
16 Velfærdsteknologi - Health & Rehab 2018Fredag 25. maj 2018

Tekst og foto: Lotte Brochmann

DESIGN: På årets Health & Rehab 
Scandinavia var der blandt andet fo-
kus på design.

Og blandt de 225 udstillere var 
Designskolen Koldings LAB for soci-
alt design, som stod klar til en snak 
om designmetoder og designtænk-
ning med messedeltagerne.

- Vi er her for at slå et slag for bru-
geren og for brugerfokus, fortalte 
Tobias Tøstesen, der er designfacili-
tator i udviklingsafdelingen på de-
signskolen.

Mange produkter og hjælpemidler 
fokuserer i dag rigtig meget på det 
tekniske, fordi det er ingeniører, der 
laver tingene, forklarer han, men 
man glemmer måske nogle gange 
lidt at have fokus på det hele menne-
ske og på oplevelsen af at bruge pro-
duktet. 

- Designere har en anden tilgang, 
som betyder, at man får mange flere 
menneskelige faktorer med, og det 
synes vi er vigtigt, for det er jo men-
nesker, der skal bruge det. For os er 
det vigtigt, at vi altid har brugeren i 
fokus, sagde han.

På designskolens stand på Health 
& Rehab Scandinavia kunne man se 
en udstilling med cases fra forskelli-
ge projekter i sundhedssektoren, 

hvor man har brugt designtænkning 
og designmetoder til at skabe noget 
nyt. Derudover havde designskolen 
også dækket et stort bord med hund-
redvis af kopper, som blev delt ud til 
de mange gæster, der kiggede forbi 
på standen.

- Vi vil gerne skabe den gode sam-
tale med folk, og når man tager en 
kop op, så har man pludselig noget 
visuelt at snakke om. Vi vil gerne hø-
re, hvad der er behov for lige nu. Det 
vigtige for design, det er, at det bli-
ver ved med at være aktuelt, og det 
gør vi kun ved at bevæge os rundt i 
de her kredse og på en messe som 
den her. Vi søger selvfølgelig også 
samarbejdspartnere på messen. Her 
vi kan skabe bånd til nogle af dem, 
som måske skal være med til at ska-
be rammerne for fremtidens projek-
ter på designskolen, fortalte Tobias 
Tøstesen.

’Vi skal altid have fokus på brugeren’
Designskolen Kolding var med som udstiller på Health & Rehab Scandinavia

Designskolen Kolding delte kaffe-
kopper ud på messen, for at skabe 
grobund for den gode samtale om 

design, fortalte Tobias Tøstesen.
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HJÆLPEMIDLER: På årets Health & 
Rehab Scandinavia i Bella Center 
præsenterede Zibo Athene et nyt 
sansestimulerende hjælpemiddel: 
Sens-Aid.

- Det er et handy lille tyngdetæppe 
med seks vinger, der pakker kroppen 
ind, fortæller ergoterapeut og salgs- 
og produktchef Tina Skaarup Blen-
strup fra Zibo Athene.

Sens-Aid kan bruges til at skabe ro 
både mentalt eller motorisk for ek-
sempelvis mennesker med demens, 
uro eller koncentrationsvanskelig-
heder.

- Vi ser blandt andet mange om-
kringvandrende ældre mennesker, 
der har brug for i højere grad at kun-
ne mærke sig selv. Sens-Aid skaber 
samling på kroppen, tryghed og en 
øget kropsfornemmelse, forklarer 
hun.

Der er også mulighed for at koble 
en hætte med eller uden tyngde på 
Sens-Aid.

- Når man kobler hætten med tyng-
de på, giver det mulighed for at luk-
ke verden lidt ude. Man kan tage den 

ned over øjnene, så man både dæm-
per de visuelle og auditive indtryk, 
og således skaber et ’eget rum’. Det 
kan for eksempel også være på autis-
meområdet, at man har brug for at 
være lidt afskærmet, så man undgår 
overstimulering, siger Tina Skaarup 
Blenstrup, og tilføjer, at Sens-Aid 
også kan øge koncentrationen hos 
for eksempel skoleelever og bruges 
under transport eller i sofaen for at 
geare ned og koble af.

Tyngdetæppet kan anvendes hvor 
som helst i en hvilken som helst stol 
og lynlåsen i sæde-delen gør den let 
at placere hos kørestolsbrugere.

Det er den seneste prototype af 
Sens-Aid, der blev præsenteret på 
messen i Bella Center.

- Vi får rigtig god respons på den 
her under messen. Efterfølgende 
har vi strategiske steder, hvor den 
skal i afprøvning, mens vi fagligt 
sparrer med dygtige fagprofessio-
nelle, og har en god dialog omkring 
den endelige “finjustering”, så den 
opfylder behovet hos de mange for-
skellige målgrupper og anvendelses-
områder, der måtte være, fortæller 
hun.

Nyt tæppe med 
tyngde skal  
skabe ro

Sens-Aid er et nyt sansestimulerende hjælpemiddel, som giver samling på kroppen, fortæller Tina Skaarup Blenstrup 
fra Zibo Athene.

Zibo Athene præsenterede Sens-Aid på 
messe i Bella Center




