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Nu vil Protac med et enkeltstående jubilæumslegat støtte et 
projekt, der giver valid dokumentation om kuglernes effekt.

Mange ergoterapeuter og andre faggrupper kender kug-
ledynerne- og puderne fra Protac. Effekten af kuglerne har 
gennem årene vist sig via mange kanaler: Tilbagemeldinger 
fra brugere, case-beskrivelser fra fagfolk, brugerundersøgelse, 
projekter udført af blandt andet ergo- og fysioterapeuter og 
en børnelæge, samt en svensk masteropgave. 

I dag er der flere projekter i gang, der undersøger kuglernes 
effekt: På Centralsygehuset i Nykøbing Falster undersøger 
en gruppe ergo- og fysioterapeuter dynernes effekt på børn, 
i Finland er en dansk ergoterapeut tilknyttet udviklingsprojekt 
om psykisk udviklingshæmmede, og i Norge er der et projekt 
om børn på epilepsihospital.

PRIVELEGEREDE

- Vi føler os meget privilegerede over, at der er opstået så 
mange undersøgelser og projekter i forbindelse med kugle-
dynen. Det er en af grundene til, at vi har stiftet Protac-lega-
tet. Vi vil gerne give noget tilbage til ergoterapeuter, der vil 
dygtiggøre sig, siger Pia Christiansen, ergoterapeut, stifter af 
og direktør for Protac. 

- Siden vi stiftede firmaet, har vi som ergoterapeuter selv 
været optagede af at opdatere os fagligt i firmaet. Samtidig 
har vi været opmærksomme på nødvendigheden af doku-
mentation, og har fulgt det voksende krav til dokumentation i 
sundhedssektoren. Vi vil gerne støtte ergoterapeuters mulig-
hed for at dygtiggøre sig på det felt, og det er baggrunden for 
jubilæumslegatet, siger Pia Christiansen.

Legatet er rettet til en ergoterapeut, der kan byde ind med 
et egnet projekt omkring kugledynerne. Og Protac har tre for-
mål med legatet:
•  Skabe valid dokumentation om kugledynerne, inden for en 

af de målgrupper, de bruges til.
• Støtte udviklingen af faglighed i ergoterapeutgruppen
• Udbrede kendskabet til sanseintegration.

MELD IND I FORÅRET

Der bliver tale om et engangslegat på omkring 50.000 kroner. 
Projektet skal udføres af en ergoterapeut, der har en over-
bygning eller meget projekterfaring. Det må gerne udføres i 
samarbejde med andre faggrupper.

Protac vil nedsætte en gruppe af fagfolk, som udfærdiger 
design og krav til validiteten til projektet.

- Vi vil gerne opfordre til, at interesserede ergoterapeuter 
melder ind til os i løbet af foråret, hvis de har ideer, siger Pia 
Christiansen.

Efter 1. maj, vil Protac have et egentligt ansøgningsskema 
parat. Interesserede kan ringe til Pia Christiansen på: 
tlf.: 86 19 41 03. Eller send en mail: pc@protac.dk 

Husk det årlige Protac-legat. Ansøgningsfrist 1. april 2005.
Se www.etf.dk                                                              ●

Fagligheden er en afgørende drivkraft i Protac, der fejrer 10 års jubilæum i 
år. Faglighed er også baggrunden for, at Protac udskriver et jubilæumslegat. 
Ergoterapeuter med gode ideer indbydes til at henvende sig
Af Lisbeth Maindal, journalist
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Fredag den 4. februar markerede Protac sit 10-års jubilæum 
med en reception i virksomhedens på Kystvejen i Århus. Det 
blev også en markering af en bemærkelsesværdig historie 
om et firma, der tog sin begyndelse på Psykiatrisk Hospital 
i Århus, i en middagspause, hvor to ergoterapeuter, Pia 
Christiansen og Else Marie Dalsgaard, udvekslede ideer. De 
var begge optagede af sanseintegrations-behandling. Ud af 
det voksede ideen om at putte kugler i et dynebetræk, og det 
endte med firmaet Protac, der blandt andet laver Kugledynen, 
der er et beroligende og sansestimulerende hjælpemiddel.
Se mere på www.protac.dk
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Ti år med kuglerne
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