige viden til at besvare vores problemformulering. Derudover vil vi belyse hvilke 

videnskabsteorier vi har tænkt os at anvende, og reflektere over gennem vores rapport. 

Postfænomenologi  

Postfænomenologi omhandler at undersøge teknologi på et empirisk niveau, at have en subjektiv 

observation af sammenspillet mellem teknologi og mennesker, samt hvilke implikationer det kan 

have (Olesen, Bille, & Riis, 2021). Den postfænomenologiske videnskabsteori blev udviklet af 

Don Ihde i 1980’erne, og stammer fra den klassiske fænomenologi, der blev grundlagt af Edmund 

Husserl. Klassisk fænomenologi fokuserer på filosofiske spørgsmål omkring hvilke betingelser 

der skal være gældende, for at noget kan betegnes som teknologi. Postfænomenlogi undersøger i 
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stedet teknologiers tilstedeværelse i vores verden, hvordan at vi fortolker samt samarbejder med 

den givne teknologi, og hvilke konsekvenser dette kan have (Olesen, Bille, & Riis, 2021, s. 1-2). 

Denne forståelse for teknologier som postfænomenologi prøver at danne, sker gennem inddragel-

sen af forskellige relationstyper, da der er en masse forskellige måder at vi mennesker anvender 

teknologi på. De mest almindelige relationstyper i litteraturen er som følgende: 

Legemliggjorte, teknologi-medierede relationer 

Her bliver teknologi set en hjælp til at forstå verdenen. Det eksempel som bliver bragt op i littera-

turen, er et par briller, hvor brillerne efter en tilvænningsperiode bliver til en del af brugerens måde 

at se verden på (Olesen, Bille, & Riis, 2021, s. 4). 

Hermeneutisk teknologisk mediering 

Her anses teknologi som vores adgang til verden. Et eksempel på dette, kunne være et ur som 

fortæller os hvad klokken er, eller et udetermometer som fortæller hvor koldt det er udenfor. Man 

har gennem denne form for relation kun indirekte adgang til verden, siden man ikke behøver at gå 

udenfor for at finde ud af hvor koldt det er. Derudover er denne relationstype også afhængig af 

teknologiens mediering som grundlag for subjektets erfaring af verden, hvilket vil blive uddybet 

senere (Olesen, Bille, & Riis, 2021, s. 5). 

Andetheds- teknologisk relation 

I denne relation afspejler teknologi menneskelig adfærd. Eksemplet som Olesen, Bille og Riis selv 

nævner, er at en computerinterface ofte er skabt til at efterligne en samtale mellem to mennesker. 

Et andet eksempel kommer fra Rosenberger og Verbeek, hvor de beskriver en hæveautomat. Hæ-

veautomaten påtager sig rollen som bankkasser, og stiller brugeren spørgsmål som ’Vil du hæve 

penge?’. Dette skal ikke forstås som at vi mennesker, tror at vi snakker med andre mennesker, men 

i stedet at disse teknologier prøver at replicere denne form for kommunikation (Olesen, Bille, & 

Riis, 2021, s. 5; Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 18). 

Teknologiske baggrundsrelationer 
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Denne relationstype fokuserer på alle de teknologier som man nødvendigvis ikke bruger, men som 

man stadig interagerer med, i og med at de former personens omgivelser. Det kan eksempelvis 

omhandle summelyde fra ens køleskab, eller det at vi først lægger mærke til temperaturen i hjem-

met, når radiatoren er gået i stykker. Disse teknologier former vores oplevelser, samt beskytter os 

fra omgivelserne ved henholdsvis at køle vores madvarer og holde os varme (Olesen, Bille, & Riis, 

2021, s. 5; Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 18-19). 

Siden vores projekt omhandler sensor-dreven telerehabilitering, vil vores projekt primært gøre 

brug af hermeneutisk teknologisk mediering, da sensorerne er med til at hjælpe både borgeren og 

fysioterapeuten, med at forstå hvad borgeren gør godt og mindre godt i deres genoptræningsforløb. 

Udover relationstyperne, har vi også kigget på begrebet ”mediering”. Ved mediering forstås at 

teknologien forbinder mennesket med verden, da det er teknologien der formidler de forhold som 

vi mennesker ikke selv kan se. Medieringen sker gennem en teknologisk forstærkning og reduce-

ring af verden (Olesen, Bille, & Riis, 2021, s. 7-8).  

Forstærkning og reduktion skal forstås som at teknologier både forstærker og reducerer vores san-

seerfaringer når vi anvender disse. Et eksempel, Olesen, Bille og Riis selv nævner, er brugen af 

høretelefoner. Høretelefoner forstærker lyde og toner når man for eksempel hører musik, men 

samtidig reducerer den også andre lyde fra biler, mennesker, osv. hvilket bliver flyttet til baggrun-

den (Olesen, Bille, & Riis, 2021, s. 7). 

I et eksempel på mediering, bliver der beskrevet et tilfælde hvor en læge bruger et stetoskop til at 

lytte efter en patients hjerterytme, her medierer stetoskopet noget information om patientens hjer-

terytme, som lægen ellers normalt ikke ville kunne høre (Olesen, Bille, & Riis, 2021, s. 7). På 

samme måde kan vi anvende sensoren til at ”mediere” noget data, som vi i udgangspunktet ikke 

kunne få på traditionel vis, omkring hvordan en borger udfører sine træningsøvelser. Vi anskuer 

på den måde sensorerne som en medierende teknologi. Dette er med til at give en bedre forståelse 

af den mediering der sker mellem teknologien og mennesket, når man anvender sensorerne til 

genoptræningsforløb. 
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Etnografisk metode 

Introduktion, kvalitativ og kvantitativ metode 

Der findes flere former for etnografiske metoder, hvor de mest anvendte er interview, observatio-

ner, deltagerobservationer, fokusgrupper og spørgeskemaer. Ved en kvalitativ etnografisk metode 

er viden relationel, man går i dybden med informanter, man får informanters holdninger og man 

er begrebsudforskende. Her spørger man for eksempel ”Hvorfor tænder du stearinlys?” og ”Hvor-

for generer nabolyd?”. Med et interview italesætter man folks version af verden. Her interviewer 

man om oplevelser, beskrivelser, betydning og refleksioner. Med deltagerobservation ser man 

hvad folk gør. Her observerer man værdier og handlinger, man prøver med andre ord at forstå det 

der ikke kan italesættes, man prøver for eksempel at mærke en teknologi på egen krop (Bille, 2020, 

s. 5-10). Det kunne også være at opleve en kultur eller et fænomen. Der findes flere former for 

observationer som vi også vil redegøre for.  

Når man anvender en kvantitativ etnografisk metode, er viden objektiv. Her har man mange infor-

manter, og har et fokus på en stor svarmængde, samt målbarheder og lovmæssigheder. Her spørger 

man for eksempel ”Hvor mange stearinlys tænder du?” og ”Hvor højt er nabolyden?” (Bille, 2020, 

s. 10). En kendt kvalitativ metode er spørgeskemaer, hvor et højt antal af informanter er vigtigt.  

Triangulering 

En tilgang til at få relevant viden fra en informant er ved brug af triangulering, hvor man både 

stiller en blanding af kvalitative og kvantitative spørgsmål. Den kvantitative tilgang ville eksem-

pelvis være ”hvor tit tager du sensorerne på?”, hvorefter man så indenfor den kvalitative tilgang 

kunne spørge ”hvordan er det at bruge ICURA trainer?”. Denne tilgang giver ofte et mere tilfreds-

stillende resultat end hvis man kun stiller enten kvalitative eller kvantitative spørgsmål (Bille, 

2020, s. 11). 

Typer af spørgsmål 

Der findes en del typer af interviewspørgsmål, som kan hjælpe forskeren. 
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• Tour spørgsmål - Kan du beskrive hvordan det foregår, når du går i gang med at bruge 

ICURA sensorerne? 

• Sonderende spørgsmål - Er det sket før? 

• Specificere - Hvordan trænede du før ICURA/skaden?  

• Direkte -Hvad synes du om ICURA? 

• Indirekte -Hvad tror du andre synes om ICURA? 

• Strukturerende - Interessant, hvis vi nu kan tale om… 

• Stilhed - Være stille og vente på at informanten selv siger noget 

• Fortolkende - Er det, det her du mener? 

(Brinkman & Kvale, 2009, s. 155-157) 

Dokumentation af observationer 

Derudover findes der også mange forskellige måder at dokumentere ens observationer på. Ifølge 

(Bille, 2020) kan observationer dokumenteres på følgende måder: 

• Memorisering 

• Jot notes (Hurtige korte noter) 

• Fieldnotes (Normale noter) 

• Lydoptagelse  

• Foto/filme  

• Tegne 

• Snapshots 

(Bille, 2020, s. 34) 

Typer af observationsroller 

Nu når vi har redegjort for nogle af de forskellige former for etnografiske metoder, typer af spørgs-

mål, samt måder at dokumentere disse spørgsmål på, vil vi nu fokusere på de forskellige observa-

tionsroller der findes under en observation, siden det er denne form for etnografi vi benytter under 

vores besøg hos Toftehøjen i Viby. 
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Indenfor etnografi findes der følgende former for observationsroller man kan besidde under en 

observation: 

• Total deltager 

• Deltageren som observatør 

• Observatøren som deltager 

• Total observatør 

Den Totale deltager 

Her holder forskeren sin identitet, og sit formål, skjult for de andre i det miljø som forskeren ob-

serverer. Personerne som observeres af forskeren, anser ikke forskeren som forsker, og ser derfor 

forskeren som en del af fællesskabet. Dette betyder at de personer forskeren observerer, ikke hol-

der sig tilbage med den information de står inde med. Denne metode bliver blandt andet brugt når 

man undersøger psykiatriske hospitaler eller indelukkede religiøse miljøer, da mange folk i disse 

miljøer oftest ser ned på forskere og journalister. Men denne metode kommer med nogle proble-

matikker. Personen der fører observationerne kan blive trukket for meget ind i miljøet, og kan 

derved få en bias. Derudover kan det ske at personen skal leve sig så meget ind i miljøet, at der 

ikke er tid til at dokumentere observationer (Kristiansen & Krogstrup, 1999, s. 102-105). 

Deltageren som observatør 

Med deltageren som observatør er de personer forskeren observerer godt klar over forskerens for-

mål. Forskeren deltager stadig i de forskellige aktiviteter der foregår i miljøet (Kristiansen & 

Krogstrup, 1999, s. 105-109).Her er der risiko for at informanterne holder information tilbage, da 

de er opmærksomme på, at de bliver observeret  (Kristiansen & Krogstrup, 1999, s. 105-109). 

Observatøren som deltager 

Her er observatøren til stede og snakker med informanterne, men holder sig for det meste i bag-

grunden. Kontakten mellem forskeren og informanten er kort og formel. Forskeren opnår under 

denne form for observationsrolle heller ikke nogen relationer til de forskellige informanter. Her er 

der risiko for at forskeren kan misforstå sine informanter og risiko for at informanterne opfører 
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sig, som de normalt ikke ville, da de godt er klar over at de bliver observeret (Kristiansen & 

Krogstrup, 1999, s. 109-110). Det er denne form for observation vi har taget i brug, da vi besøgte 

genoptræningscentret i Viby.  

Total observatør 

Her er informanterne ikke klar over at de bliver observereret. Her er der udelukkende tale om 

observation, hvilket betyder at der er ingen kommunikation mellem forsker og informant. Her er 

der ikke en risiko for at forskeren ”bliver indfødt”, en del af miljøet, og opnår en bias. Der er risiko 

for at forskeren fortolker eller direkte afviser informanternes opfattelser og meninger, uden at have 

kendskab til dem tidligere, også kaldt for etnocentrisme (Kristiansen & Krogstrup, 1999, s. 111). 

Det vil sige at forskeren kan have sin egen forståelse af noget, som nødvendigvis ikke er den rigtige 

forståelse.  

Antallet af informanter har også betydning. Inden for etnografi sigter man oftest efter 8 til 15 

informanter, men det afhænger også af spørgsmålene. Inden for kvantitativ forskning skal man 

undersøge om der kan forekomme generaliseringer og systematisk udeladelse. Inden for kvalitativ 

forskning skal man lægge mærke til om temaet er mættet og lave en analytisk generalisering. Her 

skal man finde ud af hvordan resultaterne kan guide en fortolkning af hvad der måske sker andre 

steder (Bille, 2020, s. 37). 

Præsentation af empiri   

ICURA er den primære sensorløsning som vi har fokus på i vores rapport. Med fokus på vores 

observationer og spørgsmål taget fra vores besøg i Toftehøjen, kan man finde nogle tydelige ne-

gative og positive effekter som sensorer har i rehabiliteringsprocesser. De udsagn som bliver præ-

senteret, er primært dannet af vores egne observationer, og fysioterapeuternes svar på de spørgsmål 

som vi har sendt. De negative og positive effekter, er med til at give et overblik over sensorløsnin-

ger i en rehabiliteringsproces (Bilag 1).  

Negative effekter. 
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I de spørgsmål som blev sendt til fysioterapeuterne i Viby, blev der spurgt indtil hvad de syntes, 

at ulemperne ved ICURA-sensorerne til genoptræning er. Et af deres svar lød ”(...) teknologiske 

problemer kan forstyrre billedet af genoptræning.” (Bilag 1) Hvilket er et almindeligt problem i 

næsten alle trådløse løsninger til problemer. En afbrydelse eller et netværksproblem til ICURA-

sensorerne kan forekomme, eller en af de fem sensorer kan gå i stykker, hvilket kan resultere i 

forkerte målinger, eller træning uden sensorer.  

Træning uden sensorerne blev også defineret som en ulempe, fordi fysioterapeuterne ikke kan se 

kvalitet eller kvantitet af genoptræningsøvelserne hvis ICURA-sensorerne ikke bliver brugt. Sam-

tidigt vil fysioterapeuterne heller ikke kunne se hvilke aspekter af øvelserne de skal sætte fokus på 

hos de enkelte borgere (Bilag 1). Træning uden sensorerne kan også spilde nogle ressourcer i form 

af ICURA-sensorerne, som kan være reserveret til borgere der ikke benytter dem. 

Sensorløsninger i forhold til rehabilitering er ikke noget man kan tilbyde alle mennesker. Fysiote-

rapeuterne skrev i forlængelse af et spørgsmål, at der findes visse barrierer i forhold til borgernes 

alder og forståelse for teknologi. ”De barrierer jeg oplever, er at nogle ældre mennesker ikke kan 

betjene en smartphone… Ligeledes fysiske barrierer i form af dårligt syn, hørelse – problemer 

med a montere/betjene/oplade sensorer.” (Bilag 1). Der findes en simpel løsning, hvilket er at sige 

at disse mennesker ikke får tilbudt et ICURA-forløb. 

En anden negativ effekt omkring sensor-dreven telerehabilitering, som fortalt af fysioterapeuterne 

er at ”Det er svært at vide om borgeren udfører øvelserne korrekt, og dermed korrigere.” (Bilag 

1). ICURA-sensorerne er i stand til at måle om en given øvelse er blevet lavet korrekt (Bilag 1) 

Dog kan der stadig forekomme skepsis hos fysioterapeuterne, da de ikke med det samme kan rette 

deres patienter, hvis ens genoptræningsøvelser bliver lavet forkert. Genoptræningsøvelser bliver 

også normalt udført hjemmefra under et traditionelt genoptræningsforløb. Forskellen mellem de 

to forløb er, at man under et traditionelt genoptræningsforløb, møder op fysisk på genoptrænings-

centeret to gange ugentligt. Hvorimod man med et ICURA-forløb kun møder fysisk en gang om 

ugen. Dette kan halte borgernes rehabiliteringsproces, dog har borgernes fysioterapeuter adgang 

til informationer omkring borgernes udførelse af genoptræningsøvelserne derhjemme, og kan æn-

dre hvilke øvelser borgerne skal udføre ud fra genoptræningsdata (Bilag 1).  
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Positive effekter. 

Udover at spørge ind til ulemper og negative effekter som der findes ved brugen af ICURA til et 

genoptræningsforløb, spurgte vi også om de fordele som sensorløsningerne kan bidrage med. Fy-

sioterapeuterne skrev i deres svar til vores spørgsmål, hvad de mente at fordelene var i forhold til 

sensor-dreven telerehabilitering, at: ”Vi kan effektivisere mængden af mennesker der kommer til 

genoptræning.” (Bilag 1). Effektivisering af mennesker som kommer til genoptræningen, er op-

nået ved at mennesker, som er på et ICURA-forløb, kun skal møde fysisk en enkelt gang om ugen, 

hvorimod dem på et traditionelt genoptræningsforløb, skal som tidligere nævnt møde to gange 

ugentligt. Ved brug af ICURA vil det derfor være nemmere, at få flere traditionelle genoptrænings-

hold til at kunne møde op, da ugens skema bliver mere frigjort. Dermed kan man effektivisere 

antallet af mennesker som kommer til genoptræningen.  

Dette leder ind i den næste fordel: ”Borgerne undgår unødigt fremmøde.” (Bilag 1). Dette er især 

vigtigt for de borgere som bor længere væk fra genoptræningscenteret, eller gør brug af andre 

transportmidler, som det offentlige eller flextrafik. Det afhjælper borgere som skal bruge lang tid 

og penge på transport, ved kun at skulle møde halvt så mange gange på genoptræningscenteret. 

En anden positiv effekt ved brug af sensor-teknologi til genoptræning lyder: ”Borgerne bliver mere 

selvstændige i egen genoptræning, og dermed også lærer egen krop bedre at kende” (Bilag 1).  

Det essentielle mål af rehabilitering er for borgerne at opnå deres gamle mobilitetsniveau, og øge 

deres uafhængighed i hverdagen. (WHO, 2021). Denne uafhængighed bliver støttet af at borgerne 

opnår en selvstændighed i deres egen genoptræning. Det bliver nemmere at fortælle og skrive til 

ens fysioterapeut at ens øvelser er for nemme, og de vil dermed blive erstattet af nogle sværere 

øvelser. Den dynamiske måde at skifte øvelser ud med hinanden, hjælper borgerne med altid at 

have et opdateret genoptræningsforløb. Dermed opnår de også en bedre forståelse for deres krops 

styrker og svagheder, hvornår de skal hvile, og hvornår de skal træne. Herved opnår de selvstæn-

dighed og ved forløbets afslutning, uafhængighed i deres hverdag. 

Den sidste positive effekt lyder: ”Borgerne bliver ”Guidet” i hjemmetræning som er en lige så 

vigtig del af et genoptræningsforløb.” (Bilag 1). ICURA giver visuel og auditiv feedback under 

genoptræningsøvelser i hjemmet, som skal guide borgeren igennem deres genoptræningsforløb. 
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Feedback metoderne er med til at give borgerne et overblik over deres genoptræning, smartphonen 

som følger med ICURA-sensorerne, fortæller borgeren hvornår en øvelse er lavet korrekt, hvornår 

den ikke er, og huskeregler til den givne øvelse. Det kan eksempelvis være, at borgeren skal huske 

at have sit ben fuld udstrakt, inden de begynder at løfte det. Efter øvelserne får borgeren også en 

mulighed for at se hvor godt de laver deres øvelser. Hvis de bliver udført med høj kvalitet over et 

par dage, vil øvelserne langsomt begynde at blive udskiftet, hvilket også vil give lidt mere udfor-

dring til borgeren, hvilket kan være med til at holde dem engageret (Bouabdallah, Challal, Hadjidj, 

Owen, & Souil, 2012).  

Til sidst nævner en fysioterapeut at:” De undersøgelser vi har lavet, tegner et billede af at borgere 

med ICURA, træner med i gennemsnit 3 gange om ugen i hjemmet, og det er en god compliance 

og vigtigt for et godt resultat” (Bilag 1). Dette citat betyder at borgere under et ICURA-forløb vil 

gennemsnitligt træne fire gange om ugen, tre gange i hjemmet, og en enkelt gang til holdtræning 

om ugen. Hvilket betyder at ICURA fastholder de medvirkende borgere, så de kan komme ind i 

en god rytme til deres genoptræningsforløb. 

Observationer af ICURA-Sensorer 

Under vores samarbejde med Roskilde Kommune, blev vi tilbudt at komme ned til Toftehøjen i 

Viby. Toftehøjen er et pleje- og genoptræningscenter.  

Tilbuddet vi fik gik ud på, at vi kunne komme til Toftehøjen for at observere brugen af ICURA 

trainer, hvilket skulle give os et førstehånds indtryk af ICURA trainer og dets sensorer. Derudover 

ville vi se hvordan det bliver introduceret til en borger, der skal begynde sin genoptræningsproces. 

Vi var tidligere blevet tilbudt, at vi kunne få lov til at prøve disse førnævnte sensorer på os selv, 

for at få noget praktisk erfaring med sensorerne. Da dette imidlertid ikke var muligt, blev vi invi-

teret til at observere et hold nye patienters opstart og introduktion til ICURA. 

Observationerne gav os et førstehåndsindtryk af ICURA-sensorerne, og det hjalp os med at danne 

et overblik, over den brugerrejse som en borger gennemgår i et ICURA-genoptræningsforløb. Vi 

blev introduceret til borgernes perspektiv på teknologien, og fik vist øvelserne og hvordan senso-

rerne fungerede i samarbejde med borgeren (Bilag 2). Vi blev også introduceret til alle sensorernes 
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funktioner, dog grundet tidsbegrænsning, var det dybere indblik i personalets brugerflade meget 

overfladisk. Observationerne var med til at give et godt indblik i borgernes reaktion på teknolo-

gien, samt hvordan ICURA-sensorerne virker.  

Plejecenteret Toftehøjen har mangel på ICURA-sensorer, de er på nuværende tidspunkt tildelt 20 

sensorer (Bilag 2). Hvor at 18 af dem er i brug, og to af dem er til reserve. (Bilag 2) Mængden af 

ICURA-sensorer som Toftehøjen er tildelt, har konsekvenser for mængden af genoptræningshold, 

som der kan tilbydes i Roskilde Kommune. Derudover viste vores samtale med sundhedspersona-

let på Toftehøjen, at der findes et uindfriet potentiale – som er forankret i mængden af tildelte 

ICURA-sensorer. Grunden til dette, er den aftale der er blevet lavet mellem ICURA og Roskilde 

Kommune, om at genoptræningscenteret kun er blevet tildelt 20 ICURA-sensorer. (Bilag 2)  

En anden vigtig faktor i observationerne, var at fysioterapeuterne gjorde os opmærksomme på at 

et ICURA-forløb afhænger meget af borgernes egne teknologiske kundskaber, og at det kan variere 

for aldersgrupperne. (Bilag 2) En af fysioterapeuterne har været udsat for at en ældre patient har 

været meget engageret i et ICURA-forløb, da han tidligere har arbejdet med teknologi i hans er-

hvervsliv. (Bilag 2) Modsat har fysioterapeuten også oplevet, at en yngre patient har vist mindre 

interesse for et ICURA-forløb, da patienten ikke havde kompetencer indenfor teknologi. Dette 

gjorde at patienten ikke var forstående overfor de muligheder der er i genoptræningsprocessen ved 

brug af ICURA. (Bilag 2)   

Præsentation af arbejdet forud for interview. 

Da vi accepterede tilbuddet om observation hos plejecenteret Toftehøjen, havde vi regnet med, at 

der kunne være sat tid af til spørgsmål, og et kort interview med en af de fysioterapeuter som 

arbejder på Toftehøjen. Vi havde derfor udarbejdet nogle spørgsmål og en plan for et semi-struk-

tureret interview. Men grundet travlhed på Toftehøjen fik vi ikke chancen for at udføre interviewet. 

I stedet sendte vi vores spørgsmål til Toftehøjens fysioterapeuter, som blev besvaret af dem i fæl-

lesskab, og sendt tilbage til os en uge efter. Spørgsmålene gav et godt indblik i hvordan fysiotera-

peuterne har det med ICURA, og brugen af sensorteknologi på deres arbejde. Det er til gengæld 

ærgerligt at vi ikke fik muligheden for at sætte os ned sammen med en af dem, og snakke omkring 

ICURA, da det kunne have givet et større indblik i brugen af ICURA. Da der ville have været 
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mulighed for at stille uddybende spørgsmål under et rigtigt interview, jævnføre den etnografiske 

metode som blev introduceret tidligere. 

På trods af observationerne ikke forløb som planlagt, fik vi dog stadig de resultater vi ledte efter, 

hvilket var et indblik i ICURA-sensorerne fra personalets perspektiv. Et af de spørgsmål som fy-

sioterapeuterne besvarede, var vedrørende effektiviteten af genoptræningsforløbene mellem bor-

gerne som modtager telerehabilitering understøttet af sensorteknologi, og borgerne som er på et 

traditionelt genoptræningsforløb. Her svarede en af fysioterapeuterne:  

”Jeg ser ikke der er den store forskel ved afslutningen af de to typer forløb. Dem der mod-

tager teknologi forløb har ofte et lidt bedre funktionsniveau fra start, så det kan give en 

skævvridning at sammenligne forløb med og uden sensor teknologi.” (Bilag 1)  

Det kan være svært at sammenligne de to forløb, dog har begge forløb det samme formål, og som 

der bliver skrevet til os opnår både et traditionelt genoptræningsforløb, og et ICURA genoptræ-

ningsforløb, det samme resultat. Fysioterapeuterne skriver også, at der mangler undersøgelser i 

netop dette felt omkring effektiviteten, dog tegner de undersøgelser som er blevet lavet, et billede 

af at effekten på funktionsevner mellem de to genoptræningsforløb er den samme (Bilag 1). 

Vi var også interesseret i selve borgernes ICURA-genoptræningsforløb, og hvordan forskellige 

ICURA-genoptræningsforløb differentierer fra hinanden. Her svarede en fysioterapeut:  

”Der er stor forskel på hvordan et forløb er for den enkelte borger da vi arbejder med 

individet, og kroppen responderer ikke ens på samme type forløb.” (Bilag 1)  

Et ICURA genoptræningsforløb er meget dynamisk, da træningsøvelserne kan variere fra dag til 

dag, og ligeledes varierer sværhedsgraden på de førnævnte øvelser borgeren skal udføre. Dette kan 

gøre det svært at aflæse forskelle i effektivitet på forskellige ICURA-genoptræningsforløb da, som 

fysioterapeuten skriver, det er forskelligt for hver enkelt borger, hvordan de oplever og gennemgår 

deres genoptræningsforløb. 

Det var også på Toftehøjen, at vi fik et indblik i hvem der får tilbudt et ICURA-forløb, og hvem 

som får tilbudt et traditionelt genoptræningsforløb. Som en fysioterapeut forklarer det:  
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”Vi udelukker de borgere der har ringe bevægelighed i knæet ved start, eller har andre 

konkurrerende lidelser... De tilbydes ingen sensor teknologi.” (Bilag 1)   

Altså er der nogle udfordringer i forhold til selve skaderne, som en borger kan have, og hvorvidt 

borgeren af den grund kan understøttes af ICURA-sensorer. Under observationerne blev der spurgt 

ind til tilgangen, for udvælgelsen af hvem der får tilbudt et ICURA genoptræningsforløb, hvor det 

blev fortalt, at man som borger under et traditionelt genoptræningsforløb, senere vil få mulighed 

for at blive tilbudt et ICURA genoptræningsforløb.  

Der er en stor forskel på borgere og deres skader, og som en fysioterapeut skriver, er det nogle 

gange vigtigt, at de følger nogen borgere tættere end andre. I sådanne situationer fravælges det 

sensor-drevne genoptræningsforløb, således at der kan faciliteres mere hyppige møder på genop-

træningscenteret.   

”Generelt når digitale løsninger anvendes er det baseret på en differentieret tilgang hvor 

vi vurderer kompetencerne hos den enkelte borger.” (Bilag 1) 

Hvilket betyder at dem som får tilbudt et ICURA genoptræningsforløb bliver bedømt og vurderet 

af borgeren selv, og deres fysioterapeut. Et ICURA genoptræningsforløb kan dog genovervejes, 

hvis borgeren selv ønsker det, eller hvis fysioterapeuten bestemmer at kvaliteten af genoptrænin-

gen er ringere end forventet (Bilag 2). 

Redegørelse 

Nu når vi har præsenteret de forskellige teorier og metoder, vi har tænkt os at benytte i vores 

projekt, samt de observationer vi udførte under vores besøg på Plejecentret Toftehøjen, vil vi nu 

redegøre for de forskellige typer skader der findes, rehabilitering- og genoptræningsbegrebet, samt 

forskellige træningsformer, sådan at vi har en forståelse for, hvad en borger gennemgår under et 

genoptræningsforløb. 
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Forskellige typer skader 

I Danmark opstår der hvert år over 750.000 sportsskader, hvoraf størstedelen kræver behandling. 

Der findes traditionelt set to forskellige slags skader kaldt akutte skader og overbelastningsskader 

(Neergaard & Andersen, 2008, s. 15-18). 

Akutte skader 

Akutte skader er kendetegnet ved en pludselig opståen af vævsskade, og ved følgende karakteri-

stika (Neergaard & Andersen, 2008, s. 18-19): 

• Smerte. 

• Hævelse. 

• Rødme. 

• Lokal temperaturstigning. 

• Funktionsnedsættelse i varierende omfang. 

En akut skade opstår, når en enkeltstående belastning overstiger vævets maksimale styrke. Her 

rives vævets struktur helt eller delvist over, for eksempel overrivning af en muskelfiber eller et 

ledbånd. Til forskel fra vævskader, kan en ledbåndsskade kræve behandling og genoptræning i 

måneder. En vævskade bliver ofte ledsaget af betydelig blødning samt hævelse, og kan som følge 

heraf virke voldsom, dog heler vævskader relativt hurtigt, og genoptræningsperioden er ofte kort 

(Neergaard & Andersen, 2008, s. 18-19).  

Overbelastningsskader 

Overbelastningsskader opstår ofte som resultat af gentagne belastninger, hvor den samlede belast-

ning overstiger vævets tolerance. Symptomer i form af smerter opstår langsomt, og på det tids-

punkt hvor smerterne registreres, er der allerede sket en skade i vævet. Overbelastningsskader kan 

forekomme i alle sportsgrene, men er særligt kendt indenfor tennis, hvor at mange tennisspillere 

på et tidspunkt får en overbelastningsskade. 
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Et tegn på overbelastningsskader er en smertetriade, hvilket er når man har smerter ved påbegyn-

delsen af en aktivitet, ingen smerter under aktiviteten, men smerter igen efter aktiviteten. Slutteligt, 

hvis smerterne fortsætter næste morgen, vil der typisk være tale om en smertetriade som indikerer 

en overbelastningsskade. Ved en smertetriade er det tid til at opsøge læge eller fysioterapeut, for 

at få stillet en diagnose og begynde behandling.  

Mekanismen bag udløsning af en overbelastningsskade kan være et resultat af flere mindre akutte 

traumer, som ikke har fået tilstrækkelig tid til at hele, og som til sidst manifesterer sig som en 

overbelastningsskade. De hyppigste overbelastningsskader omfatter akillesseneirritation, skinne-

bensbetændelse, knæsmerter, lyskeskader, samt skulder- og albuesmerter (Neergaard & Andersen, 

2008, s. 19-20; Hede & Paludan-Müller, 2012, s. 149-150). 

Knæskader 

Ledbåndsskader eller forstuvninger opstår, når knæet forvrides. Ledbåndsskader forekommer i alle 

sportsgrene, men er specielt almindelige i skisport. Der kan være tale om alt fra små forstuvninger 

af vævet, som heles i løbet af få uger, til en direkte overrivning af ledbåndet. Hvis man har en 

overrivning af ledbåndet, skal knæet stabiliseres med en bandage, og man må regne med en læn-

gere genoptræningsperiode, mens ledbåndet regenereres (Hede & Paludan-Müller, 2012, s. 146-

147).   

RICE-princippet 

Når nu, at vi har redegjort for forskellige typer skader, vil vi kort redegøre de forskellige princip-

per, som man kan følge for at sørge for, at skaden ikke bliver værre end den allerede er, samt 

påbegynde helingsprocessen så tidligt som muligt. 

En af de mere kendte former for skadebehandling er kendt som RICE-princippet. RICE står for: 

• Ro (rest)  

• Is (ice) 

• Kompression (compression)  

• Elevation (elevation)  
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Med ro menes der, at man skal undgå at belaste det skadede område yderligere, man skal med 

andre ord holde det i ro. Is omhandler, at det skadede område skal køles ned, så blodkarrene træk-

ker sig sammen og hævelsen derved mindskes. Kompression omhandler en stram forbinding som 

sammen med nedkølingen skal hjælpe med at mindske hævelsen. Til sidst består elevation af, at 

det skadede område skal løftes så meget, at blodet let kan løbe væk fra det skadede område (Hede 

& Paludan-Müller, 2012, s. 148). 

Dette begreb bliver dog i noget litteratur udvidet til at hedde RCEIM, hvilket omhandler de samme 

delelementer som RICE i form af: ro, kompression, elevation og is. Det eneste sted RCEIM skiller 

sig ud, er ved det sidste element kaldet mobilisering (mobilisation), hvilket omhandler at man skal 

bevæge sit skadede område, så længe at det ikke gør for ondt. Bevægelser af det skadede område 

er med til at fjerne ophobet væske fra det skadede område, hvilket virker smertedæmpende. Der-

udover skal mobilisering også sørge for at man har normal bevægelighed omkring det skadede 

område (Neergaard & Andersen, 2008, s. 258-260). 

Nu når vi har redegjort for RICE og RCEIM, vil vi gå videre til at definere rehabiliteringsbegrebet. 

Rehabilitering 

World Health Organisation (WHO) definerer rehabilitering som følger: 

“Rehabilitation helps a child, adult or older person to be as independent as possible in 

everyday activities and enables participation in education, work, recreation and meaning-

ful life roles such as taking care of family.” (WHO, 2021). 

Med dette citat menes der, at rehabilitering hjælper os mennesker med at være så uafhængige som 

muligt i vores hverdagsliv. Dette gøres ved at adressere underliggende problemer (som smerte), 

samt ved at hjælpe folk med at overkomme problemer med at tænke, se, høre, kommunikere, spise 

eller bevæge sig (WHO, 2021). 

En anden populær definition på rehabilitering findes i Hvidbogen, hvilket definerer rehabilitering 

som (MarselisborgCentret, 2004): 
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”… en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 

Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin 

fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. 

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koor-

dineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.” (MarselisborgCentret, 2004, s. 4; 

Jensen, Stokholm, & Petersen, 2007, s. 51; Celinder, 2014, s. 144; Nielsen, 2008, s. 52). 

Rehabilitering sigter mod at borgeren kan udføre sine hverdagsaktiviteter samt deltage i samfunds-

livet, hvor borgerens beslutninger og deltagelse i rehabiliteringsforløbet er afgørende, og hvor 

samarbejdet er ligeværdigt mellem borger og fagperson (MarselisborgCentret, 2004, s. 14). 

Globalt set er det estimeret at 2,4 milliarder mennesker lever med en helbredstilstand som kunne 

gavnes af rehabilitering (WHO, 2021). 

Hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering bygger på rehabiliteringsbegrebet, og er et bud på hvordan kommunen og 

fagpersoner kan tilbyde personlig og praktisk hjælp. Ved hverdagsrehabilitering foregår hjælpen 

som en del af de aktiviteter, borgeren ønsker at genoptage i sit eget hjem og nærmiljø. Borgeren 

hjælper her sig selv og opfordres til at deltage i aktiviteter som at lave mad, tage tøj på, købe ind 

eller deltage i socialt samvær. Hverdagsrehabilitering udføres oftest af plejepersonale i samarbejde 

med et tværfagligt team med relevante fagkompetencer, og formålet med hverdagsrehabilitering 

er at støtte borgeren i at leve så aktivt og uafhængigt et hverdagsliv som muligt (Celinder, 2014, 

s. 172-173). 

Ifølge Celinder har den traditionelle pleje- og omsorgsindsats fokus på at kompensere for de funk-

tioner, som borgeren ikke længere selv har, ved at gøre tingene for borgeren. Gennem denne me-

tode er der stor risiko for at borgeren bliver mere passiv. Med andre ord kan man sige at denne 

måde at yde hjemmepleje på, har lagt op til at fastholde borgeren i en ”hjælpefælde”, hvor borge-

rens ressourcer og færdigheder er gået tabt, frem for at blive vedligeholdt og udviklet (Celinder, 

2014, s. 176-177). 
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En måde at modvirke denne traditionelle pleje- og omsorgsindsats, hvor at fagpersonerne kom-

penserer for borgerens mangler, er ved at tilegne sig en rehabiliterende pleje- og omsorgsindsats, 

hvilket omhandler at plejepersonalet i højere grad skal ”holde hænderne på ryggen” og i stedet 

bruge deres faglige viden til at guide og opmuntre borgeren til at hjælpe sig selv. Dette kræver dog 

at plejepersonalet er bevidst om kun at overtage de opgaver, eller de dele af opgaven, som borgeren 

ikke selv magter (Celinder, 2014, s. 178). 

Telerehabilitering  

Hvad er telemedicin, og hvad er telerehabilitering? Det er et bredt område der omhandler digitali-

sering af forskellige lægemidler, som for eksempel medicin, rehabilitering og genoptræning. En 

definition på telemedicin findes her.   

“Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker sundhedsydelser, der bliver leveret digi-

talt, hvor borgeren undgår at skulle ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt.” (Region 

Midtjylland, u.d.) 

Denne definition af telemedicin kan også være med til at beskrive telerehabilitering. Telerehabili-

terings funktion i forhold til genoptræning, er at kunne give mulighed for patienter som ikke har 

mulighed for at møde op til holdtræning, en alternativ metode til at kunne hjælpe dem med deres 

genoptræningsforløb (Larsen, 2019). 

Det er ikke alle som har mulighed for en ugentlig eller månedlig snak omkring deres træning. Når 

patienterne selv skal sørge for at tilrettelægge deres hjemmetræning, kan det hænde at øvelserne 

ikke bliver gjort korrekt, hvilket kun kan blive fulgt op på når patienten kan mødes med deres læge 

eller fysioterapeut, hvilket ikke er optimalt for genoptræningen, da forkert udførte øvelser kan føre 

til nye skader.  

Telerehabilitering kan løse nogle af disse førnævnte problemer. Metoden åbner op for nye mulig-

heder for patient/læge kontakt, med virtuelle møder, træning med sensor-teknologi og statistikker 

som viser hvordan det går med hjemmetræningen. Derudover giver det også mulighed for borgere 

og patienter, som ikke kan komme til fysiske møder, at møde op virtuelt i stedet for (Larsen, 2019).   



V2124809531  Humtek C 

 

44 

Indførelsen af telerehabilitering kan være vanskelig (Larsen, 2019). Med fokus på knæ og hofte-

skader, som oftest rammer den ældre befolkning, kan det være svært at introducere nyere teknologi 

for denne specifikke befolknings gruppe, derfor er det vigtigt at teknologien holdes simpel og 

ligetil (Larsen, 2019, s. 53). Så selv de borgere som har svært ved teknologi, har nemt ved at logge 

ind til møderne med deres læge, og nemt kan bruge sensor-teknologien som bliver stillet til rådig-

hed.  

Telerehabilitering er ikke udelukkende godt, metoden har også dens vanskeligheder. Det vil derfor 

også være hensigtsmæssigt at kigge på nogle utilsigtede konsekvenser af telerehabilitering 

(Larsen, 2019; Schrøder & Petersen, 2012, s. 67).  

• Grundet muligheden for virtuelle møde, og fjernelsen af borgerbesøg, vil den fysiske kon-

takt mindskes med borgerne. Dette kan resultere i mindre tiltro fra borgernes side, i forhold 

til genoptræningen. 

• Fænomenet og metoden er relativ ny, det samme gælder for teknologien som bruges. Im-

plementering af teknologien vil tage tid, og tålmodighed fra den ældre generation.  

• Tekniske fejl kan opstå undervejs.  

• Man kan risikere at blive socialt isoleret, hvis man ikke er i stand til at fastholde sine dag-

lige rutiner og sociale fællesskaber, og efterlades alene i sin bolig med sin telemedicinske 

løsning 

Men der er også de mange positive effekter af telerehabilitering: 

• Mindsket transport mellem hospital og borgernes bopæl.  

• Flere muligheder i forhold til genoptræning.  

• Bedre kvalitet i forhold til genoptræning, da fejl i genoptræningsøvelser vil kunne blive 

opdaget med det samme. 

• Muligheder for virtuelle møder og gruppetræning for borgere med gangbesvær. 

Disse positive og negative effekter i forhold til telerehabilitering, er med til at give et indblik i 

telerehabilitering som en helhed, og hvilke udfordringer en udbredelse af telerehabilitering kan 



V2124809531  Humtek C 

 

45 

medbringe. Derudover giver det også et overblik over netop hvad man skal være opmærksom på, 

når man beslutter sig for at tilbyde borgere telerehabilitering. 

Genoptræning 

Genoptræning er genoprettelsen af optimal form og funktion, da en skade kan have stor betydning 

for ens evne til at udføre hverdagsfunktioner, enten grundet alderdom eller helbredstilstande som 

for eksempel kroniske sygdomme, skader, trauma eller lignende (Physiopedia, u.d.).  

En anden definition på genoptræning kommer fra Neergaard og Andersen, som nævner at genop-

træning efter en skade skal sikre, at en sportsudøver kan genoptage sin sport på samme niveau som 

før skaden (Neergaard & Andersen, 2008, s. 255). Selvom denne definition omhandler sportsudø-

vere, så understreger denne definition også målsætningen om at vende tilbage til status quo – altså 

inden behovet for genoptræning opstod. 

Rehabiliteringsbegrebet bliver ofte forvekslet med genoptræning. Målet med genoptræning er, at 

borgeren bliver selvhjulpen eller opnår den højest mulige grad af funktionsevne, ved at udføre 

bestemte træningsøvelser. Rehabilitering fokuserer derudover på, at borgeren skal kunne udføre 

sine personlige aktiviteter (som at lave mad til sig selv), samt deltage i samfundslivet. Genoptræ-

ning kan være en væsentlig del af rehabilitering, men behøver ikke være det (Celinder, 2014, s. 

144; MarselisborgCentret, 2004, s. 14). 

Genoptræningens forskellige stadier 

Når man har med genoptræning at gøre, findes der ifølge Neergaard og Andersen fire forskellige 

stadier som man gennemgår for at opnå en succesfuld genoptræning. Disse forskellige stadier går 

i litteraturen under forskellige navne og varierer i mængden af trin, men vi har i denne rapport 

valgt at kalde dem således (Neergaard & Andersen, 2008, s. 258-265): 

1. Akut fase. 

2. Mobiliseringsfase. 

3. Funktionel fase. 

4. Træningsfase. 



V2124809531  Humtek C 

 

46 

Første stadie: Akut fase. 

Det første stadie består af at minimere yderligere skade, på det allerede skadede område, samt at 

lade kroppen starte sin naturlige helingsproces. Dette kan inkludere at fjerne vægt og/eller tryk fra 

det skadede område, samt at beskytte det med enten gips eller en slynge. Det er også vigtigt at 

minimere smerte samt inflammation af det skadede område, gennem brugen af is/varme, hånd-

købsmedicin eller receptmedicin (Hedger, u.d.; Occupational Medical Partners, 2020; Morley 

Physiotherapy Centre, u.d.). Derudover kan man også anvende RICE eller RCEIM-princippet til 

at yde skadebehandling på det skadede område. 

Andet stadie: Mobiliseringsfase. 

Det andet stadie omhandler at genopbygge mobiliteten samt forbedre leddenes bevægelighed, til 

hvad det var før skaden. Her anvender man fleksibilitetsøvelser, som en vigtig del af dette stadie, 

uden at forværre skaden. Man vil i dette stadie stadig have smerter, og bevægelighed vil fortsat 

være påvirket af skaden. Hvis man for eksempel har skadet sit ben, vil man muligvis stadig halte, 

og hvis man er skadet i armen, vil man typisk have svært med at benytte armen normalt. I dette 

stadie vil det være muligt at anvende små vægte, men mere intensiv træning er frarådet på dette 

tidspunkt (Occupational Medical Partners, 2020; Neergaard & Andersen, 2008, s. 260-261).  

Tredje stadie: Funktionel fase. 

I det tredje stadie, er målet at genvinde den styrke som man havde inden man pådrog sig skaden. 

Dette er grundet i, at man under de tidligere stadier ikke anvender sine muskler på samme måde 

som hvis man ikke var skadet, hvilket kan føre til en reduktion i ens styrke. Dette kan gøres gennem 

brugen af motionscykler, øvelser i en pool, samt vægtøvelser, alt efter hvad situationen kræver. I 

første omgang bruger man sin egen kropsvægt som belastning, og senere kan man anvende vægte 

for øget belastning. Alt dette skal dog gøres uden at forværre de eksisterende skader, samt uden at 

tilegne sig nye skader (ACE, u.d.; Morley Physiotherapy Centre, u.d.; Occupational Medical 

Partners, 2020; Hede & Paludan-Müller, 2012, s. 149). 

Fjerde stadie: Træningsfase. 
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I det fjerde stadie er det muligt for patienten at vende tilbage til den sport eller funktion, som de 

beskæftigede sig med, hvis patienten både er fysisk og mentalt klar til dette. Selvom man er klar 

til for eksempel at begynde at spille fodbold igen, er det dog stadig nødvendigt at man gør dette 

trinvist, for ikke at overanstrenge ens skader (Hedger, u.d.; ACE, u.d.). 

I dette stadie kan genoptræning bestå af at genvinde ens koordination og balance, forbedre ens 

hastighed, adræthed, samt specifikke egenskaber som ens sport eller aktivitet kræver (Morley 

Physiotherapy Centre, u.d.; Occupational Medical Partners, 2020). 

Hvis man undervejs mærker smerter, må man normalt gå tilbage til det forrige trin. Det er vigtigt 

at være tålmodig, for mens skader af ens muskelvæv heler sig ret hurtigt, kan det tage måneder før 

sene- og ledbåndsskader er helet (Hede & Paludan-Müller, 2012, s. 149). 

Træningsformer 

Siden træning er en vigtig del af de fleste genoptræningsforløb, og fordi der findes mange forskel-

lige former for træning, føler vi det nødvendigt at gennemgå de mest benyttede træningsformer og 

den teoretiske baggrund for at anvende dem i praksis. 

Styrketræning 

Styrketræning har vist sig at være effektiv i forbindelse med skadeforebyggelse, samt under gen-

optræning efter en skade. Forskningsundersøgelser har dokumenteret, hvordan styrketræning har 

en positiv indvirkning på vævskvalitet og egenskaber i muskel, sene, ledbånd, brusk og knogle-

væv. Gennem styrketræning opnås også en forbedret koordination mellem musklerne (Neergaard 

& Andersen, 2008, s. 265). 

Et kerneprincip indenfor styrketræning er progressiv overbelastning. Ved progressiv overbelast-

ning vænner kroppen sig til træningsprogrammet, derfor bør der ske ændringer i træningsprogram-

met. Dette kan ske ved at man for eksempel øger antallet af kilo, og derved belastningen, man 

benytter til øvelsen, eller ved at udføre flere gentagelser med den samme belastning (Neergaard & 

Andersen, 2008, s. 266). 
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Gennem progressiv overbelastning opnår man en kortvarig nedbrydning og svækkelse af muskler, 

sener, ledbånd, brusk og knoglevæv. Dette får kroppen til at tilpasse sig den givne situation ved at 

genopbygge de dele af kroppen som blev udsat for overbelastning, sådan at den bedre kan modstå 

en lignende belastning i fremtiden (Neergaard & Andersen, 2008, s. 266). 

Sensomotorisk træning 

Sensomotorisk træning omhandler træningsøvelser, der fokuserer på udviklingen af egenskaber 

som balance, stabilitet, koordination og teknik. Denne type genoptræning er særligt effektiv når 

det kommer til forebyggelse samt genoptræning af skader, og bør derfor være et fast element af 

ethvert genoptræningsforløb (Neergaard & Andersen, 2008, s. 269). 

Et eksempel på sensomotorisk træning er balancetræning, hvilket skal træne ens evne til at opret-

holde en given stilling eller position. Balancetræning kan både udføres statisk, for eksempel ved 

at man forsøger at stå stille på et balancebræt, eller dynamisk, eksempelvis ved at opretholde ba-

lancen under gang eller løb (Neergaard & Andersen, 2008, s. 271). 

Alternativ træning 

Hvis man som patient ønsker at optimere sit genoptræningsforløb, kan man benytte sig af nogle 

alternative tilgange til genoptræning. For at mindske tilbagegangen af ens fysiske evner, er det 

vigtigt at holde sig i gang med træningsmæssige aktiviteter, dog skal disse aktiviteter ikke forhin-

dre helingsprocessen samt føre til nye skader. En af de mere anvendte former for alternativ træning 

er træning i et bassin (Neergaard & Andersen, 2008, s. 272). Træning i vand giver patienten mu-

lighed for at træne og bevæge sig, uden at overbelaste det skadede område. Som Neergaard & 

Andersen selv forklarer det: 

“opdriften i vandet gør, at belastninger på led, muskler og sener minimeres i modsætning 

til på landjorden, hvor tyngdekraft og kropsvægt kan være for store belastninger for det 

beskadigede væv i genoptræningens indledende fase.” (Neergaard & Andersen, 2008, s. 

272) 
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Andre fordele ved at træne i vandet er øget cirkulation, fjernelse af affaldsstoffer, smertedæmp-

ning, samt at ens normale bevægelighed og fleksibilitet øges (Neergaard & Andersen, 2008). 

Analyse 

Aktører i rehabiliteringsprocessen 

Inden at vi kommer ind på rehabiliteringsprocessen, vil vi først redegøre for de forskellige aktører 

som er en del af denne rehabiliteringsproces, og som har indflydelse på denne proces.  

Borgeren/patienten 

En borger er i denne sammenhæng en person, der har betydelige begrænsninger i forhold til at 

fungere i sin dagligdag, samt deltage i samfundet på lige fod med andre borgere, på grund af eksi-

sterende eller i nær fremtid forventede ændringer i den fysiske, psykiske eller sociale funktions-

evne (MarselisborgCentret, 2004, s. 25). 

Borgere der har brug for rehabilitering kan opdeles på følgende måde (MarselisborgCentret, 2004, 

s. 25): 

• ”Syge på vej til at blive raske (fx slagtilfælde, kræftforløb, psykiatriske lidelser, sociale 

stresstilstande m.m.)”  

• ”Personer med kroniske sygdomme, der er truet af arbejdsløshed eller er i risiko for ikke 

at kunne deltage i ønskede aktiviteter og fungere som borgere (fx ved gigt og muskellidel-

ser, kredsløbs- og åndedrætslidelser, følger af erhvervssygdomme m.m.)” 

• ”Personer med nyerhvervede midlertidige eller varige fysiske, psykiske eller sociale funk-

tionsnedsættelser, der er truet på erhvervs-, deltagelses- og medborgeraspektet (fx efter 

trafik-, erhvervs- og fritidsulykker eller apopleksi og hjerteinfarkt)”  

• ”Personer med medfødte fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser, der skal re-

habiliteres løbende i forhold til deres udviklingstrin, eller som er truet på erhvervs- og 

deltagelsesmuligheder samt medborgeraspektet (fx ved muskelsvind, cerebral parese, syns- 

og hørenedsættelse m.m.)” 
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Grundet vores projekts fokus på knæ og hofteskader, berører vores projekt primært på personer 

med nyerhvervede midlertidige eller varige fysiske funktionsnedsættelser.  

Pårørende 

Pårørende er alle de mennesker som er borgeren nær, og ofte betyder noget for den borger, der 

indgår i en rehabiliteringsproces. Pårørende kunne eksempelvis være familie, venner, kollegaer, 

osv. Det er vigtigt at de nærmeste familiemedlemmer og andre betydningsfulde personer i den 

pågældende borgers liv indgår i rehabiliteringsprocessen, eftersom disse personer udgør en bety-

delig del af borgerens hverdag. De pårørende kan være ressourcer i rehabiliteringsprocessen ved 

at bidrage med viden og støtte både til borgeren og fagpersoner (MarselisborgCentret, 2004, s. 26). 

Fagpersoner 

Fagpersoner består af alle de faguddannede personer der bidrager til rehabiliteringsprocessen, ek-

sempelvis socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer, hjemmehjælpere, psyko-

loger, osv. Disse fagpersoner kan arbejde i forskellige statslige, regionale eller kommunale sekto-

rer, og kan endvidere arbejde i andre sektorer såsom social-, sundheds-, undervisningssektoren, 

osv. (MarselisborgCentret, 2004, s. 26).  

Som det kan ses på den nedenstående figur (Figur 3), kan der være mange forskellige fagpersoner 

involveret i en patients rehabiliteringsproces, og det kan derfor være nødvendigt, at en fagperson 

har til opgave at koordinere forløbet (Celinder, 2014, s. 153).  
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Figur 3: Billede af de forskellige fagpersoner der kan være involveret i en rehabiliteringsproces (Celinder, 2014, s. 153). 

Rehabiliteringsprocessen i borgerne og de nærmestes perspektiv 

Nu når vi kort har redegjort for de forskellige aktører i rehabiliteringsprocessen, vil vi nu komme 

ind på selve rehabiliteringsprocessen, som en borger gennemgår.  

Når sygdommen rammer 

Processen starter når der opstår en tilstand, hvor at en person skal under lægelig behandling, sam-

tidig med at der sker et brud i ens hverdagsliv. Indlæggelsen ledsages af forskellige former for 

kaos, og for nogle personer af angst og uro. Professionelle ved at sådanne tilstande kan få omfat-

tende og langvarige følger, hvilket mange borgere ikke selv har viden om, når situationen indtræf-

fer. Samtidig fylder tankerne meget hos de nærmeste, i forhold til om patienten kommer tilbage 

igen og hvordan de klarer sig (Nielsen, 2008, s. 160-161). 

De pårørende 

Når et rehabiliteringsforløb begynder, må der sammen med patienten tages stilling til, hvilken eller 

hvilke personer der skal involveres i rehabiliteringsforløbet (Nielsen, 2008, s. 119). For de pårø-

rende er indlæggelsen af patienten også et brud på hverdagslivet. De fleste ønsker at tilbringe me-

get tid på besøg hos patienten, og har stor interesse i at følge med i, hvordan sygdom og tilstand 

udvikler sig, og prøver at forstå hvad det kan betyde på længere sigt (Nielsen, 2008, s. 161). 



V2124809531  Humtek C 

 

52 

Indlæggelsen af patienten kan også føre til problemer for de pårørende. Er den pårørende for ek-

sempel mand til den indlagte, hvor familien har mindreårige børn, skal der tænkes på hvordan 

børnene hentes og bringes (Nielsen, 2008, s. 161). 

Under indlæggelsen 

Borgeren ønsker at få information fra fagpersonerne, som sygeplejersker eller læger, angående 

hvordan at tilstand og funktionsevne vil se ud på længere sigt. De informationer som den profes-

sionelle giver borgeren, er oftest en refleksion over den indsigt, de professionelle har på det givne 

tidspunkt, og det er også her at borgeren bliver informeret om de forskellige genoptræningstilbud 

der er tilgængelige (Nielsen, 2008, s. 162-163). Her har den professionelles uddannelse og kom-

petencer, stor effekt på hvor præcis og korrekt en prognose den professionelle kan stille, hvilket 

kan påvirke hele genoptræningsforløbet.  

De fagpersoner, der møder mennesker undervejs i rehabiliteringsprocesser på institutioner, møder 

ofte disse mennesker løsrevet fra deres vante sammenhænge, deres nærmeste, arbejdet og hjemlige 

rutiner. De bedste betingelser for at få en god forståelse af borgeren, underbygges når de professi-

onelle møder borgeren i deres eget hjem. For borgerne er fagpersonerne dem som besidder kom-

petencer indenfor genoptræning, og har viden omkring funktionsevnebegrænsninger, og som re-

præsenterer muligheder for fremgang. Fagpersonerne er også dem, som patienten kan samarbejde 

med om patientens situation (Nielsen, 2008, s. 163).  

Læring i hverdagslivet 

Der er meget, der skal læres forfra, når man befinder sig i et genoptræningsforløb. Man lærer sine 

egne begrænsninger at kende i forhold til skaden, men også hvordan man kan deltage i hverdags-

aktiviteter på ny. Ofte er borgeren sin egen læremester, hvor at borgeren forsøger sig frem, opsam-

ler ny viden og erfaringer, hvilket borgeren kan bruge i næste forsøg på at deltage i en hverdags-

aktivitet. Her fortæller mange patienter, at det at tale, samt dele lokaler med andre medpatienter 

på hospitalet, har givet dem viden, de ikke ville være foruden. Igennem disse interaktioner kan de 

erfare, hvordan andre i samme situation griber situationen an (Nielsen, 2008, s. 164-165). 
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Overgange 

Overgangen mellem indlæggelse på hospital og hjemmet begynder under indlæggelsen. Den for-

beredes af de professionelle, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og af borgeren selv. 

Her skal genoptræningsforløbet hjælpe borgeren med at fungere i hjemmet og på arbejdet. Der 

skal tages forhold for huslige opgaver, samt vanskeligheder som for eksempel trapper eller lig-

nende der findes i hjemmet og/eller på arbejdet. Nogen vil have brug for hjælpemidler, og nogen 

for større eller mindre boligændringer. Hvis disse forhold ikke er bragt i orden, inden patienten 

kommer hjem, giver det mange problemer. Selv små problemer i overgangsfasen, vil lettere end i 

mange andre situationer kunne tårne sig op, da de fleste patienter ikke har det mentale overskud 

til at klare mere end selve overgangsfasen (Nielsen, 2008, s. 166). 

I denne fase kan patienten gavnes af hjemmetræning, da dette tillader borgeren at gennemføre sit 

genoptræningsforløb i egne hjemlige omgivelser, hvilket er de omgivelser som der er relevante for 

genoptagelsen af patientens hverdagsliv i hjemmet, siden det er der patienten bruger det meste af 

sin tid. Dog gavner hjemmetræning i mindre omfang patienten, når det kommer til hverdagslivet i 

andre sammenhænge som på arbejdet og under fritidsaktiviteter, da det ikke er der man fokuserer 

sit genoptræningsforløb (Nielsen, 2008, s. 167). 

Arbejde og aktivitet 

Efter udskrivningen fra hospitalet, kan det være at foretrække, først at forsøge at få den fornyede 

hverdag derhjemme til at fungere. Derefter skal den tidligere arbejdssituation afprøves, hvorefter 

det kan blive nødvendigt for nogle at eksperimentere med arbejdsprøvning eller andre former for 

revalidering, hvilket omhandler at man får hjælp fra kommunen til at komme på arbejdsmarkedet, 

grundet ens begrænsede arbejdsevne. (Nielsen, 2008, s. 167; Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering, u.d.). 

Traditionel genoptræning 

Nu når vi har introduceret den generelle proces en borger gennemgår under et rehabiliteringsfor-

løb, vil vi nu specificere denne proces, ved at tage udgangspunkt i en brugerrejse for borgere som 

har gennemgået Total Knæalloplastik. 
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Redegørelse for typisk brugerrejse i et traditionelt genoptræningsforløb 

Total Knæalloplastik (TKA) er en knæoperation som har til formål at indsætte en protese i knæ-

leddet, hvilket skal afhjælpe borgerens smerter (Jensen & Boddington, 2021). 

TKA er en typisk knæskade som kræver genoptræning, og har et forløb som vi kan kigge nærmere 

på for at forstå hvordan et sådan forløb foregår og hvilken rejse borgeren tager.  

En patient går igennem tre forskellige genoptræningsfaser som initieres med en diagnose af knæ-

skaden, samt præsentation af hvilke muligheder der er for patienten (Region Hovedstaden, 2014). 

Her bliver det også forklaret for patienten, at disse forskellige metoder ikke er garanteret et suc-

cesfuldt forløb (Region Hovedstaden, 2014). Man opstiller herefter et anbefalet forløb til patienten, 

baseret på den data der er fra patienten. Efter dette starter et ti ugers forløb. 

Den første fase, som er indlæggelsesfasen, starter med daglig funktionstræning, dette sker i form 

af flere forskellige øvelser som for eksempel trappetræning (Region Hovedstaden, 2014, s. 20-21). 

Der er også et fokus på daglige basale færdigheder, som ind- og udstigning af sengen. I denne fase 

begynder man også at reetablere knæfunktionen gennem venepumpeøvelser, som skal efterfølges 

af fleksionsøvelser samt ekstensionsøvelser (Region Hovedstaden, 2014, s. 21-22). I denne fase 

anbefales der at patienten træner dagligt.  

Den anden fase er den tidlige genoptræning. Her kommer man i et dagligt forløb, hvor man får 

elektrisk muskel stimulation over en seks ugers periode. Man gør dette for at øge ganghastighed 

og muskelfunktionen (Region Hovedstaden, 2014, s. 23). Udover dette vil der to dage om ugen 

blive sat tid af til at arbejde med led-bevægelse, hvilket sker gennem træning på motionscykel 

(Region Hovedstaden, 2014, s. 24-25). Ergometercyklen bliver anvendt sammen med fysioterapi, 

og bliver anset for ikke at gøre meget for sig selv, men sammen med fysioterapi hjælper det knæ-

funktionerne. (Region Hovedstaden, 2014, s. 25). Gennem hele denne fase bliver der også arbejdet 

med styrketræning som supplement. Man vil her sikre at musklerne følger med resten af kroppen, 

og kan klare den belastning der nu skulle komme (Region Hovedstaden, 2014, s. 15).  
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Alternativt er der også bassintræning som foregår i vand, det har ikke nogen betydning hvornår 

det anvendes i forløbet, dog anses det som god praksis at anvende bassintræning som afveksling 

igennem hele forløbet (Region Hovedstaden, 2014, s. 27).  

Den tredje fase er den sene genoptræningsfase. Her vil man have fokus på funktionsøvelser igen-

nem forskellige knæbøjningsøvelser (Region Hovedstaden, 2014, s. 30-31). Her går man også over 

til at lave hjemmeøvelser, modsat før, hvor man udførte øvelserne sammen med en fysioterapeut. 

Herefter anbefales der at man kører intensiv funktionstræning, for at øge gangdistance og knæ-

funktionen. Udover dette fortsætter man træning efter disse forløb for at sikre fortsat funktion, 

samt for at se om genoptræningen var vellykket (Region Hovedstaden, 2014). 

Faktorer der påvirker genoptræningsprocessen 

Nu når vi har kommet ind på forskellige rehabiliteringsprocesser, vil vi nu fokusere på hvilke 

faktorer der på den ene eller anden måde kan påvirke ens genoptræningsproces. 

Målsætningen for et givent genoptræningsforløb, vil ifølge Nielsen til enhver tid afhænge af føl-

gende faktorer (Nielsen, 2008, s. 110-111): 

• ”Lovgivning og bestemmelse fra stat, regioner og kommuner, der sætter rammer for for-

valtning og organisering af rehabiliteringstilbud, deres sammensætning og sammenhæng” 

• ”Til rådighed værende ressourcer i offentlig og privat regi: økonomi, institutioner, orga-

niserede rehabiliteringskæder, personale mv.” 

• ”De professionelle, som brugerne møder, deres uddannelse, aktuelle kompetencer, bred-

den i deres opmærksomhedsfelt og fantasi og deres arbejdsvilkår” 

• ”Brugeren selv og hans eller hendes nærmeste relation og netværk, muligheder for enga-

gement, deltagelse og fantasi, samt ressourcer evt. Svage sider, der er forbundet med den 

enkeltes aktuelle levevilkår og livsstil.” 

• ”De samfundsmæssige betingelser i form af lige adgang til rehabiliteringstilbud, generel 

tilgængelighed i forhold til uddannelse, arbejde, fritidsaktiviteter, transport, demokratiske 

beslutningsprocesser mv. Samt det kulturelle miljøs evne til inklusion af mennesker, der 

har funktionsevnenedsættelse, og som på forskellige måder er anderledes end de fleste” 
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Man kan ud fra alt dette se genoptræningsprocessen som en samarbejdsproces, hvor en patient 

stilles en prognose fra fagpersonen. Derefter bliver patienten informeret om hvilke genoptrænings-

muligheder patienten har, i form af de forskellige genoptræningsmuligheders formål, indhold, samt 

hvilken deltagelse der kræves fra patienten. Det er her den professionelles ansvar er at stille en 

prognose, samt informere patienten og de pårørende om de forskellige muligheder som patienten 

har (Nielsen, 2008, s. 113-114). 

ICURA genoptræningsforløb 

Udover et traditionelt genoptræningsforløb, findes der et ICURA trainer forløb. Disse forløb bliver 

tilbudt mennesker som allerede er i gang, eller skal til at begynde deres rehabiliteringsproces. Li-

gesom i et almindelig genoptræningsforløb, skal man igennem nogle stadier før at man kan få lov 

til at anvende ICURA trainer til ens genoptræningsforløb.  

Et af disse stadier er en afklaringssamtale imellem borgeren og fysioterapeuten (Larsen, 2019, s. 

39). Denne samtale dækker over omfanget af deres skade, deres kompetencer indenfor IT og af-

standen mellem deres hjem og genoptræningscenteret. Alt dette er med til at bestemme om en 

borger kan blive tilbudt et ICURA-genoptræningsforløb (Bilag 2). 

I modsætning til et traditionelt genoptræningsforløb, gør ICURA brug af dynamiske øvelser, hvil-

ket betyder at de øvelser man laver, kan ændre sig til at passe borgernes behov. Hvis systemet 

opdager at en øvelse er for nem, vil det være muligt for fysioterapeuten at sætte sværhedsgraden 

op, hvis effektiviteten af træningen forværres, vil fysioterapeuten derimod gøre øvelserne nem-

mere. Dette bliver både bestemt af systemet selv, fra den data som indsamles, samt fysioterapeuten 

når borgeren møder til fysiske møder i genoptræningscenteret. 
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Figur 4: Struktur for ICURA og traditionel genoptræning 

Den primære forskel imellem den traditionelle genoptræning, og et ICURA-genoptræning kan ses 

på Figur 4 (Larsen, 2019, s. 40). Som udgangspunkt skal man møde fysisk på genoptræningscen-

teret halvt så mange gange, og stadig lave ens daglige øvelser hjemme i huset.  

Under observationerne i Viby omtalte borgerne ICURA-sensorer som ’sladrehanke’, hvilket er et 

fint ord til at beskrive ICURAs funktionalitet i hjemmet, da ens fysioterapeut med det samme ville 

kunne se, hvis man har undgået ens daglige træning. Dette kan være en motivation for nogle men-

nesker, hvilket er en vigtig rolle indenfor sensorteknologi og telerehabilitering, samt selve genop-

træningsprocessen. Borgere skal være villige til at vise, at de er klar på at opnå gode resultater, og 

højere sværhedsgrader (Bouabdallah, Challal, Hadjidj, Owen, & Souil, 2012). 

Patienter og fysioterapeuter har under forløbet mulighed for at kontakte hinanden. ICURA har en 

chatfunktion, som gør det muligt for både patient og fysioterapeut at snakke sammen omkring 

forløbet, hvordan det går, og hvad der kan ændres. Dette er med til at give borgerne en form for 

sikkerhed, hvor de ikke behøver at vente indtil holdtræning med at stille spørgsmål omkring deres 

rehabiliteringsproces.  

Et ICURA-forløb giver mulighed for et mere frit ugentligt skema, med kun én holdtræning om 

ugen, og senere én holdtræning hver anden uge. Dette vil lette presset fra en patient, som enten har 

langt til genoptræningscenteret, eller som gør brug af eksempelvis flextrafik. 
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Et ICURA-forløb giver løbende feedback til patienten i forhold til deres genoptræningsøvelser. 

Sensorteknologien tilbyder en række forskellige funktioner, en af disse er indsamling af værdifulde 

data, som viser en patient hvad de gør rigtigt og forkert. Dette står i kontrast til et traditionelt 

genoptræningsforløb, hvor det er sværere for en patient at vide om de laver en øvelse korrekt, 

medmindre de er til holdtræning og spørger ind til øvelsen.  

At være menneske betyder at man kan begå fejl, dog kan disse fejl mindskes med den aktive feed-

back som ICURA giver deres brugere, hvilket er med til at skabe en hurtigere rehabiliteringspro-

ces. (Bouabdallah, Challal, Hadjidj, Owen, & Souil, 2012). Derfor har ICURA forløbet en fordel 

ved at kunne give god feedback til patienten, imens de laver øvelserne. Da det er vigtigt ikke at 

overbelaste, eller forværre ens skade – Da det kan give en regression i ens genoptræningsproces.  

(Hede & Paludan-Müller, 2012, s. 149). 

 

Diskussion  

I dette afsnit vil vi diskutere de informationer vi har indsamlet fra Roskilde Kommunes fysiotera-

peuter, og kommentere på validiteten af selvsamme informationer. 

Da vi blev introduceret til projektet af Anders Bruhns fra Roskilde Kommune, begyndte vores 

overvejelser vedrørende potentielle informanter. For at afdække feltet empirisk var vores første 

indskydelse at inddrage Roskilde Kommunes fysioterapeuter, de borgere som indgår i genoptræ-

ningsforløb, samt ICURAs udviklere. Disse informanter antog vi var de mest centrale, og derfor 

kunne bidrage til projektet. Derudover ønskede vi praktisk erfaring med ICURA-sensorerne, hvil-

ket vi ønskede at opnå gennem afprøvning af Roskilde Kommunes ICURA-genoptræningssæt. Vi 

blev imidlertid gjort opmærksomme på, at det ikke ville være muligt at afprøve ICURAs udstyr 

selv, da alle genoptræningssættene var i brug.  

Vores indsamling af empiri fra samtlige ovennævnte informanter viste sig ikke at være realiserbar, 

hvilket endegyldigt resulterede i et smallere empirisk felt end forventet. Vi har inkluderet Roskilde 

Kommunes fysioterapeuter igennem observation, samt spørgsmål på skrift – disse observationer 
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har fungeret som vores primære kilde til viden indenfor feltet. Vi er af den grund kritiske overfor 

de fund vi har gjort, da informationerne hovedsageligt stammer fra én gruppe af informanter. Hvis 

man kunne lave projektet igen, eller arbejde videre på det i fremtiden, antager vi at der er stor 

værdi i inddragelsen af borgerne, fysioterapeuterne, samt ICURAs udviklere. Derudover er det 

ikke kun Roskilde Kommune som gør brug af ICURA-sensorer, og man ville derfor kunne under-

søge flere kommuner, med henblik på at skabe et mere nuanceret billede af sensor-dreven telere-

habilitering.  

Vores valg af postfænomenologi grunder i vores interesse for den relation, som der er mellem 

borger, fysioterapeut og den teknologi som understøtter telerehabilitering. Vi fandt det naturligt at 

beskue feltet med postfænomenologi, da relationen mellem borger og fysioterapeut tager en ny 

form, grundet inkorporeringen af ICURA-sensorer under genoptræning. Tidligt i projektprocessen 

overvejede vi at inddrage aktionsforskning, men grundet komplikationer med inddragelse af bor-

gerne, samt praktisk erfaring med ICURA-sensorerne, så vi flere fordele ved en postfænomenolo-

gisk tilgang.  

Aktionsforskning kunne have bidraget med et mere nuanceret indblik i informanternes holdning 

og brug af ICURA-sensorerne, og kunne have givet anledning til inddragelse af dimensionen De-

sign og Konstruktion – hvorved vi kunne have afprøvet hypoteser, med henblik på at skabe en 

bedre genoptræningsproces for borgerne.  

Konklusion 

Ud fra vores problemformulering som lyder ”Hvordan kan et kommunalt genoptræningsforløb 

forbedres gennem brugen af sensor-dreven telerehabilitering?”, er vi igennem arbejdet med vores 

arbejdsspørgsmål, kommet frem til en række konklusioner. Disse konklusioner har vi valgt at for-

mulere som en liste af fokuspunkter, som er værd at have in mente i arbejdet med sensor-dreven 

telerehabilitering – da vi ikke definitivt kan konkludere hvordan man mest fordelagtigt forbedrer 

sensor-dreven telerehabilitering. Disse fokuspunkter er som følger: 

• De attributter som teknologien indebærer – man skal vedkende sig de teknologiske be-

grænsninger. 
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• Borgerens skader – borgerens skader definerer hvilket genoptræningsforløb som bedst eg-

ner sig, og klassificeringen af skaden er derfor af høj vigtighed. 

• Relationen mellem fysioterapeut og borger – øget fokus på træning i hjemmet, derfor er 

kvaliteten af de medierede observationer via ICURA trainer central. 

• Borgernes teknologiske færdigheder – for at opnå et givende genoptræningsforløb skal 

borgerne formå at anvende ICURA trainer korrekt, derfor skal borgerne have adgang til 

den hjælp som de måtte have brug for.   

• Etisk anvendelse af data – Hvem anvender den udvundne data og hvordan? 

Til at hjælpe os med at besvare vores problemformulering, havde vi udformet nogle arbejdsspørgs-

mål, som vi også har tænkt os at konkludere på. 

1. Hvad er de indre- mekanismer og processer i sensor-drevet telerehabilitering?   

Siden at vi ikke har haft mulighed for at få praktisk erfaring med ICURA-sensorerne, har vi taget 

udgangspunkt i en InvenSense MPU-9150 bevægelsessensor, og en ESP-32 mikroprocessor. Den 

genoptrænede borger vil have flere sensorer og mikroprocessorer sat på kroppen. I ICURA-ek-

semplet indgår der fem sensorer placeret omkring den del af kroppen den genoptrænede bevæger 

i de øvelser der skal laves. Bevægelsessensorerne rapporterer bevægelsesdata til mikroprocesso-

rerne, som rapporterer dataet videre til en smartphone. Smartphonen har en app der kan vise den 

genoptrænendes data, og om hvorvidt træningens kvalitet har været tilfredsstillende. Smartphonen 

sender også dataet videre til et database-system der kan vise den tilknyttede fysioterapeut det før-

nævnte data.  

Altså bliver bevægelsesdataet fra MPU-9150 sensorerne sendt videre til en smartphone ved hjælp 

af en mikroprocessor. Smartphonen viser den genoptrænede dataet, og sender det videre til et da-

tabase-system hvor fysioterapeuten kan tilgå det.  

2. Hvordan fungerer genoptræningsprocessen, for en person med skader?   

Vi fandt i litteraturen mange forskellige former for genoptræningsprocesser, som en person med 

skader gennemgår. Dette afhænger også meget af hvilken form for skade man har tilegnet sig, samt 

hvor alvorlig skaden er, men generelt set gennemgår man følgende faser når man er blevet skadet: 
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1) Akut fase, hvor at man forsøger at minimere yderligere skader, samt at lade kroppen starte sin 

helingsproces. 2) Mobiliseringsfase, hvilket omhandler at genvinde ens mobilitet og bevægelig-

hed, til det niveau som det var før skaden, hvilket sker gennem brugen af fleksibilitetsøvelser. 3) 

Funktionel fase, her er målet at genvinde den styrke og udholdenhed, som man tabte under genop-

træningsforløbet, hvilket kan gøres gennem anvendelsen af træningsøvelser med enten sin egen 

kropsvægt eller vægte som belastning. 4) Træningsfase, her kan man vende tilbage til de aktiviteter 

man foretog sig inden skaden, dog er det vigtigt at gøre dette trinvis for ikke at overanstrenge ens 

skader. Her består træning af koordination- og balancetræning, samt at forbedre ens hastighed, 

adræthed og lignende. 

3. Hvordan kan sensor-teknologi bidrage til traditionel genoptræning?  

Sensor-teknologi bidrager til et traditionelt genoptræningsforløb, ved at brugen af ICURA trainer 

tillader en borger at udføre ens genoptræningsøvelser i hjemmet, hvor den førnævnte sensor-tek-

nologi giver feedback på hvordan man udfører øvelserne mens man udfører dem. Derudover bliver 

al data i forhold til om man udfører sine øvelser, og hvor godt disse øvelser bliver udført, sendt til 

fysioterapeuten, som ud fra denne data kan ændre i den genoptræningsplan som borgeren følger. 

Derudover bidrager ICURA trainer også til en bedre dialog mellem borgeren og fysioterapeuten, 

og giver borgeren mere frihed, i forhold til hvor og hvornår at man vil udføre sine træningsøvelser.  

4. Hvilke problematikker er der med sensorer i forhold til traditionel genoptræning?  

Gennem litteraturen, samt vores besøg hos Toftehøjen fandt vi flere problematikker ved et sensor-

drevet telerehabiliteringsforløb. Nogle af problematikkerne omhandlede borgernes brug af senso-

rerne, ved at de eksempelvis kunne vælge at udføre deres træningsøvelser uden at anvende 

ICURA-sensorerne, hvilket ødelægger formålet ved et sensor-drevet telerehabiliteringsforløb. En 

anden problematik fra borgernes side, er at nogle af borgerne har svært ved at anvende teknologi-

erne, grundet en mangel på teknologisk erfaring, dette er dog noget ICURA har i bagtankerne, når 

de tilbyder deres genoptræningsforløb til borgere, men det mindsker stadig mængden af borgere, 

som kan modtage et ICURA genoptræningsforløb. 
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Roskilde Kommune er blevet tildelt 20 ICURA trainer genoptræningssæt, som ifølge en af de 

udspurgte fysioterapeuter, ikke er en tilstrækkelig mængde genoptræningssæt til at understøtte 

mængden af borgere som kunne gavnes heraf. Man kan derfor argumentere for, at der er et større 

potentiale for brugen af ICURA trainer genoptræningssæt i Roskilde Kommune, som på nuvæ-

rende tidspunkt ikke kan indfries.  

Sidst er der også en problematik i forhold til at der kan opstå tekniske fejl, hvilket er grundet 

teknologien (ICURA-sensorerne), samt selve fænomenet om sensor-dreven telerehabilitering er 

relativt nyt. Disse tekniske fejl kan skabe problemer i genoptræningsprocessen, som i værste til-

fælde enten kan forlænge eller forværre genoptræningsforløbet, hvis borgeren udfører trænings-

øvelserne forkert. 

5. Hvilken brugerrejse gennemgår en patient, når der anvendes telerehabilitering under et 

genoptræningsforløb?   

Brugerrejsen for en borger der anvender telerehabilitering til sit genoptræningsforløb, minder på 

mange områder om en traditionel brugerrejse. Først opstår der en tilstand hvor at borgeren skal 

under lægelig behandling, derefter giver en fagperson informationer til borgeren i forhold til bor-

gerens tilstand, og hvilke konsekvenser det kan have for borgerens funktionsevner. Her bliver bor-

geren også informeret om de genoptræningstilbud der er tilgængelige. 

Hvis borgeren så vælger et ICURA genoptræningsforløb, kommer borgeren ind til en afklarings-

aftale med en fysioterapeut, som er med til at bestemme om borgeren kan starte på et ICURA 

genoptræningsforløb. Derefter bliver borgeren introduceret til forskellige træningsøvelser som er 

en del af genoptræningsforløbet. 

Den største forskel på et traditionelt- og ICURA genoptræningsforløb, er at ICURA tilpasser deres 

træningsøvelser alt efter borgerens behov, og at man primært skal udføre sine træningsøvelser 

derhjemme mens man er påført ICURA-sensorerne.  

6. Hvilke etiske komplikationer er der ved udnyttelsen af sensor-dreven telerehabilitering? 
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Når borgerne indgår i et genoptræningsforløb som understøttes af ICURA, genererer borgeren en 

mængde data, som beskriver udførelsen af diverse genoptræningsøvelser. Denne data medieres til 

fysioterapeuten, som så kan anvende observationerne til at forbedre genoptræningsforløbet. Men 

hvad bruges disse datasæt ellers til? Som udvikler af ICURA eller et lignende produkt, har man et 

eksorbitant ansvar i forhold til den videre bearbejdning, anvendelse samt beskyttelse af disse da-

tasæt. Udviklere og brugere må vedkende sig de bagvedliggende agendaer, som driver udnyttelsen 

af en given teknologisk løsning, og forstå konsekvenserne heraf.  

Perspektivering 

Fravalg af D&K til fordel for TSA 

Det var oprindeligt planen, at vores anden semesterbinding skulle være D&K. Her ville vi arbejde 

med den data omkring ICURAs sensor-drevne telerehabiliteringsløsning der findes. Vores mål 

ville i den sammenhæng, være at udvikle et sensor-system, framework eller en meget primitiv 

prototype. Vores oprindeligt tanke var, at man måtte kunne lave en form for sensor-system billi-

gere end de 25.000 kr. det koster at købe bare ét ICURA sensorsæt.  

Grunden til, at vi oprindeligt fandt det spændende at prøve at lave et billigere sensor-system var, 

at vi tænkte at hvis kommunerne havde flere sensorsæt til rådighed, kunne de tilbyde denne sensor-

drevne telerehabilitering til flere borgere. Der ville derfor kunne oprettes flere træningshold, hvil-

ket ville kunne hjælpe flere borgere.  

Vi tog oprindeligt kontakt til FabLab, for at få deres input på hvorvidt det ville kunne lade sig gøre 

at udvikle sådan et sensor-system, indenfor den begrænsede tidsmængde der er til rådighed under 

et semesterprojekt. Denne samtale med FabLab gav os en indsigt ind i hvordan man ville kunne 

sætte et sådant system sammen, men det blev også gjort klart for os hvor stort et projekt det egentlig 

ville være, hvis vi skulle udvikle noget der bare mindede om ICURAs sensor-dreven telerehabili-

teringsløsning. Dette førte os til at skifte vores fokus til at fokusere på selve genoptræningsproces-

sen, og hvordan at man kan forbedre den.  
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Undervejs da vi undersøgte hvilke muligheder D&K ville have givet projektet, var vi blandt andet 

inde på hvorvidt man kan bruge machine learning til at bestemme om dem der udfører genoptræ-

ningsøvelserne, udfører dem korrekt. I denne forbindelse har vi dyppet tæerne i TensorFlow som 

er en machine learning platform, udviklet af Google. Vi snakkede også yderligere omkring hvor-

dan vi i den forbindelse ville lave noget træningsdata, som vi ville bruge til at træne den machine 

learning model som i sidste ende skulle bestemme øvelseskvalitet. Vi gjorde os også nogle over-

vejelser omkring hvordan vi kunne overføre data fra mikroprocessorer og bevægelsessensorer til 

TensorFlow, og hvordan databehandlingen skulle foregå mellem mikroprocessor og TensorFlow.  
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