
 
 

 

 
 

 

 

 

 

”At prøve at blive madet er virkelig yd-
mygende! Jeg har ikke haft lyst til at 
spise. Men da jeg fik den der arm, fandt 
jeg glæden ved at spise. Jeg kan ikke 
beskrive, hvor stor en glæde man har 
ved selv at gøre det.” 
Patient 1 
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Indledning 

Resume 
 
Klink for Rygmarvsskader Rigshospitalet har januar til juni 2019 implementeret og evalue-
ret anvendelsen af armstøtten Dowing som spiseteknologi. Løsningen er anvendt til pati-
enter med tetraplegi med nogen hånd-/armfunktion i en periode på 3 uger med henblik 
på at evaluere løsningen anvendelighed som rehabiliteringsteknologi. 

Projektet er støttet af Ergoterapeutforeningens Praksispuljemidler. Desuden har Jesper 
Vollmer doneret midler til indkøb af en ekstra armstøtte i løbet af projektet. 

 

 
 

Personale og ledelse 
Ergoterapeuter og plejepersonale samarbejder tæt om brugen af armstøt-
ten. De er motiverede for at anvende den og ledelsen bakker op. Persona-
lets fysiske arbejdsstilling kan være uhensigtsmæssigt, når de skal hjælpe 
en patient, der anvender armstøtten.  
Arbejdsgange og medarbejderes motivation: 4 
Ledelse og arbejdsmiljø: 3 
  

 
 

Klinisk relevans og sikkerhed 
Armstøtten understøtter patienten i den fysiske, sociale og psykiske reha-
bilitering. Der er synlige forbedringer i patienternes fysiske funktionsniveau 
efter brug af armstøtten og patienterne oplever øget værdighed, selv-
stændighed og glæde. Armstøtten kan svinge ud, hvis den ikke sikres, når 
den ikke er i brug. Armstøtten er hygiejnisk.  
Klinisk relevans: 3 
Sikkerhed: 3 
 

 
 

Investering og drift 
Armstøtten koster 28.600 kr. ekskl. moms i indkøb, hvis man køber den til 
én patient. Der kan tilkøbes armskåle mv. i flere størrelser til både højre og 
venstre arm. Der skal derudover sættes tid af i personalet til at lære at ind-
stille armstøtten til patienterne.  
Drift: 3 
Investering: 2 
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Brugervenlighed og funktionalitet.  
Armstøtten fungerer som den skal. Patienterne finder den nem at anvende 
og oplever ingen begrænsninger hverken i horisontale eller vertikale bevæ-
gelser. Den er dog svær at indstille for personalet.  
Funktionalitet: 4 
Brugervenlighed: 2 
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Teknologi 

Figur 1. Velfærdsteknologivurdering af armstøtten Dowing. Spiderweb. Spiderweb’et 
er en illustration af konklusionerne fra VTV’en, hvor løsningen vurderes på forskellige 
områder på en skala fra 0-4, hvor 4 er bedst. 
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Baggrund 
Måltidet er vigtigt. Det er ikke kun et spørgsmål om indtag af næring, men måltidet er en 
situation, der også har psykisk og social betydning for den enkelte. Derfor vil det ofte 
være forbundet med stor frustration at miste evnen til at spise selvstændigt.  
 
Med dette projekt har Klinik for Rygmarvsskader Rigshospitalet og VihTek samarbejdet 
om at implementere og evaluere anvendelsen af teknologi i spisesituationen ved Klinik for 
Rygmarvsskader. Dette omfatter en undersøgelse af potentialet ved spiseteknologier, når 
de anvendes som rehabiliteringsteknologi, hvilket betyder, at de primært er anvendt som 
træningsredskab i en overgangsperiode, indtil patienten har kunnet spise selvstændigt.  
 
Forud for projektet har patienter – og til en vis grad også personalet – udelukkende om-
talt de måltider, som foregår i ergoterapien, som træning.  Mens de resterende måltider er 
noget, der skulle overstås for at få tid til anden træning. Denne indstilling var problematisk, 
da hvert enkelt måltid udgør en værdifuld træningsmulighed i sig selv for den rygmarvs-
skadede patient. 
 

Rehabilitering af spisefunktionen i projektet 
Forud for projektet var det forventningen, at spiseteknologien kunne facilitere rehabilite-
ringen på flere måder:  
 
• I perioden fra patienten var afhængig af hjælp til spisning, til patienten havde gener-

hvervet evnen til at kunne spise selvstændigt evt. med hjælpemidler, skulle en spise-
teknologi understøtte armens aktive bevægelse og hermed effektivisere behandlin-
gen ved at stimulere muskler og nervebaner. 

• Spiseteknologiens mobilitet har betydet, at den kunne blive placeret i den fælles spi-
sestue på afdelingen eller blive monteret på den enkelte patients kørestol. Det skulle 
give mulighed for, at måltiderne i højere grad kunne blive en del af en samlet rehabili-
teringsindsats for den enkelte patient.  

• Når måltidet blev gennemført i den fælles spisestue, var det forventningen, at patien-
terne kunne fastholde det sociale fællesskab omkring måltidet, samtidig med at spi-
seteknikken blev trænet. 
 

Samarbejdsmodel for rehabilitering af spisesituationen 
Forud for projektet blev potentialet for rehabilitering i forbindelse med måltidet ikke ud-
nyttet til fulde og der var ikke et formaliseret samarbejde mellem sygepleje og ergoterapi 
omkring måltidet. Det var forventningen at dette tværfaglige projekt med inddragelse af 
sygepleje og ergoterapi i sig selv kunne foranledige en udvikling af rehabiliteringsproces-
sen. 
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Formål 
Projektets formål var at implementere spiseteknologi som rehabiliteringsteknologi i Klinik 
for Rygmarvsskader og evaluere anvendelsen af den teknologiske løsning.  

 

Målgruppe 
I projektet er patienter ved Klinik for Rygmarvsskader over 15 år, som ved indlæggelse har 
nogen, men ikke fuld funktion i forhold til at føre maden ind i munden, inkluderet. Det har 
været en forudsætning, at patienterne var motiverede for at anvende spiseteknologi som 
en del af deres rehabilitering.  
 
Patienterne er blevet undersøgt og vurderet af en ergoterapeut og både patienterne selv 
samt plejepersonalet er taget med på råd i forhold til inklusion i projektet.  
 

Afgrænsninger 
I projektet har der været fokus på spiseteknologi som rehabiliteringsteknologi og ikke på, 
hvordan det anvendes som hjælpemiddel. Sidstnævnte er undersøgt i rapporten ”Spise-
robot til borgere med fysisk handicap” (Gaedt, 2012). 
 

Eksklusion 
Patienter med kognitive problemstillinger, sproglige barrierer, svær dysfagi eller en krop-
stilling, som umuliggør brug af spiserobot, armstøtte eller anden spiseteknologi eller har 
svært nedsat fysisk funktionsniveau i overekstremiteterne er ekskluderet fra projektet. 
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Teknologisk løsning 
 

Spiserobot 
I den indledende fase af projektet har der udelukkende været fokus på spiserobotter dvs. 
teknologier, der automatisk eller manuelt kan assistere spisesituationen. Spiserobotterne 
har tallerken, samt en ske og/eller en gaffel monteret på teknologien og er derfor udeluk-
kende udviklet til anvendelse ved måltidet (se billede 1).  
 

Billede 1. Fotos fra venstre. Spiserobot Nelson, armstøtten Dowing og armstøtten 
iFLOAT 
 

Spiseteknologi 
Betegnelsen spiseteknologi omfatter både spiserobotter og armstøtter. Efter at have fået 
flere spiserobotter demonstreret, valgte projektgruppen at udvide synet på relevante tek-
nologier til også at omfatte armstøtter anvendt sammen med specialbestik. Dette var be-
grundet ved en forventning om, at en armstøtte ville kunne understøtte patienternes selv-
stændige deltagelse i måltidet og samtidig bidrage til den fysiske rehabilitering af arm-
funktionen. Generelt var det projektgruppens vurdering, at armstøtter i højere grad kunne 
understøtte et naturligt bevægemønster i modsætning til spiserobotter. Derfor faldt val-
get af spiseteknologi på en armstøtte. 
 
De teknologiske løsninger, der er udvalgt til demonstration og efterfølgende implemente-
ring og evaluering, er udvalgt på baggrund af en gennemgang af spiserobotter og armstøt-
ter på det danske marked (Spiseteknologier s. 27).  
 
Følgende løsninger er blevet udvalgt til demonstration, hvor de er afprøvet af patienter, 
pårørende og en tværfagligt sammensat personalegruppe: 
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Armstøtter 
• iFloat, Gloria Mundi Care 
• Dowing, Carewarekompagniet 
• Pura, Carewarekompagniet 

Spiserobotter 
• iEAT manual, Gloria Mundi Care 
• iEAT automatisk, Gloria Mundi Care 
• Nelson, Jysk Handi 
 
Efter demonstrationen blev Dowing fra Carewarekompagniet valgt til implementering. Val-
get faldt på denne løsning ud fra en forventning om, at denne armstøtte på bedste vis 
ville kunne understøtte patienternes selvstændige deltagelse i måltidet og samtidig 
kunne armstøtten facilitere til et naturligt bevægemønster. Dermed var der en forventning 
om, at armstøtten kunne bidrage til den fysiske rehabilitering af armfunktionen. 
 
Dowing (billede 2) er en mekanisk armstøtte. Den bærer armens vægt mod tyngdekraften 
og kan indstilles fra 0 til 100% vægtkompensation. Roterende led og kuglelejer i armstøt-
ten sikrer bløde bevægelser og stor rækkevidde. Løsningen kan monteres på et bord, kø-
restolen eller et selvstændigt stativ. Løsningen kræver ingen ledninger eller motor. Dowing 
armstøtte forhandles af Carewarekompagniet. 

Billede 2. Dowing armstøtte fra Carewarekompagniet 

http://www.carewarekompagniet.dk/produkt/dowing-mekanisk-armstoette/
http://www.carewarekompagniet.dk/produkt/dowing-mekanisk-armstoette/
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Projektets organisation 
Projektet er ejet og gennemført af Klinik for Rygmarvsskader Rigshospitalet i samarbejde 
med VihTek. 
 

Projektets styregruppe 
• Janni Schleimann, ledende terapeut, Klinik for Rygmarvsskader 
• Katrine Nymand, afdelingssygeplejerske, Klinik for Rygmarvsskader 
• Helena Aagaard, afdelingsergoterapeut, Klinik for Rygmarvsskader 
• Charlotte Kira Kimby, afdelingsleder, VihTek 

Projektgruppe  
• Inge Steen Pedersen, ergoterapeut, Klinik for Rygmarvsskader (lokal projektleder) 
• Anne Dünweber, sygeplejerske, Klinik for Rygmarvsskader 
• Line Trine Dalgaard, klinisk sygeplejespecialist, Klinik for Rygmarvsskader 
• Dennis Borød, brugerrepræsentant, tidligere patient 
• Anne Marie Berg, udviklingskonsulent, VihTek  
 

Finansiering og donation 
Projektet er støttet af Ergoterapeutforeningens Praksispuljemidler. Desuden har Jesper 
Vollmer doneret midler til indkøb af en ekstra armstøtte i løbet af projektet.  
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Metode 

Velfærdsteknologivurdering – metode  
Velfærdsteknologivurderingen (VTV) er udviklet til evaluering af velfærdsteknologiske løs-
ninger af Teknologisk Institut (2015) og anvendes i mange kommuner. VTV’en giver et 
grundlag for en systematisk og sammenlignelig metode til evaluering af velfærdstekno-
logi.  
 
I VTV’en analyseres den velfærdsteknologiske løsning i et organisatorisk setup. Inden for 
de overordnede emner: organisation, klinisk relevans, økonomi og teknologi undersøges 
områderne: personale og ledelse, sikkerhed og klinisk værdi, drift og investering, samt 
funktionalitet og brugervenlighed (figur 2). VihTek har tilpasset metoden ved at indsætte 
emnet klinisk relevans, hvor områderne sikkerhed og hygiejne samt klinisk værdi analyse-
res. 

 
Figur 2: Overordnede emner i velfærdsteknologivurderingen. 
 

Dataindsamling  
 

Rekruttering 
Patienter er rekrutteret til projektet på baggrund af en faglig vurdering af den enkelte pati-
ents skade og rehabiliteringspotentiale og på baggrund af patientens egen motivation for 
at deltage. Patienterne får som udgangspunkt mulighed for at anvende armstøtten i tre 
uger, inden den går videre til den næste patient.  
 

Spørgeskema 
Personalet har besvaret et spørgeskema om anvendelse af armstøtten, tidsforbrug og 
tværfagligt samarbejde mv. Spørgeskemaet er dels udfyldt efter introduktion af hver pati-
ent og dels når patienten stopper med at bruge af armstøtten (se bilag 2). 

Organisation
•Personale
•Ledelse

Klinisk 
relevans
•Sikkerhed
•Klinisk værdi

Økonomi
•Drift
•Investering

Teknologi
•Funktionalitet
•Brugervenlighed
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Interviews 
Patienterne er interviewet om deres oplevelse og erfaring med at bruge armstøtten, del-
tage i måltidet mv. Interviewene er foregået som åbne dialogprægede interviews af 45-60 
minutters varighed.  
 
Tre patienter har deltaget i projektet.  
 

Fokusgruppe 
Efter brugertesten er der gennemført en fokusgruppe med repræsentanter fra pleje- og 
terapeutgruppen ved Klinik for Rygmarvsskader – både medarbejdere fra projektgruppen 
og andre almene brugere. Fokusgruppen tog udgangspunkt i de forskellige brugeres invol-
vering i løsningen. Under fokusgruppen kunne deltagerne uddybe konkrete situationer, 
hvor anvendelsen af løsningen havde fordele eller ulemper. 
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Velfærdsteknologivurdering  

Organisation 
 

Under organisation behandles medarbejder- og ledelsesperspektiver herunder persona-
lets motivation for at anvende løsningen, arbejdsmiljø, ændring af arbejdsgange og ledel-
sens opbakning.  
 

Som udgangspunkt foregår måltider altid i den fælles spisestue i sengeafsnittet. Patienter 
med behov for assistance til spisning får assistance af plejepersonalet. Ergoterapeuten 
udleverer nødvendigt specialbestik og deltager i begrænset omfang i måltiderne. Når pati-
enten selv kan deltage aktivt i måltidet, afprøves og tilpasses spisebestik med bøjlegreb, 
og der udføres en vurdering af spiseplads og siddestilling. 
 
Når der er mulighed for at samle en gruppe patienter, planlægger og afholder ergoterapeu-
terne spisetræning i ergoterapien, hvor det er muligt at højdeindstille borde og afprøve de 
forskellige spiseredskaber og hjælpearme.  

Billede 3. Beskrivelse af arbejdsgange ved brug 
af Dowing under fokusgruppen 
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Arbejdsgange omkring løsningen 
Der har været én armstøtte i projektet, som i løbet af projektperioden er anvendt til tre 
forskellige patienter i minimum 3 uger. Forud for inklusion af patienterne er de blevet un-
dersøgt af en ergoterapeut, som har fundet, at det er relevant at tilbyde armstøtten til 
træning under måltidet. Desuden er inklusionen besluttet på et tværfagligt koordinations-
møde (TKM), så alle personalegrupper omkring den enkelte patient er involveret i beslut-
ningen og oplyst om, at patienten skal anvende løsningen. Initiativet kan komme fra pati-
entens ergoterapeut, men plejepersonalet beskriver ligeledes, hvordan de holder øje med 
potentielle kandidater til armstøtten.  
 
I fremtiden vil det ligeledes skulle bero på en tværfaglig vurdering at tilbyde armstøtten til 
patienterne. Denne proces er vigtig for at forankre brugen af løsningen og derved sikre 
overgangen fra projekt til daglig brug. 
 
I spørgeskemaerne har personalet på spørgsmål til deres oplevelse af, om anvendelse af 
armstøtten understøtter det tværfaglige samarbejde, svaret ”i nogen grad” (2) og ”i høj 
grad” (1) (N=3). Under måltiderne har det som hovedregel været plejepersonalet, der har 
assisteret patienten fx med udskæring af mad, hjælp til at drikke mv. Har der været behov 
for det, har ergoterapeuter deltaget for at få indblik i, hvordan patienten profiterer af løs-
ningen, måltidet gennemføres, om indstillingerne i armstøtten skal ændres eller lignende.  
 
Personalet har beskrevet, at de konsulterer deres kollegaer, hvis de har brug for andre 
øjne på fx spisesituationen. Dialogen kan foregå ved TKM, men kan også foregå mere ufor-
melt.  

 
Der er løbende tværfaglig dialog om anvendelsesmuligheder og indstilling.  
(Plejepersonale1) 

 
I projektet har den enkelte patient haft armstøtten i ca. 3 uger, hvorefter den er overgået 
til en anden patient. I fremtiden vil afslutningen af en patient skulle koordineres tværfagligt 
(på TKM). Afslutningen af patienten vil derfor i fremtiden afspejle, at patienten ikke læn-
gere har behov for at anvende armstøtten – eller at vedkommende vurderes at have be-
hov for en armstøtte i så lang en periode, at det kan give anledning til at søge hjemkom-
munen om bevilling af den. 
 
Patienter bliver ofte overført til andre afdelinger i kortere eller længere perioder, hvis der 
opstår problematikker eller komplikationer, som ikke varetages ved Klinik for Rygmarvs-
skader. I disse tilfælde kan armstøtten vente på, at patienten kommer tilbage. Der er ikke 
en praksis omkring smart udnyttelse af armstøtten i sådan et tilfælde. Det vil man skulle 
udarbejde, så potentialet i armstøtten udnyttes optimalt i forhold til patienterne ved Klinik 
for Rygmarvsskader på et givent tidspunkt.    
 

                                                                 
1 Ikke nærmere beskrevet i spørgeskemaet 

” 
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Inklusion af patienter, tilpasning og justering af armstøtten, gennemførsel af måltider og 
afslutning af patienterne er foregået i et tæt tværprofessionelt samarbejde. Ergoterapeu-
terne har haft hovedansvar for inklusion og tilpasning, mens plejepersonalet har haft an-
svar for gennemførsel af måltiderne med patienterne.  
 

Personalets motivation  
Personalet er meget motiveret for at anvende armstøtten. De beskriver, hvordan de ser 
patienterne begejstres af at kunne varetage mere af måltidet selv og denne begejstring 
smitter af på personalet. Desuden understøtter armstøtten formålet med behandlingen 
på klinikken – rehabilitering 24/7 – og opleves derfor som en meget meningsfuld løsning 
at anvende.  
 

Det er nemmere at fornemme patientens tempo, når vedkommende spiser. Nu 
kan jeg lettere støtte, når der er behov for det. Samtidig er det spændene og in-
spirerende at arbejde med den, fordi den er så synlig i spisestuen.  
Sosu-assistent 
 

Arbejdsmiljø 
Personalets arbejdsopgaver og praksisser omkring måltidet påvirkes kun i mindre grad af, 
at patienterne anvender armstøtten. De skal stadig ofte skære maden ud for patienten, 
assistere, når patienten drikker og evt. understøtte patientens hånd/arm ned til tallerke-
nen eller op til munden.  
 
I spørgeskemaet for to af de tre patienter, der har benyttet armstøtten, har personalet no-
teret, at det kræver lidt færre ressourcer at anvende armstøtten end ved almindelig assi-
steret spisning. For den tredje patient har personalet noteret, at ressourceforbruget er det 
samme.  
 
Personale, der assisterer ved måltidet, vil ofte sidde i uhensigtsmæssige stillinger. Arm-
støtten kan forværre dette, fordi personalet kan have behov for at række ind over en arm-
støtte, der er monteret på en eldreven kørestol eller et selvstændigt stativ for at kunne 
hjælpe patienten. De patienter, der har brugt armstøtten under projektet, har været place-
ret midt på en langside ved bordet i spisestuen. I fremtiden kan personalet eksperimen-
tere med at sætte patienten for bordenden i stedet for og se, om det vil facilitere til mere 
hensigtsmæssige arbejdsstillinger.  
 

Ledelsens opbakning 
Projektet har været styret af lokale projektledere herunder den kliniske sygeplejespecia-
list med synlig opbakning fra ledelsen. Ledelsen har siddet i styregruppen, men ikke været 
direkte involveret i implementeringen af armstøtten. Der har været interesse for projektet 

” 
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i ledelsen, hvilket blandt andet har resulteret i indkøb af endnu en armstøtte i løbet af pro-
jektperioden. Ledelsen har desuden sikret, at der var de nødvendige ressourcer til rådig-
hed til projekt og evaluering. 
 

Opsamling 
Implementering af armstøtten er foregået i tæt tværfagligt samarbejde og har påvirket ar-
bejdsgange for ergoterapeuter og plejepersonale. Personalet oplever forandringen som 
positiv og er meget motiverede for at anvende løsningen. Gode arbejdsgange omkring in-
klusion og afslutning af patienter skal sikres i fremtiden. 
 
Armstøtten betyder, at personalet har oplevet uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i for-
bindelse med måltidet, fordi de skal række ind over en armstøtte og en kørestol for at 
hjælpe patienten under måltidet. Fremover vil personalet undersøge, om det er bedre, at 
patienten, der anvender armstøtten, sidder for bordenden af bordet i spisestuen. 
 
Ledelsen har bakket op om projektet. Der er sat ressourcer af til at få armstøtten imple-
menteret og da det viste sig, at armstøtten var efterspurgt blandt patienterne, blev en ny 
armstøtte købt. 
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Klinisk relevans 
 

I dette afsnit evalueres den kliniske værdi af armstøtten på baggrund af kvalitative data. 
Det vil sige ud fra personalet og patienters oplevelse af armstøttens betydning for patien-
tens fysiske rehabilitering, samt den psykiske og sociale betydning af anvendelsen af den 
og deltagelse i måltidet. Desuden evalueres hygiejne og sikkerhed omkring brug af arm-
støtten. 
 

Fysiske muligheder 
Før implementeringen af armstøtten er måltidet ikke blevet betragtet som en træningssi-
tuation af hverken personale eller patienter. Men med armstøtten er måltidet blevet en 
situation, der ligesom mange andre praksisser kan give mulighed for funktionel træning af 
arm- og håndfunktion.  
 
På baggrund af de få erfaringer med armstøtten, der er indsamlet i projektet, er både pati-
enter og personale dog overbevist om løsningens potentiale for den fysiske rehabilitering. 
Personalet beskriver, hvordan de på få dage kan se en forskel hos de patienter, der har 
brugt armstøtten fx i bevægelighed og styrke. Tilbagemeldingerne på spørgeskemaerne 
fra personalet har været, at de vurderer, at armstøtten for alle tre patienter i høj grad un-
derstøtter rehabiliteringen, samt at der for alle tre patienter i høj grad er sket en udvikling i 
patientens funktion i løbet af den tid, de har brugt armstøtten. 
 

Jeg synes, min armfunktion er blevet meget bedre. For mig har det været en 
god hjælp. Jeg tror, at de fremskridt, der er med min arm, skyldes den. Bare det, 
at jeg bruger min hånd mere og er mere aktiv selv. Jeg får mulighed for at bruge 
musklerne.  
Patient 2 

 
Jeg har været så svag i armen, at jeg ikke selv kunne stikke ned i en kartoffel el-
ler en banan. Det har jeg fået igen. Jeg har kunnet mærke store fremskridt hele 
tiden. Efter den blev indstillet rigtigt, brugte jeg den hver dag og jeg oplevede 
meget stor fremgang. Jeg har lært at spise alene. Det, jeg har lært med robotar-
men, har jeg brugt uden. Og det var fantastisk.  
Patient 1 

 
Patienterne haft armstøtten i 3 uger under projektet for at få inkluderet flere patienter og 
få bred erfaring med anvendelse af løsningen. Dette stemmer ikke nødvendigvis overens 
med patienternes behov, da mange kan have behov for den i længere tid. Derfor har per-
sonalet også kunnet observere patienter, som har mistet de funktioner, de havde erhver-
vet med anvendelse af løsningen, når de ophørte med at bruge armstøtten. Personalet 
beskriver, hvordan en patient kunne spise selvstændigt uden armstøtte i en periode efter 
at have brugt armstøtten, men at patienten denne funktion med tiden.  
 

” 

” 
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Han er hurtigere kommet i gang med at træne bevægelsen/funktionen. Desu-
den er han hurtigere blevet selvstændigt spisende. Udover at have opnået 
selvstændig spisefunktion, har Dowing haft betydning for patientens bevæge-
lighed, som er blevet øget. Under overflytning, hvor patienten ikke brugte ar-
men, oplevede han tab af funktion.  
Plejepersonale 

 
I begyndelsen af projektet havde personalet en klar opfattelse af, hvilke patienter der var 
kandidater til at anvende armstøtten. Efterhånden som de bliver bekendt med løsningen, 
ser de nye potentialer ved løsningen og tilbyder den til patienter, der ikke nødvendigvis er 
kernemålgruppen for at udforske potentialet i den, hvis ikke de mest oplagte kandidater 
til brug af armstøtten er i klinikken på det pågældende tidspunkt.  
 

Psykiske og sociale muligheder 
Patienterne beskriver meget tydeligt, hvad det betyder for dem, at de selv kan gennem-
føre en større del af måltidet. Den selvstændighed, de oplever, og de opgaver, de tidligere 
kunne gennemføre fx at børste tænder, sætter de ubeskrivelig stor pris på at varetage 
selv.  
 

Det giver mig værdi, at jeg selv kan bestemme, hvornår maden skal skovles op 
og hvornår den skal i munden. Den har helt klart hjulpet mig. Nu kan jeg spise 
helt selv med gaffel. Jeg bruger den også til at børste tænder med. Det er også 
en enorm befrielse at kunne styre selv, så jeg kan komme alle de steder, jeg 
gerne vil – og på den måde, jeg godt kan lide det. Jeg får stadig hjælp til at 
vinkle tandbørsten rigtigt. Men ellers kan jeg selv. Det er klart af værdi for mig.  
Patient 2 

 
Forud for projektet var personalet usikre på, om patienterne ville føle sig udstillet, når de 
skulle spise med en spiseteknologi. Men denne bekymring var ubegrundet.  
 
Patienterne oplever, at træningen er meningsfuld og selve spisesituationen er meget per-
sonlig for dem. Ikke at kunne varetage at spise selv kan næsten beskrives som et identi-
tetstab for dem (jf. citatet på forsiden af evalueringen). At patienterne igen kan spise selv i 
det omfang, de kan det, forbinder de med værdighed.  
 

Bare det der med, at man ikke skal vente med at åbne munden, til der kommer 
en sygeplejerske og mader én. Her kan man selv gøre det. Det er ligesom vær-
digheden i, at man kan spise. Man kan komme videre. Jeg fortalte vidt og bredt 
til venner: ”Ej jeg har spist i dag!” Det er pisseirriterende, at man bliver madet.  
Patient 1 

 
Begge patienter herover nævner tempoet i spisningen som et udtryk for et forhold, de 
sætter pris på selv at kunne styre. De kritiserer ikke personalet. Tvært imod bruger de 
måltidet som et eksempel til at beskrive den afhængighed, de har af andre mennesker og 

” 

” 

” 
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den selvstændighed, de dels har mistet med deres skade og i nogen grad genvundet med 
armstøtten.  
 
Patienterne beskriver endvidere den sociale interaktion omkring måltidet. Når de bruger 
armstøtten, kan de i højere grad selv styre tempoet i måltidet og derfor engagere sig i 
samtaler med andre patienter.  
 
Ved Klinik for Rygmarvsskader tillægger man den sociale og psykiske rehabilitering, efter 
en patient har fået rygmarvsskade, meget høj vægt2. Måltidet er en social begivenhed, 
hvor en interaktion og relationsdannelse foregår, som kan have betydning for, at patien-
terne kan se sig selv vende tilbage til deres hjem, familie og arbejde på trods af den nye 
livsbetingelse, rygmarvsskaden giver. Måltidet og den enkeltes deltagelse i måltidet der-
for vigtig for rehabiliteringen. 
 

Den betyder det for mig, at jeg kan koncentrere mig om at spise og samtidig 
koncentrere mig om at samtale med de andre. Jeg er ikke nødt til hele tiden at 
have fokus på en hjælper, der skal give mig mad og sige ”arh”. Rent socialt be-
tyder det utrolig meget, at man kan være med til et måltid. Man kan tale med 
andre og spise, når de taler. Det glider mere naturligt.  
Patient 2 

 
Patienterne fortæller også, hvordan de andre patienter kommenterer og støtter den frem-
gang, de oplever ved at bruge armstøtten og at det motiverer til at fortsætte træningen.  
 
Endelig beskriver patienterne, som patient 1 på forsiden af rapporten, at de får appetit og 
lyst til at spise, når de selv kan styre måltidet.  
 

Sikkerhed og hygiejne 
Armstøtten er kendetegnet ved at være meget anvendelig ud fra et hygiejneperspektiv. 
Der er få samlinger, hvor der kan samle sig skidt og alle materialer kan desinficeres.  
 
På ét punkt har der været sikkerhedsproblemer med armstøtten. Hvis patientens arm gli-
der ud af armstøtten eller ikke er sikret tilstrækkeligt på stativet eller kørestolen, kan den 
svinge ud og dermed ramme patienten selv eller andre mennesker omkring armstøtten.  
 

Opsamling 
Personale og patienter er enige om, at armstøtten understøtter den fysiske rehabilitering 
af patientens armfunktion. Det kunne være interessant at efterprøve dette i et klinisk stu-
die. Videre undersøgelser vil med fordel også kunne omfatte en undersøgelse af, hvordan 
brugen af armstøtten påvirker patientens smerter og spasticitet. 

                                                                 
2 Det er blandt andet formaliseret i mentorprogrammer. 

” 
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Desuden oplever patienterne en øget glæde, værdighed og selvstændighed i forbindelse 
med måltidet, når de anvender armstøtten. De beskriver, at de bedre kan indgå i den soci-
ale interaktion under måltidet, når de spiser selv. Det påvirker både deres appetit og moti-
vation for træning i spisesituationen. 
 
Løsningen lever op til alle hygiejnekrav, men kan svinge ud og ramme folk omkring arm-
støtten, hvis den ikke er sat godt fast. 
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Økonomi 
 

Økonomien omkring indkøb og drift at armstøtten omfatter omkostninger ved investering 
og implementering, samt omkostninger ved drift. 
 

Investering 
Armstøtten inkl. diverse dele i én størrelse til én arm (højre/venstre) koster 28.600 kr. 
ekskl. moms (tabel 1). Dertil skal beregnes tid til at uddanne personale i løsningen. Inve-
steringsomkostningerne er derfor sat til knap 33.600 kr.  
 
Hvis man køber armstøtten til en rehabiliteringsenhed, kan det være, der skal tilkøbes 
swingarme, armskåle og beslag til både højre og venstre arm og at disse skal være i flere 
størrelser. I så tilfælde vil investeringsomkostningerne øges.  
 
 
Tabel 1. Omkostninger investering i Dowing (ekskl. moms) 

Omkostninger investering i kredsløbsmaskine  
Dowing komplet sæt inkl. load arm, armskål, albuestøtte, hånd-
ledsstøtte og bord- eller stolemontering. (ekskl. beslag til monte-
ring på kørestol) 

25.100 kr. 

Flytbart stativ 3.500 kr. 
Indkøb af løsning 28.600 kr. 
  
Uddannelse (40 medarbejdere 30 min) = 20 timer a´ 250 kr./t.) 5.000 kr. 
Omkostninger i alt   33.600 kr. 

* Arm, armskål, albuestøtte og håndledsstøtte fås til hhv. højre og venstre arm. Armskål, albuestøtte og velcro 
fås i flere størrelser.  
 

Drift 
Den største omkostning ved drift af armstøtten er, at den skal indstilles til den enkelte pa-
tient (tabel 2). I projektet har Carewarekompagniet varetaget denne opgave. I fremtiden 
vil personalet selv skulle indstille armstøtten.  
 
 
Tabel 2. Omkostninger til drift af armstøtten  

Omkostninger drift af armstøtte  
Indstilling af løsningen (30 min x 4 ptt.) = 2 timer a’ 250 kr./t. 500 kr./mdr. 
Omkostninger i alt  500 kr./mdr. 

 
Armstøtten frigiver ikke ressourcer i forbindelse med måltidet, da personalet skal være til 
stede uanset hvilke opgaver, de varetager i forbindelse med måltidet. Selvom der er min-
dre behov for at assistere ved selve spisningen, skal personalet ofte skære maden ud el-
ler hjælpe patienterne med at drikke.  
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Teknologi 
 

Armstøttens brugervenlighed vurderes på baggrund af tilbagemeldinger fra patienter og 
sundhedsfagligt personale. Desuden vurderes løsningens funktionalitet, det vil sige om 
teknologien kan det, den forventes at kunne og om den er driftssikker. 

Funktionalitet og brugervenlighed  
I spørgeskemaerne har personalet noteret deres tidsforbrug i forbindelse med introduk-
tion, indstilling og daglig brug af armstøtten (tabel 3). Den første patient, der anvendte 
armstøtten, deltog i personalets introduktion af den. Denne introduktion tog 30-45 min. 
De følgende to patienter er blevet introduceret til armstøtten på 0-15 minutter. Man må 
forvente, at fremtidige introduktioner ligeledes tager 0-15 minutter. 
 
Tabel 3. Tidsforbrug i forbindelse med introduktion, indstilling og anvendelse af arm-
støtten (N=3) 

 
Spørgsmål 9 

 
Hvor lang tid tog det at introducere patienten til Dowing (sæt kryds)? 

 0-15 min.  15-30 min.  30-45 min. 45-60 min. 
Antal 2 0 1 0 
 
Spørgsmål 10 

 
Hvor lang tid tog det at indstille Dowing til patienten (sæt kryds)? 

 0-15 min.  15-30 min.  30-45 min. 45-60 min. 
Antal 0 2 1 0 
 
 
Spørgsmål 12 

 
Hvor meget tid anvender du i gennemsnit på at få armstøtten til at 
fungere under hvert måltid?  

 0-5 min. 5-10 min. 10-15 min. >15 min. 
Antal 3 0 0 0 

 
Armstøtten fungerer hver gang, glider som den skal og kan komme ud i alle de områder, 
det forventes både vertikalt og horisontalt.  
 
Armstøtten er brugervenlig. Patienter og personale er enige om dette. Det er bare at 
lægge armen i armstøtten og bruge den. Af tabel 3 fremgår det, at personalet bruger 0-5 
minutter på at få armstøtten til at fungere ved hvert måltid. 
 
Til gengæld er armstøtten rigtig svær at indstille. Personalet har brugt 15-30 min. på at 
indstille armstøtten til 2 patienter og 30-45 min. på at indstille den til den sidste patient. 
Der er ingen trinvis indstilling af armstøtten, hvilket betyder, at personalet skal prøve sig 
frem sammen med den patient, der anvender støtten. Det kræver en vis erfaring at ind-
stille armstøtten korrekt, så patienterne får det fulde udbytte af den. Personalet beskriver, 
hvordan de har siddet med manualen i den ene hånd og prøvet sig frem. Alligevel er Care-
warekompagniet kommet og har indstillet løsningen til den enkelte patient, hver gang den 
skulle overgå fra én patient til en anden.  
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Det ville være lettere for personalet, hvis der var en talmarkering for, hvordan den skal ind-
stilles. Desuden kunne personalet bruge mere undervisning i indstilling af armstøtten, så 
hele personalegruppen i fremtiden kan varetage at indstille armstøtten til en given pati-
ent.  
 
Det kan desuden være en barriere for personalet, at de skal bruge en unbraconøgle til at 
indstille armstøtten. Det er dog det forhold, at de skal prøve sig frem, når den skal indstil-
les, der giver anledning til størst usikkerhed hos dem.  
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Konklusion 

Klinik for Rygmarvsskader har i implementeret armstøtten Dowing som spiseteknologi i 
klinikken i perioden januar til juni 2019. Armstøtten er en mekanisk armstøtte, der kan af-
laste/bære armens vægt mod tyngdekraften. Patienterne har haft armstøtten i 3 uger og 
har enten haft den monteret på et stativ eller på kørestolen.  
 
Armstøtten koster 28.600 kr. ekskl. moms i indkøb, hvis den skal anvendes til én pati-
ent/borger. Desuden kan armskåle mv. i flere størrelser tilkøbes. 
 
Personalet er meget motiveret for at anvende løsningen og bakkes op af ledelsen. Ergote-
rapeuter og plejepersonale har tæt samarbejde om armstøtten. Overordnet har ergotera-
peuterne ansvar for inklusion af patienter og opfølgning på den fysiske rehabilitering, 
mens plejepersonalet understøtter patienterne i gennemførsel af måltider med armstøt-
ten. I praksis har de to faggrupper tæt dialog og samarbejde om patienterne.  
 
Personalet kan have uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, når de skal hjælpe patienterne 
ved måltidet, fordi kørestole og armstøtte mv. fylder i spisestuen. I fremtiden skal der ek-
sperimenteres med indretningen.  
 
Personale og patienter er enige om, at armstøtten understøtter den fysiske rehabilitering i 
forhold til armens funktionsniveau. Samtidig bidrager armstøtten til den sociale og psyki-
ske rehabilitering. Patienterne oplever øget værdighed og selvstændighed, når de anven-
der armstøtten ved måltidet, de indgår mere i sociale relationer og dialog, de får mere ap-
petit og motivation for træning i spisesituationer. 
 
Armstøtten fungerer hver gang. Patienterne oplever, at armstøtten støtter armens bevæ-
gelse og rækkevidde både vertikalt og horisontalt. Den er brugervenlig i brug, men meget 
svær at indstille til den enkelte patient. Armstøtten lever op til hospitalets hygiejnekrav, 
men skal sikres, så den ikke svinger ud.  
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Bilag 

Bilag 1 Spiseteknologier 
 

Teknologi Forhandler Styring Pris kr. uden eks-
traudstyr, inkl. 
moms 

Spiserobotter    

Neater Eater Basic  
 

Jadea Manuel 23.000 

Neater Eater Forward Jadea Manuel 25.250 

Neater Eater Robotic/Electric Jadea Automatisk 48.125 

Spiserobot iEAT –  Gloria Mundi Care  Manuel 22.850 

Spiserobot iEAT -  Gloria Mundi Care  Automatisk 40.000 

Bestic spiserobot Carewarekompagniet  Automatisk 48.750 

Nelson Jysk Handi Manuel 19.983 

Mealtime Partner Dining Sy-
stem 

Assistive Innovations Automatisk ? 

Obi Carewarekompagniet Automatisk 49.938 

    

Armstøtter    

iFLOAT  Gloria Mundi Care Elektrisk 44.500 

iFLOAT  Gloria Mundi Care Mekanisk 19.250 

Gowing  Carewarekompagniet Elektrisk 116.250 

Dowing  Carewarekompagniet Mekanisk 35.750 

Elemento  Carewarekompagniet Elektrisk 43.750 

Edero,  Carewarekompagniet Mekanisk 19.444 

SaeboMAS  Intramedic Mekanisk ? 

TOP med mekanisk HELP  Jysk Handi Mekanisk 34.944 

Pura  Carewarekompagniet Mekanisk 28.125 

Darwing  ? Elektrisk ? 

Neater Mobile Arm Support  Mekanisk  

 
Fundet på hjælpemiddelbasen www.hmi-basen.dk 
  

http://www.hmi-basen.dk/
http://www.hmi-basen.dk/
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Bilag 2.  

DOWING-ARMSTØTTE– SPØRGESKEMA – PERSONALE  
Dette spørgeskema udfyldes af personalet i forbindelse med at en patient anvender Do-
wing. Spørgeskemaet har to dele – side 1, der udfyldes i forbindelse med, at patienten går 
i gang med at anvende armstøtten og side 2-3, der udfyldes, når patienten afslutter brug 
af Dowing.  
 
Spørgeskemaet behøver ikke nødvendigvis blive udfyldt at den samme person (perso-
nale), men følger den enkelte patient. 
 
Udfyldes i forbindelse med, at en patient begynder at anvende Do-
wing  

1 Patientens navn   

2 Skadesniveau  

3 Patientens alder  

4 Dato for indlæggelse  

5 Dato for ibrugtagning af Dowing  

6 Ergorterapeutiske vurderinger 

Beskriv… 

 

7 Hvem udfylder spørgeskemaet faggruppe (sæt kryds)? 

Terapeut (fysioterapeut, 
ergoterapeut) 

Pleje (sygepleje, SOSU) Andet 

 

Introduktion af patient 

8 Hvem introducerede patienten til Dowing (sæt kryds)? 

Terapeut (fysiotera-
peut, ergoterapeut) 

Pleje (sygepleje, 
SOSU) 

Fælles (terapeut og 
pleje) 

Andet 

9 Hvor lang tid tog det at introducere patienten til Dowing (sæt kryds)? 

0-15 min.  15-30 min.  30-45 min. 45-60 min. 

10 Hvor lang tid tog det at indstille Dowing til patienten (sæt kryds)? 

0-15 min.  15-30 min.  30-45 min. 45-60 min. 
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Udfyldes i forbindelse med, at en patient afslutter anvendelsen af 
Dowing  

11 Hvem udfylder spørgeskemaet faggruppe (sæt kryds)? 

Terapeut (fysioterapeut, 
ergoterapeut) 

Pleje (sygepleje, SOSU) Andet 

 

Ressourceforbrug ved anvendelse 

12 Hvor meget tid anvender du i gennemsnit på at få armstøtten til at fungere un-

der hvert måltid?  

0-5 min.  5-10 min.  10-15 min. Mere end 15 min. 

13 Sammenlign med assisteret spisning uden armstøtte. Hvordan er ressourcefor-

bruget (sæt kryds)? 

Det kræver 
væsentlig flere 
ressourcer 

Det kræver lidt 
flere ressour-
cer 

Det er det 
samme 

Det kræver lidt 
færre ressour-
cer 

Det kræver 
væsentlig 
færre ressour-
cer 

     

14 Hvad kræver flere/færre ressourcer? 

 

Brugervenlighed 

15 Hvordan er Dowing at anvende (sæt kryds)? 

Den er meget be-
sværlig 

Den er lidt besvær-
lig 

Den er nem Den er meget nem 

16 Uddyb evt. hvad der er besværligt/nemt 

 

Måltider 

17 Ved hvilke måltider anvender patienten Dowing (sæt flere kryds)? 

Morgen Frokost Aften 
Diverse mellemmål-
tider 
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18 Uddyb hvorfor den bliver anvendt til de måltider 

19 Hvornår i forbindelse med hvert måltid (sæt kryds)? 

Patienten anvender den 
gennem hele måltidet 

Patienten anvender den i 
store dele af måltidet 

Patienten anvender den i 
lidt at måltidet 

20 Uddyb hvorfor den bliver anvendt i den udstrækning 

 

Samarbejde på tværs af fagligheder 

21 Det er min oplevelse, at anvendelse af Dowing understøtter det tværfaglige sam-

arbejde (sæt kryds)? 

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 

22 Uddyb hvorfor Dowing understøtter/ikke understøtter det tværfaglige samar-

bejde? 

 

Rehabilitering 

23 Understøtter armstøtten efter din faglige vurdering rehabiliteringen? 

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 

24 Uddyb gerne 

25 Er der sket en udvikling i patientens funktion i løbet af brugen af Dowing? 

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 

26 Uddyb gerne 
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