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PROJEKTRESUME 

Visionen for SPARKX (SPARK eXperiment) er, at mennesker med funktionsnedsættelse skal have 
bedre mulighed for at træne og udføre rehabiliterende indsatser i naturen. Denne gruppe oplever en 
række begrænsende faktorer for at anvende naturmiljøer og er i højere risiko for at blive ufrivillige 
‘indemennesker’. Grundtanken er at skabe et innovationsmiljø, hvor virksomheder i tæt samarbejde 
og dialog med brugere og sundhedsprofessionelle kan udvikle og afprøve teknologier til 
uderehabilitering målrettet mennesker med funktionsnedsættelse. Gennem anvendelse vil brugere og 
fagpersoner medvirke i test og evaluering af faciliteterne med det formål at konkretisere 
udviklingstiltag og skabe viden om fremtidige anvendelsesmuligheder for teknologiske rehabiliterende 
løsninger i udemiljøer. SPARKX er en forgrening af det overordnede SPARK-projekt (Sundhed, Park, 
Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning) som skal omdanne udendørs områderne ved 
MarselisborgCentret til et inddragende og levende byrum med fokus på rehabilitering og 
klimatilpasning. 
 

BAGGRUND FOR SPARKX 

At inddrage naturen i træning og aktiviteter har i de seneste år vundet stor indpas, og træning flytter i 
større omfang fra træningshallerne og ud i naturen [1]. Forskning viser, at natur og udendørs ophold 
har en positiv påvirkning på menneskers sundhed generelt [2,8,11], men også i forhold til at nedsætte 
stress [3], mindske mental træthed [4], fremme sociale fællesskaber [5] og motivere til øget fysisk 
aktivitet [6]. I Idrættens Analyseinstituts rapport om danskernes motionsvaner fra 2007 tilkendegav 
52% af voksne danskere, at naturen har en stor betydning, når de motionerer [7]. I denne 
sammenhæng påpeger ny dansk forskning, at borgere med bevægelseshandicap og 
funktionsnedsættelse generelt anvender grønne områder mindre end borgere uden nogen former for 
handicap og er i større risiko for at blive ufrivillige ‘indemennesker’ [8]. De største begrænsende 
faktorer for anvendelse af naturmiljøer for denne målgruppe er tilgængelighed, tilstrækkelige 
faciliteter, social støtte og sikkerhed. Dette er nogle af de store udfordringer, man står overfor i forhold 
til at udføre udendørs rehabilitering, og det er det, som vi med SPARKX ønsker at ændre [9-10]. 
 
I Danmark opstår flere og flere projekter, hvor naturen aktivt bliver 
inddraget i træning og rehabiliteringsforløb [11]. Eksempelvis har 
Sclerosehospitalet i Ry oprettet forløbet “Naturen som 
træningspartner” [12], DGI Østjylland har opstartet projektet 
“Naturtræning” målrettet mennesker med stress, angst og 
depression [13], og Rigshospitalet Glostrup planlægger oprettelsen 
af et anlæg til uderehabilitering for patienter med rygmarvsskade 
og erhvervet hjerneskade [14]. Med spirende projekter over hele 
landet skriver SPARKX sig således ind i en bølge af tiltag, hvor de 
dokumenterede goder som naturen og udendørsophold har på 
menneskers sundhed og velvære aktivt inddrages. 

I efteråret 2016 udførte MarselisborgCentret i samarbejde med 
organisationen Teknologi i Praksis en markedsundersøgelse, hvor 
markedet for teknologier til uderehabilitering blev afsøgt. 
Undersøgelsen viste, at det ikke var muligt at finde relevante og 
tilpassede løsninger, der kunne bistå uderehabilitering til 
mennesker med særlige behov (bevægelseshandicap, 
synshandicap, kognitive udfordringer, orienteringsproblemer og 
udfordringer med at indgå i sociale sammenhænge). På denne 
baggrund opstod ideen til SPARKX, og et pilotprojekt blev igangsat 
i august 2017. Her allokerede MarselisborgCentret et område, hvor 
SPARKX i samarbejde med virksomheden SoftFit etablerede 
forskellige udendørs træningsfaciliteter.  

Øverst: Introduktionsdag til SoftFit 
Nederst: Træstammer i parken der 
bruges til uderehabilitering 
Billeder:  Ole Klintbæk 
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SPARKX er en gren i projektet SPARK (Sundhed, 
Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning) 
som vil skabe et nyt, levende byrum i og omkring 
MarselisborgCentret gennem anlæggelsen af en 
offentlig park. Parken skal imødekomme behovet for 
udendørs rehabiliteringsaktiviteter til Marselisborg-
Centrets brugere, samt behovet for en helstøbt 
klimatilpasningsindsats i området [15]. SPARK er et 
samarbejde mellem MarselisborgCentret, Aarhus 
Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, 
Realdania og A.P. Møller Fonden som tilsammen 
har støttet projektet med 45 mio. kr. til anlæggelse af 
parken.  

SPARKX og parkens fokus på uderehabilitering 
understøttes af et fuldt finansieret Ph.D. projekt fra 
Aarhus Universitet med projekttitlen: SPARK 

Rehabilitation Park - Improving functioning of people with disability through outdoor rehabilitation in an 
inclusive arena with interactive technological solutions.  

FORMÅL 

1.  Innovationsmiljø 
SPARKX skal udgøre et innovationsmiljø som kan facilitere anvendelse, test, evaluering og 
udvikling af teknologier til uderehabilitering, samt konkretisere fremtidige udviklingstiltag og 
anvendelsesmuligheder. 

2.  Fremme fysiske og sociale aktiviteter  
SPARKX skal være med til at fremme sundhed og den sygdomsforebyggende indsats ved at 
facilitere og indbyde til fysiske og sociale aktiviteter i MarselisborgCentrets uderum. 

3.  Generere viden 
SPARKX skal skabe viden om uderehabilitering som felt, og hvordan teknologi kan facilitere, 
kvalificere og motivere til udendørs rehabilitering for mennesker med funktionsnedsættelse.  

 

MÅLGRUPPER 

Vores primære målgruppe er en bred gruppe af borgere som har forskellige former for 
funktionsnedsættelse. Det er en bred vifte af brugere med forskellige rehabiliteringsbehov og 
funktionsnedsættelser som kommer på MarselisborgCentret, og hvis rehabiliteringsforløb kan strække 
sig fra nogle få måneder til flere år eller livsvarigt. Dette indebærer brugere som modtager 
ortopædkirurgisk genoptræning, borgere med hjerneskader, demens, gigt, muskelsvind, 
synshandicap, polio- og ulykkespatienter samt børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser. 

Desuden er det vores ambition at involvere beboerne i bydelen til at anvende SPARKX faciliteterne. 
Der bor 15.000 mennesker indenfor en radius af 500 meter fra MarselisborgCentret, hvor der er et 
stort potentiale i at involvere særligt de mange ældre som er bosat i området i et sundhedsfremmende 
og forebyggende perspektiv. 

 

DEFINITION OF TEKNOLOGI 

Vi opererer med en bred og favnende definition af teknologi. Denne brede tilgang til teknologi har vi 
valgt, da SPARKX skal udgøre et innovationsmiljø, hvor der skal være plads til at udfordre grænserne 
og tænke nyt i forhold til, hvordan teknologi kan anvendes i uderehabilitering. Teknologi indbefatter 
derfor ikke kun mekanisk udstyr, men kan også eksempelvis være træstammer, der aktivt er tiltænkt 
en rehabiliterende funktion. Det handler ikke blot om at flytte den rehabiliterende praksis der foregår 
indendørs ud, men at indtænke hvordan uderummet kan bidrage til rehabilitering som felt. Alle 
teknologier kan ikke forventes at ramme samtlige brugergrupper, men det er et krav, at hver 

Arkitekttegning af SPARK parken  
Billede: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 
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teknologisk løsning tjener flere formål og aktivt kan blive anvendt af flere af målgrupperne i deres 
rehabiliteringsforløb. 

LEVERENCER 

SPARKX har en projektperiode på 2 ½ år, hvor der vil være 5 udstillingsfaser, hver af 6 måneders 
varighed. Hver fase følger samme overordnede struktur som er illustreret i oversigten herunder.  
 

 

 

Opførsel af teknologi: For hver fase vil der blive anlagt nye teknologiske løsninger i parken til 
afprøvning. 

Introduktionsdag: I begyndelsen af hver fase vil der bliver afholdt introduktionsdage for terapeuterne 
på MarselisborgCentret, hvor der vil blive undervist og instrueret i brugen af teknologierne. Her vil der 
blive udleveret udførlige instruktionsmanualer der er blevet udarbejdet med tekst og illustrationer til 
den korrekte brug af teknologierne.  

Udviklingsworkshop: I hver fase afholdes en udviklingsworkshop 
med deltagelse af repræsentanter fra virksomhederne, 
organisationerne på MC og brugerne med det formål at facilitere 
en samskabelsesproces mellem brugere og udviklere. 

Ugentlige træningshold: For at involvere særligt de ældre 
beboere gennem fysiske og sociale aktiviteter er det en ambition 
at oprette ugentlige træningshold med udgangspunkt i SPARKX 
faciliteterne. Der er allerede indgået aftaler med: 

- ‘AktivGeneration’ som ønsker at bruge SPARKX 
faciliteterne i deres målsætning om at øge social og 
fysisk trivsel hos den yngre og ældre del af befolkningen 
i Aarhus. 

- MarselisborgCentrets Oplysningskreds som vil oprette 
ugentlige træningshold 

- FOLKEnetværket som vil uddanne instruktører til at 
facilitere ugentlige træningshold for alle interesserede 
borgere med udgangspunkt i SPARKX som en del af 
deres ugentlige træningshold ”Motion i det fri”. 

Indsamling af data: I løbet af hele afprøvningsfasen vil der blive indsamlet data i form af 
observationer, spørgeskemaer, interviews og fokusgruppeinterviews. Dataen er målrettet brugen og 
nytten af de enkelte teknologier samt hvordan teknologierne fremmer uderehabiliteringen. For hver 
fase udføres der i alt ca. 10-20 interviews med brugere der indgår i  et rehabiliteringsforløb på 
MarselisborgCentret og det sundhedsfaglige personale fra forskellige områder indenfor rehabilitering. 
I forbindelse med hver fase skal der ca. indsamles 50 spørgeskemaer fra brugere af teknologierne. 

Evaluering, analyse og delrapport: Evaluering af teknologierne vil blive udført i slutningen af hver fase 
på baggrund af den indsamlede data. Dataen bliver analyseret og sammenfattes i en delrapport for 
hver fase. 

AktivGeneration til projektdagen 
Walk the Park  
Billeder: Thomas Holde 
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Præsentationsdag: I slutningen af hver fase afholder vi en opsamlings- og afrundingsdag, hvor 
terapeuter, repræsentanter fra virksomhederne og andre interesserede fagfolk i rehabilitering fra hele 
landet bliver inviteret. Her præsenterer vi resultaterne og erfaringerne fra perioden, og der vil blive lagt 
op til debat og diskussion med deltagerne. 

Indgår ikke i oversigt 

Projektledelse: Føre kontakt til virksomhederne og planlægge de kommende faser, invitere til og 
planlægge workshops, præsentations- og introduktionsdage samt diverse afledte opgaver. 

Projektformidling: Løbende vil vi skrive artikler til fagblade og afslutningsvis til nationale og 
internationale fagblade f.eks. Magasinet Pleje og Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 

Procesevaluering: Som en del af ambitionen om at gøre SPARKX permanent og bæredygtigt vil der 
blive udformet en procesevaluering af SPARKX, efter projektet har løbet i cirka halvandet år. 
Procesevalueringen har til formål at undersøge og vurdere, om projektet opfylder målsætningerne og 
til at identificere succeser og udfordringer. Disse erfaringer vil blive brugt til at korrigere projektets 
videre løb. 

Rapport: Afrapportering vil ske i en fyldestgørende rapport som vil redegøre for hele projektets forløb 
og præsentere de indsamlede erfaringer både med de enkelte teknologier samt med brugen af 
teknologi i uderehabilitering generelt. 

CareWare 2019: SPARKX og de foreløbige resultater bliver præsenteret ved CareWare konferencen 
som har fokus på nye teknologiske løsninger indenfor social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet.  

Rehabilitation International World Congress 2020 (RIWC2020): Hver fjerde år afvikles en 3-dages 
international verdenskongres om rehabilitering, og den 24. kongres vil blive afholdt i 2020 i Aarhus. 
Kongressen tiltrækker over 2500 deltagere fra knap 70 lande, og her vil SPARKX og resultaterne fra 
projektet blive præsenteret.  

Udarbejdelse af informationsmateriale: For at inddrage besøgende i parken vil vi opstille 
informationstavler der informerer om, hvordan de enkelte teknologier anvendes samt om SPARKX og 
vores samarbejdspartnere, . Der vil også blive udarbejdet posters og pjecer om SPARKX som bliver 
omdelt til lokalcentre, ældreboliger, patientforeninger, o.l. 

 

ORGANISERING OG SAMARBEJDSPARTNERE 

MarselisborgCentret (MC) er et toneangivende nationalt center for rehabilitering som medvirker til at 
udvikle rehabilitering lokalt, regionalt, nationalt og i et internationalt perspektiv. MC skal skabe 
sammenhæng mellem praksisfeltet samt forsknings- og udviklingsaktiviteter i et tværfagligt perspektiv. 
Centret ejes i fællesskab af Aarhus Kommune og Region Midtjylland og består af i alt 25 
organisationer både offentlige og private samt patientforeninger. Centret er således med til at skabe 
synergi mellem offentlige og private organisationer samt institutioner fra sundheds-, social og 
beskæftigelsesområdet. 

MC er projektholder og har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Projektholder har 
således ansvar for at projektet overholder tidsplan, aktiviteter, budget, dokumentation og formidling af 
projektet. Drift og ledelse af SPARKX foregår i tæt samarbejde med organisationen Teknologi i 
Praksis (TiP) som har til huse på MarselisborgCentret og som har mange års erfaring med vejledning 
i og implementering af velfærdsteknologi. Modellen for SPARKX er inspireret af projektet DokkX som 
er ledet af TiP. DokkX er et nytænkende udviklingscenter for digitale løsninger og velfærdsteknologi, 
som præsenterer og demonstrerer løsninger indenfor et bestemt område i 4 måneder af gangen i en 
interaktiv udstilling på Dokk1 [16].  

I løbet af projektet vil der blive indgået samarbejdsaftaler med de involverede virksomheder, og de 
enkelte løsninger vil på baggrund af denne aftale blive opstillet i de allokerede testområder. SPARKX 
forventes ikke at have en fast placering i parken, da de enkelte teknologier vil have forskellige krav til 
plads og placering. Ligeledes tager vi forbehold for omstrukturering af MarselisborgCentrets 
parkarealer igennem SPARK-parkens etablering.  
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Herunder er SPARK-parken illustreret i sin helhed. De gule punkter på tegningen fremhæver de 
allokerede SPARKX områder, hvor der vil være strøm tilgængeligt, og anlægning af teknologi er 
planlagt. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

SUCCESKRITERIER  
 
For at SPARKX-projektet opnår de ønskede målsætninger er følgende succeskriterier opstillet. 

Målsætning 1 

For at opnå målsætningen om at skabe et attraktivt innovationsmiljø opsættes følgende succeskriterier: 
- Minimum en national eller international virksomhed er medvirkende og leverer produkter til 

uderehabilitering i hver fase. 
- Etablere 5 innovationsworkshops med fokus på uderehabilitering med deltagere fra relevante 

virksomheder og rehabiliteringsinstitutioner. 
- At ca. 2000 målbare besøgende i gennemsnit vil anvende SPARKX faciliteterne pr. fase. Heri 

medregnes borgere som anvender teknologierne til aktivitet, træning og rehabilitering, samt 
besøgende i forbindelse med præsentationsdage, fremvisninger og konferencer.  

- At den 5. og afsluttende fase af teknologier som vil være opstillet under RIWC 2020 skal udstille 
de teknologiske løsninger fra projektperioden som havde stor succes og brugerne havde gode 
oplevelser med. 

 



 

 7 af 9 

Målsætning 2 

For at opnå målsætningen om at fremme fysiske og sociale aktiviteter opsættes følgende succeskriterier: 

- Der vil blive indledt ugentlige og månedlige indsatser, som skal være med til at skabe optimale 
forhold for alle potentielle brugere af SPARKX. 

- Der vil blive etableret ugentlige udetræningshold for ældre borgere tilhørende Marselisborg 
området. 

- Alle institutioner på MarselisborgCentret vil få tilbudt vejledning og undervisning i brugen af 
træningsredskaberne, således de er klædt bedst muligt på ift. at engagere deres borgere i 
uderehabilitering. 

 

Målsætning 3 

For at opnå målsætningen om at skabe og formidle viden om hvordan teknologi kan bruges i forbindelse 
med uderehabilitering opsættes følgende succeskriterier: 

- Publicere artikel i et internationalt tidsskrift, dette kunne eksempelvis være Disability and 
Rehabilitation: Assistive Technology 

- Publicere artikler i nationale fagbalde f.eks. Magasinet Pleje, Ergoterapeuten og Vital 
- Indgå i konferencerne CareWare 2019 og RIWC 2020. 
- Oplæg på Rehabiliteringsforum Danmarks nationale konference samt det årlige seminar om 

uderehabilitering 

 

 

DOKUMENTATION OG FORMIDLING 

Vi vil løbende dokumentere projektets forløb gennem evalueringsrapporter for hver fase. 
Evalueringerne vil bygge på kvantitativ data i form af spørgeskemaundersøgelser med brugere der 
indgår i en rehabiliteringsindsats og de sundhedsprofessionelle på MC. Dette komplementeres af 
kvalitativ data i form af interviews med brugere og professionelle  samt observationsdata fra diverse 
afholdte workshops, konferencer og præsentationsdage som vil give indblik i goderne og 
udfordringerne ved brugen af teknologi til uderehabilitering og rehabilitering udendørs generelt. 
Derudover ønsker vi at kvantificere brugsmønstre og anvendelse af teknologierne ved at montere 
sensorer på de enkelte teknologier for at få en indsigt i, hvornår teknologierne anvendes og af hvor 
mange.  

Den endelige afrapportering vil ske i en projektrapport, som beskriver baggrunden for projektet og 
forløbet af SPARKX. Rapporten vil derfor beskrive hele processen og præsentere de erfaringer, der er 
opnået om brugen af teknologier i forbindelse med uderehabilitering. Rapporten vil bygge på de 
evalueringer som er blevet udformet undervejs, og på en større slutevaluering af projektet som vil 
blive foretaget under den sidste udstillingsperiode. Resultater og erfaringer fra SPARKX vil løbende i 
projektperioden blive præsenteret til seminarer og på konferencer bl.a. det årlige seminar om 
uderehabilitering, CareWare 2019 [17] og RIWC2020 [18]. Vi vil løbende i projektperioden skrive 
artikler til nationale fagblade som f.eks. Magasinet Pleje, Vital, Ergoterapeuten og til 
Rehabiliteringsforum Danmark. I forbindelse med afrapporteringen vil vi skrive en artikel til et 
international tilsskrift eksempelvis Disability and Rehabilitation: Assistive Technology.  
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TIDSPLAN 

SPARKX har en projektperiode på 2 ½ år med opstart i august 2018 og afsluttes i december 2020. I 
løbet af projektet arbejdes der hen imod at gøre initiativet permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsplan	(forventet):	Fase

Del Del	1 Del	2 Del	3 Del	4 Del	1 Del	2 Del	3 Del	4 Del	1 Del	2 Del	3 Del	4 Del	1 Del	2 Del	3 Del	4 Del	1 Del	2 Del	3 Del	4

Opførsel	af	ny	teknologi

Events/Konferencer

Præsentationsdag

CareWare

National	Rehabiliterings	Konference

Uderehabiliteringskonferencen

World	Congress

Udviklingsworkshops

Aktiviteter

Præsentation	og	introduktion	for	medarbejdere/terapeuter

Evaluering

Del	evaluering

Process	evaluering

Rapportudarbejdelse

Fase	1	
Aug	-	Jan									

	2018/2019

Fase	2
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2019

Fase	3
Aug	-	Jan

2019/2020

Fase	4
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Aug	-	Dec
2020
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