
 

 
 
Forslag fra Dansk Folkeparti: 
 
Exo-skeletter til træningsbrug og til brug i eget hjem 
Sundhed og Omsorg 

I 2018 købte Sundhed og Omsorg to sæt exo-skeletter, der skulle bruges som             
træningsben under supervision af specialuddannede fysioterapeuter. Den type        
exo-skellet der blev købt, kan anvendes til træning af en bredere målgruppe, end de              
exo-skeletter der er egnet til personligt brug. Erfaringer viser, at nogle borgere med             
eksempelvis Apopleksi, Multiple Sklerose og Guillian Barrè syndrom kan have stor           
gavn af træning med exo-skeletter. Det kræver specialiserede kompetencer at kunne           
forestå træningen med exo-skeletterne. I dag er der uddannet fire fysioterapeuter i            
Aarhus Kommune, to fra Neurocentret og to fra Vikærgården, som er i stand til at               
forestå træningen af borgere med exo-skeletter. Der skal dog være to terapeuter til             
stede samtidig under hver træningssession, hvilket ekstra ressourcer, da der          
sædvanligvis kun er én terapeut pr. træningssession. Der er i dag ét exo-skelet til              
rådighed på Neurocentret og ét på Vikærgården, men exo-skeletterne bruges ikke i            
træningen på nuværende tidspunkt på grund af de manglende ressourcer. 

Dansk Folkeparti foreslår derfor, at der afsættes 250.000 kr. årligt, således at det             
bliver muligt at få bedre udnyttelse af de to exo-skeletter til gavn for borgerne. 

Derudover har Sundhed og Omsorg afprøvet exo-skeletter til borgeres personlige          
brug i eget hjem. Afprøvningen var med i Fælles om nye løsninger, fordi det var               
forventningen, at exo-skeletterne ligesom i træningsøjemed ville være en effektiv          
måde at forbedre funktionsevne og almentilstand hos de borgere, der har mistet            
gang og ståfunktionen. Afprøvningen er stoppet i regi af Fælles om nye løsninger, da              
det ikke har været muligt på den korte bane at fastlægge konkrete            
effektiviseringsgevinster ved de involverede borgere.  

Sundhed og Omsorg forventer dog fortsat, at exo-skeletter til borgeres personlige           
brug i eget hjem vil have gavnlige effekter på den længere bane. Borgere der har               
mistet gang og ståfunktionen oplever stort set alle komplikationer som følge af den             
manglende ståfunktion og bevægelse. Disse komplikationer kan afhjælpes med         
exo-skeletter til personlig brug ligesom det er en stor forbedring af den enkeltes             
livskvalitet. 

  

 



 

Dansk Folkeparti foreslår derfor, at Århus Kommune øger serviceniveauet, så der           
fremover kan tilbydes personlige robotben til ny-skadede borgere. Hvis fremtidige          
borgere med rygmarvskade skal have tilbud om personlige robotben, forudsætter          
det, at der afsættes midler til indkøb og træning.  

Forventet udgifter er 2,5 millioner kroner i 2021 og 1 millioner kroner årligt i de               
følgende år. 
 
Kontaktperson: Jette Skive 
 
 
 
 
 
 

 


