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Indledning

Pilotprojektet Skærmtræning (Online træning og pleje) blev opstartet ultimo 2011, som det første af de 
velfærdsteknologiske spor. Projektet løb frem til slutningen af 2013. PlejeGribskov har været drivende i 
projektet og varetaget projektledelsen.

Pilotprojektet gik overordnet ud på at afprøve ny teknologi i forbindelse med genoptræning. Borgere, der 
var i et genoptræningsforløb, vekslede mellem traditionel træning i træningscentret og hjemmetræning, 
som foregik i et virtuelt træningslokale, hvor deltagerne var forbundet via internettet med billede og lyd. 

Skærmtræningen var et valgfrit tilbud til borgerne. Gribskov Kommune stillede det nødvendige udstyr gratis 
til rådighed.

Opstart af projekt og inddragelse af medarbejdere 

Den første aktivitet i projektet var at søge viden og erfaring fra andre lignende projekter. Erfaringerne blev 
samlet i papiret ”konceptpapir – Teleomsorg i Gribskov”. På den baggrund blev der taget ledelsesmæssige 
beslutninger om at leje 20 skærme og et konferencesystem. Samtidig udnævntes en projektleder, der 
sammen med fysio- og ergoterapeuter skulle igangsætte de konkrete træningsforløb.  

Projektet blev igangsat på et Kickoff-møde, hvor projektets formål og baggrund blev præsteret. Malene B. 
Skovsgaard, projektleder i Odense Kommune, fortalte om erfaringerne fra et lignende projekt kaldet 
”Patientkufferten”. Samtidig fik alle ledere og terapeuter muligheden for at afprøve skærmene, og fik 
dermed de første erfaringer med teknologien. 

I de efterfølgende uger blev skærme og system testet, og terapeuterne sammensatte programmer for 
træningen. I de første måneder blev der derudover afholdt møder, hvor erfaringer blev opsamlet og delt på 
tværs, hvorefter projektet gik ind i en driftsfase.  

Skærm-teknologi og online interaktiv træning
Borgernes udstyr består af en 22” trykfølsom PC-Skærm med indbygget kamera, ekstern højtaler og 
mikrofon. De borgere, som ikke i forvejen havde en internetforbindelse, fik derudover gratis stillet mobilt 
bredbånd til rådighed. Det eneste borgeren skal gøre for at starte en trænings-session er at tænde for 
skærmen og trykke ”ja” til at modtage opkaldet fra terapeuten. 

Terapeutens udstyr består af en 46” skærm tilsluttet PC, mikrofon, højtaler og et kamera, som kan panorere 
og zoome. Derudover anvendes en PC til at etablere og styre videokonference-forbindelsen mellem 
borgerne og terapeuten.

Konferencesystemet tillader kun at én taler ad gangen. Den, der taler, fylder næsten hele borgerens skærm. 
De andre deltagere fylder hver et billede. Terapeutens skærm opdeles med flere lige store billeder af alle 
deltagere inkl. terapeutens eget billede. (indslag fra TV2 Lorry: http://vimeo.com/40930114)

For at køre live-billede og lyd med tre eller flere deltagere kræves en internetforbindelse med minimum 4 
Mbit downloadhastighed og 1 Mbit uploadhastighed (kilde: Welfare Solutions ”Vejledning til Home Care 
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Skærm”). I projektet har man benyttet borgernes private bredbåndsforbindelse (ADSL) eller trådløs 
forbindelse (4G). Der er afprøvet modems fra forskellige leverandører for at få den bedste dækning hos den 
enkelte borger. For yderligere information se: http://www.welfaresolutions.com/teknik

Metode – erfaringsindsamling og målgrupper 
I dette afsnit sættes fokus på de borgere som har afprøvet skærmteknologien, deres erfaringer med 
skærmtræning samt hvilke borgertyper eller diagnoser, der kan have glæde af skærmtræning. Borgerne 
opdeles i forhold til deres diagnoser og behov for forskellige slags træningsforløb. 

Borgernes erfaringer er indsamlet gennem interview og en aktivitetsanalyse – hvor en fagperson analyserer 
samspillet mellem teknologi, borger og medarbejder i forbindelse med skærmtræning. 

Erfaringsindsamling – interview og aktivitetsanalyse

Evalueringen er primært kvalitativ og bygger på interviews og aktivitetsanalyse. 

Aktivitetsanalysen beskriver skærmtrænings-situationen med udgangspunkt i borgerens interaktivitet, 
skærmen som hjælpemiddel og rummets indretning. Se bilag 1 -  Aktivitetsanalysen

Evalueringen bygger på interviews med fire borgere, to ergoterapeuter og en fysioterapeut i forhold til 
deres erfaring med skærmtræning. 
De interviewede borgere, tre kvinder og en mand, var alle hjemmeboende og i alderen 71-88 år ved start af 
skærmtræning. De har alle medvirket i relativt lange træningsforløb (mere end 3 måneder) på enten KOL-
skærmtræning eller generel muskelstyrke/-udholdenhed og har tidligere deltaget i almindelige 
holdtræningstilbud. Alle fire borgere er interviewet nogle måneder efter de har afsluttet træning over 
skærm. 
De tre terapeuter har mellem 1 og 2 års erfaring med skærmtræning af skulderopererede, borgere med KOL 
og borgere med behov for generel træning af muskelstyrke/-udholdenhed.

Fokus for interviewene har været at afdække hvorvidt:

• teknologien forbedrer borgerens sundhed og livskvalitet

• teknologien ændrer personalets arbejdsmiljø

• teknologien bidrager til større effektivitet for borgeren og for personalet

Projektet har afprøvet skærmtræning på flere borgergrupper for at finde det bedste match mellem 
borgerens træningsbehov og teknologiens funktionalitet. Udvælgelsen af borgergrupperne har taget 
udgangspunkt i en fysio-/ergoterapeutfaglig vurdering af, om borgerne kunne profitere lige så meget af 
skærmtræning som af det almindelige træningstilbud til denne gruppe. 

I alt 31 borgere (alder 39-88 år, median 67 år) har afprøvet skærmtræning i projektet. Heraf har 22 borgere 
gennemført de planlagte standardiserede skærmtræningsforløb. 
Følgende målgrupper har afprøvet skærm-teknologien i forbindelse med træningsforløb:

• Nyopererede borgere efter indsættelse af kunstigt hofteled (hoftealloplastik). 
Genoptræningsforløb efter Sundhedslovens § 140 med 10 træningsgange bestående af en 
startundersøgelse, en gang almindelig holdtræning, syv ganges skærmtræning og slutevaluering på 
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almindeligt træningshold. 
Otte hoftealloplastik-opererede (alder 54-72 år, median 61,5 år) deltog i skærmtræning. Heraf 
gennemførte fem borgere ovennævnte standardiserede forløb. 

• Skulderopererede borgere. 
Genoptræningsforløb efter Sundhedslovens § 140 med 20 træningsgange bestående af en 
startundersøgelse, fire gange almindelig holdtræning, 14 ganges skærmtræning og slutevaluering på
almindeligt træningshold.
14 skulderopererede (alder 39-74 år, median 66 år) deltog i skærmtræningen. Heraf gennemførte 
otte ovennævnte standardiserede forløb.

• Borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 
Genoptræningsforløb efter Servicelovens § 86.1 med skærmtræning 2 gange ugentligt. 
I alt fem KOL-borgere (alder 68-83 år, median 78 år) deltog i hhv. 1, 1½, 6½, 7 og 8 måneder. 

• Borgere med behov for generel træning af muskelstyrke og -udholdenhed uafhængig af diagnoser. 
Skærmtræning 2 gange ugentligt med visitation til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter
Servicelovens § 86.1 og §86.2. 
Fire borgere (alder 71-88 år, median 81,5 år) deltog i hhv. 1, 3, 4 og 4½ måneder.

Rekruttering af deltagere til projektet har været vanskelig. En registrering af egnede hofte- og 
skulderopererde borgere over et par måneder viser at 14 ud af 23 adspurgte borgere takker nej til at 
deltage i skærmtræning. Begrundelsen er bl.a. ønske om tryghed under træningen ved at terapeuten er i 
samme lokale, at teraputen kan lægge hænder på, at de tidligere har prøvet alm. holdtræning og gerne vil 
dette igen eller gerne vil have det sociale element ved holdtræning med. De, der vælger at deltage, lægger 
typisk vægt på det reducerede tidsforbrug ift. transport til træning eller det spændende ved at være med til 
afprøve og udvikle en digital træningsform.

Teknologiske og kognitive forudsætninger
Deltagelse i skærmtræning fordrer, at der i borgers hjem er fysisk plads til at træne foran skærmen, og at 
der kan oprettes forbindelse til internettet via ADSL eller trådløst bredbånd. 

Generelt fungerer skærmtræning ikke for de borgere:

• Hvor bevægelserne ved træning udløser ukendte eller ukontrollerede smerter. Det er svært at 
undersøge borgerens smerte og guide bevægelser, når fysio- eller ergoterapeuten ikke har 
mulighed for at røre borgeren eller fysisk styre bevægelsen. 

• Som har problemer med perceptionen i form af nedsat syn eller hørelse

• Som har nedsat kropsfornemmelse eller rent kognitivt har svært ved at forstå eller omsætte 
instruktioner til kropslige bevægelser.

Analyse 
De fire interviewede borgere har enten deltaget i skærmtræning af generel muskelstyrke- og udholdenhed 
eller KOL-skærmtræning. Disse borgere er alle ældre, hjemmeboende borgere. 

Livskvalitet og social kontakt 
Generelt oplever de interviewede borgere, at skærmtræning påvirker deres mulighed for at få social 
interaktion og kontakt med de andre deltagere på holdet. Dette skyldes, at skærm-teknologien ikke 
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understøtter at flere taler samtidigt, og derfor giver denne træningsform mindre mulighed for at tale 
uformelt sammen (fx i pausen eller efter træning). 

En borger siger fx ”Jeg savnede det sociale. Jeg kendte en af de andre, men hun var der ikke pga. problemer 

med internet forbindelsen. Jeg snakkede ikke så meget med de andre. Det var svært at komme i snak med 

de andre”. De interviewede kvinder peger på, at de savner den sociale kontakt, og i den forbindelse lægger 
de eksempelvis vægt på at de ”føler sig alene” eller at de følte ”det var upassende” at tale med de andre 
holddeltagere. Hovedsageligt pga. den sociale kontakt foretrækker tre ud af de fire interviewede den 
almindelige holdtræning, hvor der er bedre mulighed for at socialisere med de andre holddeltagere. 

Fra projektets side opfordrede terapeuten flere gange deltagerne til at bruge skærm-teknologien til at lave 
videokonferencer med hinanden uden for og umiddelbart efter undervisningen. Desværre benyttede et 
fåtal af deltagerne sig af denne mulighed. Således brugte borgerne kun videokonference-teknologien, hvis 
de i forvejen kendte hinanden.

Endelig fremhæver en kvinde, at skærmtræningen også påvirkede interaktionen med terapeuten. Hun peger
på, at terapeuten ikke på samme måde fx kan spørge ind til, hvor det gør ondt, som da hun trænede med 
maskinerne på et almindeligt træningshold.

Erfaringer fra den første del af projektet med de hofte- og skulderopererede, der generelt var yngre, viste at
mange af disse borgere i mindre grad var interesseret i den sociale del, men derimod fremhævede at de 
sparrede tid og transport. 

At forbedre borgernes sundhed

Der kan ikke konkluderes noget entydigt, ift. om borgerne oplevede, at træningen var mere eller lige så 
effektiv som holdtræning i træningscenter. Der tegner sig et mangfoldigt billede som eksemplificeres 
gennem en række borgerudsagn.  

En borger siger at det  ”...var 100 % mere effektivt at træne i maskiner. Jeg fik ikke sved på panden af online-

træning. Det var ikke anstrengende nok”. Hun manglede løbebånd til at gå på og træningsmaskiner til 
styrketræning af arme og ben. En anden borger, der tidligere har deltaget i træningstilbud hvor styrke- og 
kredsløbstræning i maskiner har været hovedindhold, men foretrækker mere gymnastik-lignende træning, 
mente at ”Træning på skærm er bedre end den træning jeg lavede i træningscentret. Man får rørt hele 

kroppen mere ved træning på skærmen”. 
Der er således et opmærksomhedspunkt på, at borgerens oplevelse af effekten af træning også afhænger af
borgernes præference for træningsform og -indhold. 

En tredje borger sagde ”Skærmtræning er mere effektiv. Man er på hele tiden – kan ikke smutte. Det er godt 

nok ikke lige effektivt for alle – nogle af de andre var ikke lige så aktive (til træningen red.) som mig”. 
Denne borger havde tidligere deltaget i holdtræning ifm. KOL-rehabilitering og kom i så god form ved et 
længere forløb med skærmtræning at han selv fortsatte sin træning efter en DVD i hjemmet og kunne klare 
sig som tidligere ift. at hugge brænde m.m. Her ser vi således at skærmtræningen kan opleves som mere 
intensiv – og dermed mere effektiv. 

Flere borgere, som modtog KOL-skærmtræning, fandt at det var et tilbud der lige passede dem. De kunne 
deltage i træning uden at skulle bruge kræfter og energi på at transportere sig til et træningssted og kunne 
derfor gennemføre træningen.
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Projektet kan ikke konkludere, at skærmtræningen er bedre eller mere effektiv end anden træning. Man kan
derimod tale om, at skærmtræning bedst ses som én træningsform blandt mange træningsformer, og skal 
benyttes ud fra en konkret individuel vurdering. For den rette målgruppe kan denne form for træning give 
rigtig gode resultater.

Personalets arbejdsmiljø

Skærmtræning kan ikke betragtes som en belastning for personalets fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, men 
denne teknologi ændrer på rammerne for terapeuternes arbejde. Måden hvorpå træningen formidles samt 
terapeutens fysiske interaktion med borgeren forandres. 

Ved skærmtræning har terapeuten ikke mulighed for fysisk at styre eller guide borgerens bevægelser, eller 
konkret at berøre bestemte områder på borgeren. Dette er vigtigt for kunne korrigere en øvelse eller for at 
kunne undersøge, hvornår i bevægelsen en bestemt øvelse gør ondt, og  vise hvordan borgeren evt. kan 
aflaste en bestemt del af kroppen. Skærmtræning muliggør ikke fysisk interaktion, hvilket må betragtes som 
en barriere for samarbejdet mellem borgeren og terapeuten. 
For at holdundervisningen kan fungere optimalt skal deltagerne på holdet alle kunne høre instruktionen. 
Det betyder konkret, at der skal været meget opdelte tale- og lyttepositioner og en mere styret dialog. For 
eksempel vil det været meget svært at høre, hvad en borger siger til terapeuten, samtidigt med at to 
borgere taler om øvelsen. Dette forringer spontaniteten i interaktionen mellem borgerne og terapeuten.

Medarbejderne har således en opgave med at tilpasse den måde hvorpå træningen formidles og 
kompensere for terapeutens manglende fysiske interaktion med borgeren.  

At afprøve ny velfærdsteknologi

Dette afsnit sætter fokus på den mere praktiske håndtering af afprøvningen.

Betjening og forbindelse:
De fire interviewede borgere fortæller alle at systemet har været meget nemt at betjene, og at brugerfladen
har været let tilgængelig.

De har dog også alle oplevet problemer med at kunne blive koblet på, hvilket har skyldtes svingende 
internetforbindelser. De har oplevet, at der nogle gange i træningssessionerne er gået en del tid med at 
forsøge at få forbindelse til andre brugere og med selv ikke at kunne blive koblet på. De har også oplevet 
kun delvist at have forbindelse, fx kun lyd og et frosset billede af terapeuten og de andre brugere.  

Den svigtende internetforbindelse har været et irritationsmoment for flere af borgerne. En af de 
interviewede har været irriteret over ikke selv at kunne gøre noget for at udbedre problemerne, når 
forbindelse har svigtet. Personen har følt sig magtesløs og haft det dårligt med ikke at kunne ”møde op” 
virtuelt og holde sin aftale om at deltage i træning.

Kommunikation via skærm:
Videokonference-systemet tillader kun at én taler ad gangen. Det har nogle borgere oplevet som meget 
effektivt ift. træning, fordi der ikke er noget særligt småsnak med de andre deltagere. Andre har derimod 
savnet denne løse snak og sociale kontakt med hinanden der forgår før, under og efter almindelig 
holdtræning.
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I modsætning til et træningshold med fysisk fremmøde kan man med skærmtræning heller ikke selv vælge 
til og fra ift. hvem man vil snakke med. Èn af de interviewede beskriver at ”en af de andre på skærmholdet 

snakkede hele tiden, viste sin hund og kat frem. Det brød jeg mig ikke om. Hende havde jeg ikke lyst til at 

snakke med”. Dette er et godt billede på, at man med skærmtræning kommer ind i folks privatsfære, hvilket 
for nogen kan opleves som grænseoverskridende. Den anden borger oplevede omvendt at det var svært at 
komme i kontakt med de andre og at hun selv måtte stå for underholdningen bl.a. ved at vise sin hund og 
kat frem. 

Fysisk plads:
Skærmtræning kræver ca. 4 x 2 meter fri plads foran skærmen. Det har kunnet lade sig gøre i langt de fleste 
hjem, og borgerne har været meget samarbejdsvillige ift. at finde plads til skærmen. En borger beskriver 
dog at ”skærmen passede ikke rigtig ind i huset. Der var for lidt plads. Jeg var nødt til at flytte sofaen hver 

gang for at få plads til at træne og så slog jeg alligevel hånden i bordet ved siden af. Skærmen kunne kun stå

et sted i huset pga. ledningen, med mindre der skulle ligge ledninger over det hele og flyde eller jeg hver 

gang skulle tilslutte skærmen og koble den fra igen”. Borgeren oplevede imidlertid at blive fysisk bedre vha. 
skærmtræningen, så oplevelsen var altså også positiv.  

Den manglende plads har dog ikke været et problem for flertallet af borgerne, som typisk har fundet 
pladsen og været fleksible ift. opsætning, ledninger etc. 

Målgrupper
I takt med de erfaringer, der er gjort i projektet, er målgrupperne og inklusionskriterierne løbende blevet 
justeret. Alle borgerne, der har været inkluderet i projektet, er indledningsvist blevet vurderet til at kunne 
profitere af træning i et skærmtræningsforløb.

Generelt har projektet erfaret, at skærmtræning ikke fungerer for borgere:

• hvor bevægelserne ved træning udløser ukendte eller ukontrollerede smerter. Det er svært at have 
en dialog om smerter med en borger, når alle andre hører på, og det er svært at undersøge 
borgeren eller guide borgerens bevægelser, når man som fysio- eller ergoterapeut ikke har 
mulighed for at have hænderne på borgeren.

• der ikke kan se og høre.

• der ikke kan forstå og respektere, at kun én kan tale ad gangen og at man forstyrrer de andre 
deltagere meget, når billedet på skærmen skifter.

• der har nedsat kropsfornemmelse og svært ved at omsætte instruktioner til kropslige bevægelser.

• der er utrygge ved at træne alene og gerne vil have, at terapeuten er fysisk til stede i samme rum 
ved træning.

• der fysio-/ergoterapeutfagligt set ikke kan udfordres kropsligt/motorisk relevant ift. deres formål 
med træningen ved siddende eller stående træning med få træningsredskaber foran skærmen i 
deres eget hjem.

Generelt kan man sige at skærmtræningen bedst egner sig til borgere, der ønsker en målrettet træning og 
kun ønsker at bruge lidt tid på sociale relationer. Terapeuterne fortæller, at der var flere kvindelige borgere 
som tog længere tid om at finde sig til rette.

Rollen som instruktør:
De interviewede terapeuter fortalte, at de var meget på under træningen. ”Som instruktør er det en 

udfordring, at 80 % kommunikation er kropssprog. Man skal være velforberedt, have alle hjælpemidler eller 
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træningsredskaber klar og tænke før man taler”, fortalte én. Flere af terapeuterne har også efterlyst 
medietræning, for at blive endnu bedre til at bruge billedmediets mange virkemåder.

En terapeut beskriver sin rolle således: ”I skærmtrænings-situationen er man mere en konsulent. Man 

kommer ikke på samme måde i dybden ift. behandling eller træning (som ved almindelig træning red.). Det 

er mere rådgivning”. Derfor har den løbende opfølgning inde på centret også været en vigtigt del af 
forløbet. 

”Berøring fra andre mennesker betyder meget når man skal skabe relationer. Ved skærmtræning er man i en

mere professionel zone. Man kommer ikke så dybt. Man skal være god til at skabe nærvær på andre måder, 

fx fortælle mere om sig selv for at skabe en god relation med borgerne”. 

Terapeuterne har også haft en række etiske overvejelser om, hvor meget man kan sige ud i det fælles rum. 
”Man kan ikke have en dialog om alt, når alle kan høre det. Noget som fx smerter er man nødt til at tage 

bagefter med den enkelte borger”.

De tekniske udfordringer har naturligvis også været en udfordring for terapeuterne: ”Det kan være 

problematisk at billedet af terapeuten forsvinder, når en borger taler. Ergoterapi er i høj grad en dialog om, 

hvordan man klarer sig i hverdagen. Det kan være svært med systemet. Det man kan tale om under 

træningen, er det der er vigtigt for alle borgerne fælles”.

Effektivitet og tidsbesparende teknologi

Det har ikke været muligt at påvise konkret effektivisering og tidsbesparelse ift. den leverede træning. 
Mængden af tekniske udfordringer og øvrige opstartsbarrierer har overskygget de eventuelle gevinster. 

I et forebyggelsesperspektiv er det væsentligt, at en gruppe borgere med KOL har modtaget træning som de
ellers ville takke nej til, hvis de fik tilbud om træning i træningscenter. De udmattes af bare det at skulle ud 
af eget hjem. Denne gruppe havde samtidig en selvtrænings-video i skærmen, som de kunne benytte til 
selvtræning, når det passede dem.

I et samfundsøkonomisk perspektiv kan der argumenters for,  at der sparres transportomkostninger i kraft af
den reducerede kørsel til og fra træningscentrene.

I et borgerperspektiv kan der argumenteres for, at de borgere som er tilknyttet arbejdsmarkedet, har haft 
en lettere og smidigere tilgang til træningen. Generelt nævner flertallet af borgerne at skærmtræning er 
nemmere, billigere eller mere praktisk fordi man ikke skal køres til træning.

Konklusion og fremadrettede anbefalinger.
Pilotprojektet Skærmtræning (Online træning og pleje) har kørt i perioden ultimo 2011 til ultimo 2013. 

Skærmtræning på hold som afprøvet i projektet er velegnet til de borgere, hvis fysiske træningsbehov kan 
tilgodeses foran en skærm i eget hjem med få træningsredskaber. 
Generelt oplever flertallet af de interviewede borgere, som deltog i skærmtræning af generel muskelstyrke- 
og udholdenhed eller KOL-skærmtræning , at skærmtræning giver mindre mulighed for at tale uformelt 
sammen. Andre typer af borgergrupper, eksempelvis yngre borgere i job, nævner den mindre sociale 
interaktion som noget mindre vigtigt.
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Der kan ikke konkluderes noget entydigt ift. om borgerne oplevede at skærmtræningen var mere eller lige 
så effektiv som holdtræning i træningscenter. De borgere, der nævner at skærmtræningen var mindre 
effektiv, savner typisk træningsmaskiner, og dem der foretrak skærmtræningen fremhævede, at de var mere
koncentrerede og fokuserede end ved holdtræningen i træningscentret.

Skærmtræning har vist sig at være et godt tilbud til de borgere med KOL, der ellers takker nej til de 
almindelige holdtræningstilbud med den begrundelse, at det er uoverkommeligt for dem ift. vejrtrækning 
og kræfter at komme uden for en dør. De har med skærmtræning mulighed for relevant træning af 
kondition og muskelstyrke samt dialog om sygdom og mestring i eget hjem.

Den praktiske afprøvning af teknologien har været en udfordring. Dette skyldes primært den svingende 
kvalitet af internetforbindelserne i området. Pladsmangel og ledninger i hjemmet, blev også nævnt som 
udfordringer, men de fleste borgere fandt holdbare løsninger på dette.

Erfaringerne viser at borgeren skal have et forløb af en vis varighed før skærmtræning er praktisk 
anvendeligt. Borgeren skal screenes ift. egnethed, introduceres til øvelser og blive dus med brugen af 
skærmen. Samtidig bruges en del tid på at koordinere opsætning af skærm med borgeren og rent fysisk at 
sætte skærmen op i borgers hjem.

Det kan dermed konkluderes, at skærmtræning kan anses som én træningsform blandt mange, som 
terapeuten kan benytte, når det vel at mærke giver mening for den enkelte borger. 
De primære grunde til at borgerne ikke har haft lyst til at deltage i skærmtræningsprojektet eller er hoppet 
fra har været manglende social kontakt, den manglende fysiske tilstedeværelse af terapeuten samt 
problemer med internetforbindelsen.

Der tegner sig følgende fremadrettet perspektiver: 

• Skærmtræning har effekt på visse målgrupper, hvis borgerne er åbne for teknologien – bl.a. borgere 
tilknyttet arbejdsmarkedet og borgere med KOL. Øvrige målgrupper vil skulle kortlægges nærmere.

• Hvis live-transmission mellem terapeut og borger skal fungere, er der brug for stærkere og bedre 
bredbåndsforbindelser. Alternativt et mere nøjagtigt kort over dækningen i området, som vil skulle 
bruges som screeningsværktøj. 

• Der findes nye teknologier på markedet, hvor borgerne træner via skærme, uafhængigt af live-
transmission. Denne nye teknologi vil med fordel kunne afprøves, og erfaringer med målgrupper fra
skræmprojektet vil kunne benyttes.
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