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Resume 

TARS projektet blev i gang sat i januar 2018 og projektet slutter 31, december 2018. 

Igennem projektforløbet har der været involveret mange forskellige fagligheder fra 

den private virksomhed EYEBAB, Sydvestjysk sygehus (SVS), Billund Kommune (BK) 

og Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Formålet i TARS projektet er at få tilpasse 

og testen EYEBAB softboarded i det rehabiliterende arbejder med senhjerneskade 

patienter. Projektet har haft et samlet budget på 1.430.042 kr. hvoraf der i 

september 2017 blev givet tilsagn til en finansiering på 1.072.531 kr. fra OPI-puljen. 

Egenfinansiering er på 357.510 kr. 

Igennem møder og workshops mellem faggrupperne hos BK, SVS og SDSI blev det 

evalueret hvordan det eksisterende EYEBAB produkt fungerede og idegeneret på 

tilpasninger til platformen. I projektet indgik der i tre testforløb af 6 til 8 ugers 

varighed. Der indgik alt i alt 42 testpersoner på både SVS og i BK. Senhjerneskadede 

patienterne blev udvalgt efter projektspecifikke inklusionskriterier. Imellem hvert 

testforløb er der lavet løbende tilpasninger. 

Med udgangspunkt i de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
fagligheder blev EYEBAB softboard testet på funktionalitet, 

brugeroplevelse og kliniske potentiale. 

Igennem de tre forløb blev produktet testet på i alt 42 personer. Til testene blev der 

udarbejdet en testprotokol af SDSI, til opsamling af data fra testene. Desuden blev 

der udført terapeutfaglige test, EYEBAB før og efter test, synsscreening, TAM samt 

opsamlet kvantitative og kvalitative data via observationer og interviews. 

Der blev således udarbejdet i alt, 80 terapeutfaglige test samt 29 synsscreeninger. 

Alt i alt er projektet forløbet godt og de efterfølgende tilbagemeldinger fra patienter 

og terapeuter viser en generel positiv tilgang til EYEBAB platformen. 

“jeg kommer til at savne det. Jeg har 
været glad for at træne med det”

“jeg forstår ikke det board, ikke hænger 
alle steder”

“Det at man selv føler man bliver bedre 
og at man kan se scoren er bedre - de 
to ting sammen er meget motiverende”

Patient citater:

”Det er et godt supplement  
til træningen”

”Vi kan ikke undvære det”
 
”jeg går mere ind i træningen, jeg står 
ikke kun og observerer. Patienten og jeg 
er nu på hold sammen, det er pludselig 
vores resultat”

Terapeut citater: 
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EYEBAB har været projektkoordinator og projektleder. EYEBAB har desuden 
haft ansvar for tilpasning af EYEBAB softboardet og efterfølgende, i samarbejde 
med øvrige partnere, teste produktet. 

KOMPETENCER ANVENDT I TARS:

SDSI´s rolle var udarbejdelse af testprotokoller i samarbejde med øvrige 
partnere samt at sikre produktets skaleringspotentiale. SDSI har også været 
ansvarlig for evaluering af test og udarbejdelse af testrapport.

SDU har bidraget med viden og sparring omkring OPI-processer, forretningsud-
vikling og kommercialisering, samt afholdelse af tre workshops. 

Billund Kommune havde, ligesom SVS, til opgave at bidrage 
med sundhedsfaglige input i testforløbet, samt test at 
EYEBAB Softboardet på udvalgte borgere. 

Neurorehabiliteringen på SVS Grindsted, havde ansvar for inputs til præ-
test, som ligger til grund for en tilpasning af produktet. SVS var sammen 
med de øvrige partnere ansvarlig for udførelsen af flere test i projektet.  

Projektets formål

PROJEKTETS FORMÅL
Formålet med projektet var, at tilpasse og teste et 
nyt produkt (EYEBAB Softboard) til rehabiliteringen 
af voksne med erhvervet hjerneskade på tværs af 
sundhedssektoren. Projektet testede forventningen 
om, at EYEBAB Softboard kan forbedre 
genoptræningen af patienter på neurorehabilitering, 
øge motivationen hos patienter og terapeuter 
samt give nye muligheder for øget tværsektorielt 
samarbejde. Testforløbet var planlagt med det formål, 
at kunne teste og tilpasse EYEBAB Softboarded i den 
relevante sundhedsfaglige kontekst med sigte på at 
bringe Softboarded tæt på markedsintroduktion efter 
projektets afslutning. Der blev udarbejdet en grundig 
teststrategi til afprøvning af produktet med fokus 
på test af funktionalitet, brugeroplevelse og klinisk 
potentiale.

ORGANISERING AF PARTNERSKABET BAG TARS  
TARS blev gennemført i partnerfællesskab mellem 
virksomheden EYEBAB Aps, Sydvestjysk Sygehus 
(SVS) neurorehabiliteringen Grindsted, Billund 
Kommune, Sundhed, Syddansk Sundhedsinnovation 
(SDSI) samt Institut for Entreprenørskab og Relati-
onsledelse på Syddansk Universitet.

Den overordnede ledelse af projektet blev varetaget 
af EYEBAB Aps, som var ansvarlige for projektets 
fremdrift, i tæt samarbejde med styregruppe sam-
mensat af ledende terapeut fra SVS neurorehabili-
teringen, Billund Kommune samt Syddansk Sund-
hedsinnovation. 

Præsentation af produktet 
EYEBAB

EYEBAB har sit afsæt i viden om syn, krop og hjernen

EYEBAB softboardet er et berøringsfølsomt soft-
board med en særlig blød overflade, som gør det 
muligt at anvende boarded aktivt, når EYEBAB 
softwaren (spil og programmer) afvikles via en 
projektor. 
Aktiviteten registreres ved hjælp af en sensor og 
resultatet præsenteres i form af en score, en tid 
eller en kombination heraf. 
Prototypen af EYEBAB Softboardet blev testet på 
Sydvestjysk Sygehus (SVS) Neurorehabiliteringen  
Grindsted samt to enheder hos Billund Kommune, 
Sundhed. Programmerne i test består fra start af: 
spot it, catch me, numbers, keep it og combo. 

EYEBAB selskabets formål er, med udgangspunkt 
i viden om synet, at udvikle, producere og distri-
buere koncepter og produkter der virkeliggøre 
essensen af EYEBAB - EvolutionizeYourEyesBody 
And Brain -  og dermed bidrage til at mennesker 
kan blive en bedre udgave af sig selv.

EYEBAB har sit afsæt i viden om syn, krop og 
hjernen. EYEBAB har fokus på at optimere menne-
skelig formåen. EYEBAB har skabt rammerne for 
at forbedre personlige præstationer, ved at kombi-
nere viden og teknologi indenfor naturvidenskab, 
Leg og læring, animation og programmering.

EYEBAB softboard på SVS, 
Neurorehabiliteringen Grindsted

www.eyebab.com

Har vi balance i vores menneskelige 
setup, er vi optimalt klædt på til 

at agere med omgivelserne.
Vi kan være nærværende og 
nysgerrige. Vi kan bearbejde, 

beslutte og handle. Vi kan opleve, 
lege, lære og komme i flow.

- og herved udvikle os.

EYEBAB

Evolutionize Your Eyes Body And Brain

Projektet skal teste forventningen om, at EYEBAB 
Softboardet forbedrer genoptræning af 

patientgruppen, øger motivationen og giver nye 
muligheder for øget tværsektorielt samarbejde.

TARS er et OPI projekt støttet af  OPI puljemidler.
Projektet tæller fem projektpartnere, som hver 

især har bidraget med kompetencer og viden 
undervejs i testperioden

Denne testrapport præsenterer resultaterne af projektet 
TARS ”Tilpasning og test af Rehabiliterings softboard”

TARS 
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Evaluerende bemærkninger til 
projektets forløb

EN ENGAGERET PROJEKTGRUPPE

Generelt har der under hele projektet-
perioden været stor opbakning og 
engagement fra alle de involverede 
projektdeltagere, heriblandt 
ergoterapeuter og fysioterapeuter. 
Alle projektdeltagere har fra starten 
været nysgerrige på, hvordan 
man fremadrettet kan udnytte det 
potentiale der ligger i EYEBAB 
platform inden for rehabilitering. 

FORLØBET HAR ÅBNET OP FOR ØGET 
VIDEN OM SENHJERNESKADER OG SYN

Både på Sydvestjysk Sygehus og i Billund 
Kommune har man været udfordret på 
yderligere viden og redskaber til at bringe synet 
mere ind i det rehabiliterende arbejde med 
senhjerneskadede patienter og borgere. Derfor 
har deltagelsen i projektet været en mulighed for 
både sygehuset og kommunen til at få skærpet 
indsigt omkring hvilken rolle det funktionelle syn 
blandt andet har for det rehabiliterende arbejde.  
Sydvestjysk Sygehus og Billund Kommune 
har begge vist stor velvilje i at teste, hvordan 
boardet kan bruges af fysioterapeuter og 
ergoterapeuter under deres arbejde med 
patienter og borgere, samt komme med input 
til, hvordan EYEBAB boardet forfines som 
rehabiliteringsværktøj.

UNIKKE DATA FRA HVER TESTPERSON 
KRÆVEDE STOR FOKUS PÅ DET 

KVALITATIVE UNDER DATAINDSAMLING

Da ikke to senhjerneskade patienter/borgere 
er ens, viste det sig at være vanskeligt at 
opsamle kvantitative data der kunne give 
et klart entydigt svar. Der blev udviklet en 
testprotokol hvori der blev målt på et bredt 
antal parametre, som igennem interviews 
og observation blev underbygget af citater 
og udsagn fra både patienter og borgere. 
Det vil sige ved opsamling udviklede det 
sig til at blive mere kvalitative date fra 
interviews, observationer og terapeuternes 
tilbagemelding efter hver træning.

BEGRÆNSET ANTAL 
TESTPERSONER

I de sidste tests, havde Billund 
Kommune svært ved at finde 
borgere, der matchede de fra 
starten opsatte krav til borgere 
der måtte deltage i projektet. 
Derfor blev der i anden og 
tredje testrunde kun testet 
borgere på Sydtoften hvori 
nogle testpersoner deltog i flere 
testrunder. 

TIDSKRÆVNEDE DATAINDSAMLING 
OG BEARBEJDNING

Den manglende mulighed for at 
opsamle data via EYEBAB udfordrer 
personalegruppen, da testprotokollen bliver 
mere tidskrævende at udfylde efter hver 
patient og borger har trænet ved EYEBAB. 
Derfor bliver testprotokollen b.la. af denne 
grund ændret imellem testrunde 1 og 
testrunde 2, og efterfølgende indtastning 
af store mængder data, hvilket har taget 
længere tid end først antaget. Ligeledes 
har den efterfølgende analyse også været 
udfordret - blandt andet grundet de unikke 
testpersoner.

TO FORSKELLIGE UDGANGSPUNKTER 

FØR TESTENS START

Det første EYEBAB softboard var 

installeret på SVS Grindsted, nogle 

måneder inden projektet opstart, hvilket 

har givet personalet en større viden om 

boardet fra starten. Billund Kommune 

har haft et andet udgangspunkt end 

sygehuset, da opsætning og installation af 

boardet her, blev gjort lige inden opstart 

på test. 

SIKKER OPBEVARING OG DELING AF 
DATA ER ( OGSÅ HER) EN UDFORDRING 

Under gennemførslen af projektet har 
det vist sig svært på tværsektorielt plan, 
at dele data der er opsamlet på EYEBAB 
softboarded. Disse udfordringer har 
dels ligget i muligheden for at opbevare 
personfølsomme data i EYEBAB systemet, 
da softwaren brugt i produktet fra starten 
ikke understøtter sikker opbevaring af data 
(GDPR). Derudover har den manglende 
mulighed for at opbevare personhenførbare 
data, udelukket muligheden for elektronisk 
at dele data via sikre tunnelsystemer mellem 
Sygehuset og Billund Kommune. 

 
           Udfordringer undervejs

 
           Udfordringer fra start
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Tilpasning af EYEBAB 
ved hjælp af workshops

Test af EYEBAB

EYEBAB softboarded er udviklet med henblik på 
brug i tre spor, PLAY, LEARNING og REHAB. Fra 
starten af projektet indeholdt de tre spor de samme 
programmer. Det er derfor beskrevet i ansøgningen 
at EYEBAB platform tilpasses til målgruppen af 
senhjerneskadede patienter. Det endelige produkt 
forventes at give EYEBAB en klar markedsmæssig 
fordel, idet produktet efter endt testperiode vil 
være tilpasset målgruppen inden for rehabilitering 
af senhjerneskadede, verificeret af fagpersonale og 
patienter, samt åbne op for nye muligheder indenfor 
tværsektorielt samarbejde omkring rehabilitering.

På denne baggrund igangsatte projektgruppen 
aktiviteter, med det formål at identificere hvad der 
skulle tilpasses på EYEBAB softboarded, og i hvilket 
omfang. 

Der blev afholdt to workshops på SVS for fysio- og 
ergoterapeuter. Årsagen til, at det kun var SVS der 
blev inddraget i den indledende identificering af 
tilpasninger var, at softboarded blev opsat først 
på SVS Grindsted. Personalet på SVS havde der-
for mulighed for at afprøve og opsamle erfaringer 
med brugen af EYEBAB softboarded og de indlagte 
programmer. Der blev lige op til første testrunde 
installeret EYEBAB Softboard på Billund Kommu-
ne, hvilke ikke gjorde det muligt for personalet hos 
kommunen at have nok kendskab til softboarded og 
deltog derfor ikke i den første tilpasning af softbo-
arded. 

WORKSHOP 2

Input til 
tilpasning af 

EYEBAB

WORKSHOP 1

Indsigt i brugen 

af EYEBAB 

i rehabilitering

 
INKLUSIONSKRITERIER

Nedenstående inklusionskriterier blev opsat for patienter og borgere 
i fællesskab mellem projektpartnerne. Patienterne og borgerne skulle 
have udfordringer på enkelte eller flere af følgende områder: 

•  Nedsat opmærksomhed

•  Delt opmærksomhed

•  Siddende balance

•  Stående balance

•  Organisering og rækkefølge 
 

TESTPERSONER 
 
Ud fra ovenstående kriterier blev det besluttet at teste borgerene og 
patienterne på faglige relevante test. Disse test blev lavet i starten og i 
slutningen af testperioden. De valgte testmuligheder var: Mini best test, 
Tris, Delocta, Amps og A one. 
 

VALG AF TESTPERSONER

TESTPERSONER PÅ 
SYDVESTJYSK SYGEHUS: 

Der testes her på fase 2 
patienter, hvilket vil sige 
at patienten er indlagt og 
træner dagligt 5 dage om 
ugen.  

TESTPERSONER I 
BILLUND KOMMUNE: 

Der testes her på fase 3 
patienter/borgere, hvilket 
vil sige at borgerene kom-
mer til træningsenheden 
og træner 2 -3 gange om 
ugen.
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Formålet med workshop 1 var at give et indblik i, 
hvordan EYEBAB blev brugt og hvilke faglige para-
metre terapeuterne fandt vigtige, når EYEBAB blev 
brugt i træningen af følgende problemer - siddende 
balance, stående balance, delt opmærksomhed, ned-
sat opmærksomhed og organisering/rækkefølge. 

Deltagere til denne workshop var fire terapeuter to 
ergoterapeuter og to fysioterapeuter. Workshoppen 
var delt op i to dele. 
Den første del omhandlede en kort gennemgang 

EYEBAB boarded faciliteret af EYEBAB, hvor tera-
peuterne fik en introduktion til brugen af EYEBAB 
softboard. Inden denne introduktion havde terapeu-
terne prøvet sig frem på brugen af boarded. 
Efter endt præsentation, blev terapeuterne bedt om 
at vurdere hver enkelt program ud fra faglig rele-
vans i en skala fra 1-10.  

Workshop 1:  Indsigt i brugen 
af EYEBAB i rehabilitering

OUTPUT FRA WORKSHOP 1
Som det kan ses på graferne nedenfor var der en 
klar fordeling i forhold til brug af Apps, mellem de 
to terapeutgrupper. 
Værdierne er den sammenlagte værdi fra svarende 
fra terapeuterne opdelt i faglig gruppering.

Fysioterapeuterne foretrak: ”Keep it”, ”Numbers” 
og ”Spot it”. 

Ergoterapeuterne foretrak: ”Combo”, ”Numbers” og 
”Spot it”. 

Ingen af de to faggrupper benyttede sig af ”Catch Me”.  
EYEBAB valgte dog at bibeholde ”Catch Me” videre 
i projektet, som en valgmulighed. 
Anden del af workshoppen var et semistruktureret 
fokusgruppeinterview. 

Interviewet tog udgangspunkt i at kortlægge, hvilke 
parameter der er vigtige at have fokus på i genop-
træning. Her blev følgende parametre nævnt som 
værende vigtige: 

1. Gentagelser 

2. Psychoeducation 

3. Træningstid

4. Korrekt udførsel af bevægelse

5. Motiverende træning

6. Overførbarhed til patientens hverdag

7. Selvtræning 

8. Mulighed for graduering  

Flere af ovenstående punkter blev videreført til 
testprotokollen som måleparametre.  

WORKSHOP 1

Indsigt i brugen af 
EYEBAB 

i rehabilitering

Gennemgang og 
introduktion til 

EYEBAB boardet

Afprøvning og 
vurdering af 
programmer 
ud fra faglig 

relevans 

Afprøvning af 
EYEBAB boardet 

- inden introduktion

Semistruktureret 
gruppeinterview

2 431

FORETRUKNE EYEBAB PROGRAMMER: FYSIOTERAPEUTER

FORETRUKNE EYEBABPROGRAMMER: ERGOTERAPEUTER
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Formålet med denne workshop var at få forbed-
ringspunkter fra terapeuterne til hver af de fire 
programmer, som workshop 1 havde vist at terapeu-
terne benyttede.

Terapeuterne blev opdelt i grupper af 4-6 personer. 
Hver gruppe bestod enten kun af fysioterapeuter 
eller kun af ergoterapeuter. Hvert program havde 
så en post, med forskellige billeder af program som 
der kunne diskuteres ud fra. Grupperne gik på skift 
rundt, diskuterede og gav feedback til de enkelte 
programmer. Feedbacken blev noteret ned og det 
blev markeret, hvorvidt gruppen bestod af fysiote-
rapeuter eller ergoterapeuter.  

Selv om det ved workshop 1 blev påvist, at der var 
nogle programmer de to fagområder foretrak frem 
for andre, gav begge faggrupper input til alle fire 
programmer. 

Terapeuternes feedback på de fire programmer blev 
samlet op og kategoriseret i et samlet overblik.  
Overblikket benyttede EYEBAB til at vurdere, hvilke 
forbedringer de skulle have fokus på. Der blev i sam-
arbejde med Syddansk Sundhedsinnovation også set 
på årsagen til forbedringsforslagene, da nogle af for-
bedringsforslagene dækkede over samme udfordring. 
Ikke alle forbedringsforslag blev implementeret. 
Dette skyldtes dels ressourcemæssige årsager, men 
også at nogle forslag gik direkte på udviklingen af 
helt nye programmer. 

Workshop 2: Tilpasning af 
EYEBAB Softboard

Tilpasningen af EYEBAB i rehabiliteringssporet 
bevirker blandt andet, at man som terapeut har fået 
væsentlig flere indstillingsmuligheder af program-
merne. Det betyder, at man kan tilpasse niveau bedre 
til den enkelte patient. Derudover blev brugerfladen 
optimeret i forhold til grafikken og lyd, og en nye 
software platform understøtter b.la. nye muligheder 
for opdeling af skærm.

Resultater fra workshops 
- EYEBAB softboard tilpasses

TILPASNING AF BRUGEROPLEVELSEN

I den tilpassede udgave af EYEBAB 
har virksomheden arbejdet en del med 
brugeroplevelsen, herunder det grafiske 
udtryk. Det grafiske udtryk er dog stadig 
enkelt og roligt efter ønske fra patienter og 
terapeuter.  

• Ønsker til ”exit” funktion i begge sider

• Enkelthed og mere simpel opbygning

• Visning af score og tid under øvelse

Mulighed for at softboardet kan indstilles til fuld 
flade, halv flade, samt 1/4 flade. 

Vedrørende visning, det ønskes at man på skær-
men kan vælge fordeling højre og venstre side 
(f.eks. 70/30) samt mulighed for centreret visning.  
 
Mulighed for at andre objekter og størrelse på 
disse.
 
Mulighed for større ”åbne tidsrum” i programmer 
samt justeringsmuligheder i cyklus. 
 
Ønske om visning af tid og score.

Mulighed for hurtig opsætning, men også mulighed 
for at kunne graduere sværhedsgraden individuelt.

 GENERELLE ØNSKER TIL EYEBAB SOFTBOARD:

 Numbers Combo Spot it  Keep it Catch me

WORKSHOP 2

Terapeuters input til 
tilpasning af 

EYEBAB Softboard

NYE INDSTILLINGSMULIGHEDER  
OG  STØRRE ENKELTHED

Terapeuterne har udtrykt begejstring for den 
enkelte opbygning af EYEBAB universet. 
Derfor er den tilpassede version af EYEBAB på 
trods af væsentligt flere valgmuligheder også 
opbygget så enkelt og simpelt som muligt. 
Samtlige apps er bygget op efter samme 
systematik og grafiske udtryk. Nedenfor ses 
eksempler på den gamle version (før) vs. nye 
tilpassede version (efter) for programmet 
”Spot it”. 

EYEBAB før tilpasning                       2 x Workshop                 EYEBAB efter tilpasning

EKSEMPEL PÅ TILPASNING AF EYEBAB: 
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Terapeuters feedback på tilpasning fra 
EYEBAB efter workshops

Efter introduktion af de nye tilpasninger på EYEBAB 
softboard, indsamles der på baggrund af interviews 
og observationer udsagn og citater fra terapeuterne 
i Billund Kommune samt Sydvestjysk Sygehuse. 
Citaterne giver et indtryk af, hvilken betydning de 
nye tilpasninger har gjort for brugen af EYEBAB 
softboard under træning med senhjerneskadede 
patienter:

TID OG CYKLUS
”Boardet kan bruges mere specifikt nu til at kunne 
graduere træningen”

”Kognitive udfordrede patienter kan nu også 
bruge EYEBAB som træningsredskab”

”Nu kan vi graduere tiden således, at patienten 
ikke får et nederlag”

”Nu kan vi give patienten en succes oplevelse i 
træningen”

”At gå fra 30 – 60 sekunder i numbers har det 
været en helt klar fordel, nu kan patienten spille 
spillet færdig, uden at det er lukket ned inden de 
blev færdige”

VISNING
”75 – 25 % - er et rigtig godt og bruges meget”
 
”Opdeling af skærmen samt 75 % - 25 % det er altså 
dejligt”, - det giver et større anvendelsesområde” 

FORDELING FLADE
”Vi kan bruge boardet til mange flere patienter”  

”De nye indstillinger er gode, specielt den med 
opdelt felt”

MOTIVATION
”I fysioterapien bruger vi score rigtig meget” 

Resultater fra workshops 
- andre læringer

SOFTWARE OPDATERING
Virksomheden har under projektet valgt at ændre 
den grundlæggende digitale platform (”software 
engine”) som EYEBAB produktet er bygget på. Virk-
somheden ønskede en platform, som er fremtidssik-
ret og man valgte derfor at starte på en ny soft-
wareplatform, således at den fremtidige skallering 
er mulig. Den nye platform blev lanceret og testet i 
testrunde 2. De muligheder der er for dataopsam-
ling i softboardet måtte fravælges i projektet, på 
grund af den nye persondatalovgivning samt be-
grænsninger i softwaren for, at kunne håndtere og 
leve op til kravene på tilfredsstillende vis. 

Projektet lagde fra starten op til, at data skulle 
vises på tværs af sygehuset og kommunen. Denne 
problemstilling er også relevant i forhold til projek-
tets videre skalleringspotentiale. Efter det nye krav 
til GDPR ændredes kravene drastisk i projektets 
løbetid blandt andet inden for medicoteknik. Der har 
derfor ikke været mulighed for at teste inden for 
dataopsamling. 
Nedenstående er nogle af de anbefalinger til hvad 
virksomheden med fordel kunne forholde sig til ved 
opbevaring og deling af data på tværs at sygehuse 
og kommuner:

OPBEVARING AF DATA
• GDPR, 2 faktor login, hvor der både skal  
 en ”nøgle” og et brugerlogin til ved logge  
 ind. Man har på nuværende tidspunkt ikke  
 den store viden omkring, hvordan dette  
 rammer medicoprodukter. 

• Databehandleraftaler. Der er forskel på,  
 hvorvidt man selv har adgang til data eller  
 om virksomheden har data opbevaret. Har  
 man data opbevaret skal man lave en   
 databehandleraftale. Hvis man har adgang  
 til data der udarbejdes, kræves en fortrolig 
 hedserklæring. I øjeblikket er det uafklaret,  
 hvordan Cloud løsninger håndteres, da bl.a.  
 adgangen til data diskuteres. 

• Muligheden for fjernadgang (remote ad 
 gang) til EYEBAB f.eks. via teamviewer. 

• Produktet skal CE-godkendes bl.a. pga. at  
 data opsamles og ligges sammen (A+B=C)  
 f.eks. score.

• Business intelligence (dataanalyse, anony 
 misering af data). 
 Deling af data mellem enheder:

• EYEBAB data skal krypteres (netværk).

• Man kan opbevare data på server hos 
 Regionsyd.

• Virksomheden skal forholde sig til datastan 
 darder ved udveksling af data (HL7-hfir).

• Samtykke – hvordan gives og trækkes sam 
 tykke tilbage. 

• Business intelligence 

• Nøjagtighed i data

GRAFIK OG NAVIGATION EYEBAB
”Det er meget visuelt at navigere i EYEBAB, så det 
virker nemt”  

”Simpel at gå til, så flere bruger boarded” 

GENERELT
”Vi kan nu udfordre dem på et højere kognitivt niveau.” 

”Træningen er blevet mere specifik”
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Resultater på baggrund af 
testprotokollen

CITATER FRA TERAPEUTER VEDRØRENDE EYEBAB OG OBSERVATION
 
”Jeg kan være mere observerende og holde et faglighed fokus, f.eks. kan man kan se flere fremskridt at 
patienten ser på farvekombinationen i Combo - hvor tit har borgeren kigget op.”

”Har flere muligheder for kvalitative observationer ”jeg kan holde øje med hvor tit borgeren har kigget op på 
farvekombinationen.” terapeut kommunen

”Jeg bliver mere bevist om flere detaljer ved træning ved boardet, f.eks. hvad der afleder borgerens op-
mærksomhed.” terapeut kommunen

”Jeg har hænder frie under balanceøvelse, normalt skal man være to terapeuter til disse øvelser”

”Jeg har flere muligheder for kvalitative observationer.” 
 

”Hvordan er muligheden for mig som terapeut at observere, 
hvorvidt patienten gør det korrekt under træning?”

OBSERVATION
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Skala:   Meget dårlig       Dårlig             Neutral              Godt             Meget godt 

                                      (sammenlignet med alternativ øvelse)
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                                      (sammenlignet med alternativ øvelse)

I løbet af testfasen har terapeuterne udfyldt en 
testprotokol efter hver træning både i sygehuset og 
ved Billund kommune.  
Ved opstart af hver træning skulle terapeuten i 
testrapporten besvare nogle spørgsmål om bla. 
hvordan de vurderer EYEBAB softboarded i forhold 
til alternativ træning. 
Spørgsmålene dækker både over hvad der moti-
verer dem til at bruge EYEBAB frem for alternati-
verne, men også hvorvidt terapeuterne vurderer at 
EYEBAB platformen har en klinisk effekt. 

Et at resultaterne på baggrund af testprotokollen 
er forslag til alternative øvelser.  
Billedet nedenfor illustrerer hvilke alternative 
træningsøvelser terapeuterne nævner flest gange 
i testprotokollen; f.eks. nævnes med høj frekvens 
ADL, reach og mobiliseringsøvelser, som de øvelser  
EYEBAB softboarded oftest er et alternativ til. 

RESULTATER PÅ BAGGRUND AF TESTPROTOKOLLEN
På de følgende sider præsenteres resultater på bag-
grund af testprotokollen opdelt under emnerne: 

Observation
Overførbarhed 
Gentagelser 
Formålet med træningen 
EffektivitetOvergangen
Selvtræning 
Patientmotivation 
Andre emner

TAM (Technology Acceptance Model)

Testprotokol og testresultater
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                                      (sammenlignet med alternativ øvelse)

Frekvens: indikerer antal træninger gennemført

Skala: skalavurdering går fra 1-5
1 og 2 betyder dårligere end alternativ øvelse
3 betragtes som samme niveau og lige så god 
som alternativ øvelse
4 og 5 betyder bedre end alternativ øvelse

BAGGRUNDSVIDEN FOR FORSTÅELSE AF GRAFERNE
På baggrund af de indsamlede data i testprotokol-
lerne vises resultaterne i nedenstående grafer.
For hvert emne vises grafer for både Sydvestjysk 
Sygehus og Billund Kommune. 

Der vises resultater fra henholdsvis ergoterapeuterne 
(BLÅ farve)og fysioterapeuterne( LAKSE farve) 

For at få god forståelse for graferne er det vigtigt, 
at holde sig for øje de forskelle der måtte være 
mellem de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske 
fagligheder og fokusområder.

SÆRLIGT VEDRØRENDE TESTPERSONER PÅ 
SYDVESTJYSK SYGEHUS: 
Der testes her på fase 2 patienter, hvilket vil sige 
at patienten er indlagt og træner dagligt 5 dage 
om ugen, og derfor ligger der betydelig mere data 
bag resultaterne i forhold til i kommunen. Desuden 
har der været flere testpersoner igennem på syge-
huset.

SÆRLIGT VEDRØRENDE TESTPERSONER I 
BILLUND KOMMUNE: 
Der testes her på fase 3 patienter/borgere, hvilket 
vil sige at borgerene kommer til træningsenheden 
og træner 2 -3 gange om ugen.
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Resultater på baggrund af 
testprotokollen

CITATER FRA TERAPEUTER VEDRØRENDE EYEBAB OG GENTAGELSER

”Man kan se boardet som den repetative træning, hvis ikke kvalitet ryger helt, så er det også nogle gange en 
læring, at gøre en øvelse mange gange” 

 ”Nogle gange skal man bare gøre det, man skal blive ved med at gøre det f.eks. spille guitar, gøre det 10 gan-
ge og se om kvaliteten bliver bedre efter flere gange” 

”Man kan korrigere kvaliteten ved en efterfølgende dialog mellem terapeuten og patienten efter træningen” 

” Flere stop kan også tage motivationen fra folk”

”Nogle gange forsvinder kvaliteten af træningen når ptt har mere fokus på score” 

”Det kan være svært at styre kvalitet, når patienten bliver grebet af boardets rytme, hvis man ikke man har 
aftalt et klart formål med træningen”

”Generel forøgelse af gentagelser under træning?”

GENTAGELSER
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                                      (sammenlignet med alternativ øvelse)

CITATER FRA TERAPEUTER VEDRØRENDE EYEBAB OG OVERFØRBARHED
 
”Der er flere der bliver fanget, selv om at de fra starten ikke være så motiverede, flere patienter skal hver 
gang have formålet af vide” 

”Nogle gange hjælper det at forklare formålet var det samme ved boardet som ved alternaiv træning. Det 
fangede han på en eller anden måde, selv om det var samme træning” - og han kunne selv styre træningen 
når først han var sat i gang” 

”Overførbarhed, hvordan tolkes det? Det er mere overførbart, når man har en alternativ træning. Alternativ 
træningen ”børste tænder” kan patienten altid lettere se overførbarheden ved end et spil” 
 
”Vi kan som terapeuter være meget konfronterende i vores tilgang til patienten, men nu er det en teknologi 
der er konfronterende, den kan jo ikke lyve”

”Patienten kører ikke ind i ting og/eller har fået et større overblik på badeværelset i forhold til at finde tinge-
ne, hvor træning ved boarded formodes have haft en indvirkning på dette”

”Hvordan er overførbarheden fra træningsøvelserne til 
patientens hverdag?”

OVERFØRBARHED

CITAT FRA PATIENT VEDRØRENDE EYEBAB OG OVERFØRBARHED

“Det blev fint forklaret af terapeuten, men det var svært for mig at forstå, før jeg rigtig prøvede det. Og da 
min arm og mit ben ikke virkede, syntes jeg det var dumt at bruge så meget tid på det…og jeg troede ikke helt 
på, det virkede så godt til at starte med” patient
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                                      (sammenlignet med alternativ øvelse)
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Resultater på baggrund af 
testprotokollen

CITATER FRA TERAPEUTER VEDRØRENDE EYEBAB OG EFFEKTIVITET

”jeg går mere ind i træningen, jeg står ikke kun og observerer. Patienten og jeg er nu på hold sammen, det er 
pludselig vores resultat”

”Vi kan udfordre dem på et højere kognitivt niveau”

”Vi har kunnet se at boardet har kan passe ind i vores træning, et supplement til andre øvelser”

”Til mange patienter med kognitive udfordringer og nedsat arbejdstempo er EYEBAB også meget velegnet”

“Boardet er et supplement til de aktiviteter vi træner og vi ser at det passer ind ift. mange af vores patienter 
og det der er relevant at træne. Det er bare en anden måde at træne på” 

”Hvis patienten har svært ved at komme i gang, kan vi godt ligge EYEBAB ind i dagsskemaet, mere for at få 
patienten til at gøre noget aktivt, formålet er ikke altid selve træningen”

”Det vil være et drømmescenarie, at have et board både på gangen, samt i et roligt område”

”Borgeren går længere ud, hvilket jeg ikke havde forventet”

”Boardet presser borgeren og udfordrer borgeren, hvilket tager presset fra terapeuten” Det er noget andet at 
blive sur på et board” 

”Boardet tager ikke hensyn til hvad patienten kan gøre, den gør det jo bare” Boardet styrer og presser borge-
ren og borgere med en snert at konkurrence evne, bliver helt oprevet” – de presser sig selv længere. 

”Effektivitet af træningen i forhold til alternativ træning?”

EFFEKTIVITET
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                                      (sammenlignet med alternativ øvelse)

CITATER FRA TERAPEUTER VEDRØRENDE EYEBAB OG FORMÅLET MED TRÆNINGEN
 
”Nu kan vi graduere således at patienten ikke får et nederlag” 

”Til mange af de patienter som har kognitive udfordringer og nedsat arbejdstempo er EYEBAB også meget velegnet” 

”Delt opmærksomhed er den også god til at træne på EYEBAB” 

”Man kan korrigere kvalitet ved en efterfølgende dialog mellem patienten og borgeren efter træningen 

” Flere stop kan også tage motivationen fra folk”

”Hvordan var EYEBAB Softboarded at bruge i forhold til 
formålet for træningen?”

FORMÅLET MED TRÆNINGEN

CITAT FRA PATIENT VEDRØRENDE EYEBAB OG FORMÅLET MED TRÆNINGEN

“I starten troede jeg, det bare var computerspil og synes jo, der måtte være andet jeg kunne træne, når jeg 
havde en arm, der ikke virker og to ben der ikke arbejder sammen. Men så fandt jeg ud af, hvad det kan bru-
ges til i virkeligheden og hvad formålet er.” 
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Resultater på baggrund af 
testprotokollen

CITATER FRA TERAPEUTER VEDRØRENDE EYEBAB OG SELVTRÆNING

”Patienten træner sjældent selv, da deres dag allerede er booket til træning, så de er trætte” 

”Man kan hurtigt starte en aktivitet/træning op”
 

SELVTRÆNING
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”EYEBAB giver mulighed for patienten at selvtræne, 
udenfor fast/planlagt træning?” 

 An
ta

l t
ræ

nin
ge

r g
en

ne
mf

ør
t 

Skala:   Meget dårlig       Dårlig             Neutral              Godt             Meget godt 

                                      (sammenlignet med alternativ øvelse)

 An
ta

l t
ræ

nin
ge

r g
en

ne
mf

ør
t 

Skala:   Meget dårlig       Dårlig             Neutral              Godt             Meget godt 

                                      (sammenlignet med alternativ øvelse)

CITATER FRA TERAPEUTER VEDRØRENDE EYEBAB OG OVERGANGEN

”Jeg synes, jeg har udfordret borgerne mere balancemæssigt uden at belaste personale ressourcerne” TP

”Simpel at gå til, så flere bruger boardet” 

”Reach øvelser, vi får hænderne fri til at kunne gøre noget andet”

”Lethed i overgangen mellem træningsøvelser?”

OVERGANGEN
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Resultater på baggrund af 
testprotokollen

ANDRE EMNER

Ergo

Fys

”Tid til træningsforberedelse?”

”Tid brugt på oprydning og afrunding?”

”Hvor god er træningen i forhold til psykoeducation?”
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CITAT FRA PATIENTER VEDRØRENDE EYEBAB OG TRÆNINGSFORBEREDELSE

“Min kreativitet er blomstret op efter boarded, og jeg har forfulgt mine idéer mere.” 
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CITAT FRA PATIENTER VEDRØRENDE EYEBAB OG PSYKOEDUCATION

“I starten trænede jeg min opmærksomhed til venstre, som var meget nedsat. Der er sket en bedring og det 
træner jeg ikke specifikt mere nu. Min koncentration er meget bedre. Hvis man ikke koncentrerer sig taber 
man tråden fuldstændigt, og det kan man se med det samme på scoren” 

“Patientens motivation under træning?”

PATIENTMOTIVATION
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CITATER FRA TERAPEUTER VEDRØRENDE EYEBAB OG FORMÅLET MED TRÆNINGEN
 
”Jeg havde en patient, han kunne ikke sidde ordentligt under alternativ træning, men ved boardet sad han 
pludselig rigtig flot”

”Det med at kunne vise tiderne, giver også mulighed for at snakke med patienten omkring hvorfor man pludselig 
fik en dårlig tid”

”Men det kan ske at boardet “løber fra os”, så jeg kunne godt bruge en pauseknap......Nogle patienter kan 
have for meget fokus på score, så er jeg nød til at stoppe det og korrigere.

”Man kan hurtig springe over resultatet hvis man ikke vil bruge det til noget”

CITAT FRA PATIENTER VEDRØRENDE EYEBAB OG FORMÅLET MED TRÆNINGEN

“jeg lærte at bruge mit syn og være mere opmærksom mod venstre side. Det er nemt at måle fremgang ved boar-
det. Jeg får selvfølgelig en score, men det er mere mit flow og det at jeg kan mærke en go rytme, der er vigtig”

“Scoren motiverer mig. Første gang lavede jeg 5 point og da jeg sluttede nåede jeg 79”

“Det at man selv føler man bliver bedre og at man kan se scoren er bedre - de to ting sammen er meget 
motiverende” 
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TAM - Technology Acceptance Model
Sydvestjysk Sygehus
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At bruge EYEBAB forbedrer
min præstation som terapeut

Jeg arbejder mere effektivt
som terapeut ved at bruge EYEBAB

Jeg synes EYEBAB er nem at bruge

Jeg kan finde ud af at bruge EYEBAB
efter at have fået vist hvordan man

bruger den 1 gang:

Jeg følger at det er mig som terapeut der
styre træningen når jeg benytter EYEBAB.

Jeg føler mig usikker ved at bruge
tablet i min fritid

Jeg ser mig selv som Spontan, når jeg bruger
tablets og anden IT i min fritid

Jeg ser mig selv som kreativ, når jeg bruger
tablets

og anden IT i min fritid

Jeg nyder at bruge EYEBAB

Generelt har min arbejdsplads støttet
 brugen af EYEBAB

Jeg føler at det at bruge EYEBAB er relevant
for mit job som Terapeut

Jeg finder alle point resultater fra
EYEBAB brugbare

Jeg har problemer med at forklare hvorfor jeg
finder EYEBAB brugbart eller ubrugeligt

Såfremt at jeg har adgang til EYEBAB
så vil jeg bruge den dagligt
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finder EYEBAB brugbart eller ubrugeligt

Såfremt at jeg har adgang til EYEBAB
så vil jeg bruge den dagligt
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gennemsnit før

Technology Acceptance Model (TAM) - Spørge-
skemaerne omhandler personalets motivation for 
brugen af teknologi og tilgangen hertil. 

I figuren til højre ses, at der er sket en mindre 
forbedring af motivationen hele vejen rundt.  Det er 
især på parametre som at ”EYEBAB er nemmere at 
bruge” og at ”bruge EYEBAB forbedrer min præsta-
tion som terapeut” som har oplevet en væsentlig 
forbedring. 

Vær opmærksom på:
1) At TAM skemaerne er besvaret inden opstart på første 
testperiode og efter afslutningen af sidste periode
2) At SVS personalet har haft væsentlig længere tilgang 
til Softboarded end Billund Kommune.

Som nævnt ovenfor, er resultatet af evalueringsske-
maerne udført af personalet før (rød) og efter (blå) 
tilpasning af EYEBAB platformen. 
Da personalet på sygehuset både benyttede EYE-
BAB platformen før og efter tilpasningerne giver 
dette en indikation af konsekvensen af de tilpasnin-
ger der er lavet. 
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RESULTATER FRA SYNSSCREENINGERNE
Nedenstående tabel vedrørende synsscreninger 
viser, hvor mange patienter/borgere der havde 
synsudfordringer - opdelt på kategori. Da man ikke 
kan komme ind på den enkelte patients udfordrin-
ger kan man ikke se, hvorledes den enkelte patients 
samlede billede. Derfor skal nedenstående illustra-
tion forstås således, at en patient kan være ramt af 
synsudfordringer i ingen, en eller flere kategorier. I 
synsscreeningen blev patienten vurderet relativt i 
tre forskellige grupper: 

 

Eksempel på udfyldt 
skema til synstest

SAMLET OVERSIGT OVER SCORE VED 26 SYNSSCREENINGER

Hvid: Som forventet 

Grå: Under forventet

Sort: Meget under forventet

PATIENTGRUPPERING VED SYNSTEST

Der har i projektet været stort fokus på, hvilket 
klinisk potentiale EYEBAB platformen har for per-
sonalet på Sygehuset samt i Billund Kommune. I 
det kliniske potentiale omtales blandt andet synets 
indvirkning på, hvorledes patienter og borgere 
med senhjerneskader er udfordret på netop synet. 
Hjerneskadeforeningen oplyser at op mod 60 % af 
personer med senhjerneskader har synsrelaterede 
problemstillinger. 

Der er i projektets testperiode blevet foretaget en 
simplificeret synsscreening af de patienter, som har 
deltaget i testen af EYEBAB - hvor muligt både før 
og efter deres indlæggelse eller genoptræning. 

Synsscreeningerne underbygger Hjerneskadefor-
eningens udsagn. Resultaterne antyder ligeledes, 
at hovedparten af de funktionelle synsproblemer 
den senhjerneskadede patient har pådraget sig, ikke 
bliver løst under indlæggelsen eller efterfølgen-
de behandling. Man må derfor formode, at mange 
patienter der er udskrevet fra behandlingstilbud 
fortsat i større eller mindre grad er udfordret på 
det funktionelle syn. At borgere og patienterne har 
udfordringer på synet kan have indflydelse på deres 
livskvalitet og evne til at komme tilbage til en nor-
malt fungerende hverdag. 

“Altså jeg bruger mit syn rigtig meget, nu hvor jeg ikke 
kan føle mit ben og om det står rigtigt. Så når jeg står 
op, kikker jeg ned hver gang for at se, om det står rig-
tigt. Hvis jeg ikke gjorde det, ku jeg slet ikke stå” 
     citat patient

”Lige en ting til sidst; der er mange her på stedet, der 
må have problemer med synet. De kan ikke hælde 
vand op i et glas. de spiller, vælter glasset eller de stop-
per f.eks. ikke i tide. Det har undret mig meget…” 
     citat patient

Personalegrupperne er i forvejen opmærksomme på 
synets betydning under genoptræning, men projek-
tets fokus på syn og udarbejdelsen af synsscreenin-
ger og EYEBAB`s ekspertise i projektperioden har 
gjort personalegruppen mere nysgerrige på syns-
området. 
På den baggrund har personalet både fra Billund og 
SVS Grindsted efterspurgt mere viden og konkrete 
værktøjer til at understøtte synsproblematikken.  

BESKRIVELSE AF DEN SIMPLIFICEREDE 
SYNSSCREENING.
Der blev i projektet udvalgt nogle faglige simp-
le screeningsværktøjer, hvor enkeltdele af fag-
lige synstest blev anvendt. Dette forsimplede 
screeningsværktøj giver derfor ikke et absolut sandt 
billede af den fulde synsfunktion hos patienterne 
eller borgerne, da dette kræver en dybdegående 
undersøgelse. 

Der blev i den simple synstest kigget på neden-
stående, som kan have større eller mindre betyd-
ning for patientens genoptræning på følgende 
områder: siddende balance, stående balance, delt 
opmærksomhed, nedsat opmærksomhed, organi-
sering/rækkefølge:

Visus: Objektiv test af synsskarphed på afstand og/
eller nær samt evt. notering af det dominerende øje

Øjenstilling: Objektiv test at øjenstillingen/hvilestil-
lingen på afstand og/eller nær

4 Dot test: Objektiv samsynstest, test på afstand 
og/eller nær

Konvergens: Objektiv vurdering af konvergens 
nærpunkt. Hvor langt kan øjnene drejes indad mod 
næsen?

Øjenkoordination: Objektiv test af øjenbevægelser 
ved fiksering på objekt vertikalt, horisontalt og 
cirkulært

King Devick: Objektiv læsetest. Vurdering af tid og 
udførsel

Harry´s Block’s: Kopierings og evt. spejlingsopgave 
med 4 farvede brikker i forskellige former. Visuel 
perceptionsopgave

Senhjerneskade og udfordringer 
med synet
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Bedste score

Dårligste score

Spot it  
Samme patient

Numbers
Samme patient

EYEBAB TESTSTERAPEUTFAGLIG TEST

1,07 [53-57]

1 [67-67] 3,72 (160-43) [0,89]

0,89 (11,1-12,4) [3,72]

1,59 (27-43) [1,29]

1,29 (31-40) [1,59]

A-one

A
-o

n
e

Delocta II

Spot it  
Samme patient

Numbers
Samme patient

EYEBAB TESTSTERAPEUTFAGLIG TEST

1,166 (18-21) 1,5 (30-20) [1,5]1 (46–46) [1]

Delocta

D
el

o
ct

a

Bedste score

Dårligste score

Spot it  
Samme patient

Numbers
Samme patient

EYEBAB TESTSTERAPEUTFAGLIG TEST

1,3  (10-13)

0,94  (17-16)
1,75 (27-15,4) [1,75]

1,86(40-21,5) [1,86]

1,73 (15-26) [1,73]

2 (12-24) [2]

Mini best

M
in

i 
b
es

t

I nedenstående tabeller vises bedste og dårligste 
fremgang målt på de testede patienter under hver 
enkelt faglig test. 
Resultaterne på de faglige test, TRIS, Mini best, 
AMPS og A-one er efterfulgt af patientens resultater 

opnået i EYEBAB testene. Tallene i parentes viser 
den bedste (grøn) og dårligste (rød) opnåede frem-
gang under testperioden på EYEBAB softboardet. 

Terapeut faglige tests + EYEBAB tests

Bedste score

Dårligste score

Spot it  
Samme patient

Numbers
Samme patient

EYEBAB TESTSTERAPEUTFAGLIG TEST

1,66 (3-5)

0,68 (16-11) 1,54 (22,97-14,85) [0,8]

3,2 (32-9,87) [3,2]

1,5 (46-69) [1,25]

4,07 (14–57) [4,07]

TRIS

T
R

IS

Bedste score

Dårligste score

Spot it  
Samme patient

Numbers
Samme patient

EYEBAB TESTSTERAPEUTFAGLIG TEST

2,7 (10-27)

1,2 (26-32) 1,26 (10,4-8,2) [1,26]

1,36 (21-15,4) [1,36]

1,39 (58-81) [1,39]

1,68 (35-59) [1,68]

Mini best

M
in

i 
b
es

t

Bedste score

Dårligste score

Spot it  
Samme patient

Numbers
Samme patient

EYEBAB TESTSTERAPEUTFAGLIG TEST

M*: 1,4 – 1,9 

P**: 1,1 – 1,7

M:-0,2 – 0,1

P: 0,4 – 0,6

1,25 (17,6-14) [2,1]

1,15 (57-66) [0,96]

1,17 (57 – 67) [1,22]

AMPS

A
M

P
S

*M=motoriske ** P=processuelle
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Konkluderende bemærkninger om tests
- Terapeutfaglige, EYEBAB og synsfaglige tests

Fortsat fra forrige side

Terapeut faglige tests + EYEBAB tests

Bedste score

Dårligste score

Spot it  
Samme patient

Numbers
Samme patient

EYEBAB TESTSTERAPEUTFAGLIG TEST

1,07 [53-57]

1 [67-67] 3,72 (160-43) [0,89]

0,89 (11,1-12,4) [3,72]

1,59 (27-43) [1,29]

1,29 (31-40) [1,59]
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Spot it  
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Numbers
Samme patient
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1,166 (18-21) 1,5 (30-20) [1,5]1 (46–46) [1]
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1,3  (10-13)

0,94  (17-16)
1,75 (27-15,4) [1,75]

1,86(40-21,5) [1,86]

1,73 (15-26) [1,73]

2 (12-24) [2]

Mini best

M
in
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Der blev igennem projektet lavet faglige test (TRIS, 
DELOCTA, MINI BEST, AMPS og A-one) på patien-
terne fra start og til slut. Sideløbende blev der lavet 
en før og efter test på EYEBAB softboardet, samt 
ovenstående synsscreeninger. Der var en naturlig 
nysgerrighed i projektgruppen for at sammenholde 
disse ovenstående tests på tværs. 

Der er mange parametre der kan påvirke disse sam-
menhænge. Projektgruppen kommer frem til følgen-
de spørgsmål omkring synet:

• Er der en sammenhæng mellem hvor udfordret 
patienten er på synet og hvor langt de kommer i deres 
genoptræning? 

• Ville træning direkte møntet på at forbedre patientens 
synproblematik, understøtte bedre resultater på den almin-
delige ergoterapeutiske og fysioterapeutiske område? 

• Hvor i patientens forløb vil en evt. synsscreening og 
efterfølgende synstræning gøre mest gavn?

ANDEN LÆRING MED HENSYN TIL SYN OG EYE-
BAB SOFTBOARD
Selv om man i ovenstående ikke kan konkludere en 
sammenhæng mellem syn og opnåede resultater 
under genoptræning, har EYEBAB tilført patienter, 
borgere, ergoterapeuter og fysioterapeuter et nyt 
redskab der kan underbygge kompenserende træ-
ning inden for syn. 

Citater om brugen af EYEBAB:

”Patienten blev ved at træne på boarded gjort bevist 
om at hun var udfordret pga. neglet” 

Terapeut fra sygehuset

”Boardet konfronterer patienten med deres synsudfor-
dring, boarded siger sådan og sådan.” 

Terapeut fra sygehuset

”Patienten kan sagtens udføre numbers, men når det 
er farver kan hun ikke, der er vigtig viden” 

Terapeut fra kommunen

”Efter EYEBAB træning er patienten blevet bedre til at 
orientere sig fra højre til venstre”

Terapeut fra sygehuset

”Nedsat opmærksomhed og nedsat indsigt – på 
EYEBAB kan patienten spille Numbers, men de kan 
ikke finde tallet 5, da det er i venstre side, dette gør at 
patienten erkender og dermed opnår en bevidsthed 
omkring sit problem.” 

Terapeut fra sygehuset

”Patient havde meget lav koncentration og er let at 
aflede – var ikke opmærksom på, at han havde et 
problem i venstre side, patienten blev irriteret over at 
terapeuten blev ved med at sige ”at det var et problem. 
Patienten svarede” ja, ja dig og din venstre side” men 
efter et stykke tid ved boarded blev patienten opmærk-
som på problemet. Opmærksomheden på problemstil-
lingen har patienten fået via boarded og bliver derfor 
blev ikke irriteret på mig mere”                    

Terapeut fra sygehuset


