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Hvad bruger du TubusOne til?
Jeg bruger den til vores tetraplegiker-patienter, som har nedsat arm- og håndfunktion.

Hvad forbinder du TubusOne med?
Det er et fantastisk hjælpemiddel til ændrede livsvilkår. Folk, der ikke arbejder
med handicap, bruger ofte vendingen ”at
være bundet til sin kørestol”. Det er helt
forkert: En kørestol er friheden til selv at
bevæge sig hen, hvor man vil. Det er det
samme med TubusOne: Fra at skulle have
hjælp til at tjekke e-boks og e-mails, giver
TubusOne folk friheden til selv at gøre det.

Er der noget, særligt, der har overrasket
dig ved TubusOne?
Det er kommet bag på mig, hvor nem
den er at betjene, og at selv børn kan
bruge den. For nylig havde vi en lille pige
til genoptræning her på klinikken, og hun
brugte TubusOne med stor fornøjelse.

Har du prøvet lignende instrumenter, software eller kommunikationshjælpemidler?
Nakkestyring, hagestyring, øjenstyring, en
knap, man trykker på med hovedet mm.
TubusOne er lige til at gå til, hvor de andre
tager længere tid at lære at bruge. Desuden er prisen meget overkommelig.

Nogle vil måske tænke, at dine patienter
har værre ting at bekymre sig om end private anliggender på smartphone og tablet.
Hvorfor er ”frihed” på nettet så vigtigt for
dem?
Rehabilitering handler om, at du bliver
selvkørende på så mange områder som
muligt, og hvis du er selvkørende på
nettet, er du rigtig langt. Tidligere har
vores patienter fået pårørende og
personale til at holde telefonen for sig, når
de talte, og det, at de med TubusOne nu
kan selv, giver en tilbagevenden til, som
tingene var før, deres livsvilkår blev ændret. Der var et tidpunkt, hvor en patient
endnu ikke havde fået bevilget sin egen
TubusOne, og da jeg skulle tage vores
”låne-tubus” fra ham, blev han enormt
vred og frustreret, fordi han var blevet så
glad for den frihed, den gav ham.

Tubus Technology IVS arbejder efter en forretningsmodel, der i høj grad er baseret på
et samarbejde med jer brugere. Hvordan
har du oplevet det?
En af partnerne i TubusOne, Lizanne, har
besøgt vores afdeling, hvor hun viste
produktet frem og besvarede alle vores
spørgsmål. Det er mit klare indtryk, at
hun og hendes partner er enormt dedikerede, og at det ligger dem meget på
sinde at sikre, at deres produkt har den
bedste standard. Jeg tror faktisk, at deres
oprigtige motivation kommer af den holdning, at alle har ret til at drage gavn af de
mange muligheder for kommunikation og
videndeling, touch-skærme giver.
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Har du noget, du gerne vil dele med folk,
der overvejer at købe en TubusOne?

Har TubusOne ændret noget i dine patienters sociale og private liv?

Folk med svære hjerneskader kan nok kun
bruge TubusOne i begrænset omfang, da
den kræver en vis kognitiv funktion. Derudover ville det glæde mig meget, hvis
flere kendte til TubusOne, for der er rigtig
mange mennesker verden over, som kan
få enorm gavn af en TubusOne. For nogle
vil den være netop det, der gør, at de kan
beholde deres job.

Noget af det første, vores patienter gerne
vil, er at bruge mobil og tablet, så de kan
komme i kontakt med omverdenen. Det
kan de med TubusOne, og de kan betjene
den fra første gang, de prøver den. Det er
helt unikt og en af grundene til, at
TubusOne er det bedste hjælpemiddel i
denne genre, vi har haft i alle de år, jeg
har været i faget.

“

“

[…] der er rigtig mange mennesker verden
over, som kan få enorm gavn af
TubusOne. For nogle vil den være netop
det, der gør, at de kan beholde deres job.
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DENNIS CHRISTENSEN
45 år, tidl. sætteskipper, primær progressiv sklerose

Hvad bruger du TubusOne til?
Jeg er uddannet sætteskipper, og mit sociale liv stoppede, da jeg ikke længere
kunne sejle. Med TubusOne har jeg fået et
socialt liv på nettet, og det er pragtfuldt.
Jeg er kommet med i en gruppe på min
vej, hvor vi skriver om alt fra storskrald
til vejfester. Jeg skriver også fødselsdagshilsner til familien, læser om det lokale
fodboldhold, og jeg bruger rigtig meget tid
på at læse debatter på Skleroseforeningens
hjemmeside. TubusOne er en genial måde
at løse problemet med at få privatliv på
nettet, når man ikke kan bruge sine fingre.

Tubus Technology IVS arbejder efter en forretningsmodel, der er baseret på et samarbejde med jer brugere. Hvordan har du
oplevet det?
Jeg har i dén grad følt, at Asbjørn, som
udvikler TubusOne, lytter til mine erfaringer
og bruger dem til at gøre den bedre. Han
og Lizanne, som står for den daglige drift,
brænder virkelig for det, de laver, og jeg
ønsker dem alt godt.

Har du noget, du gerne vil dele med folk, der
overvejer at købe en TubusOne?
Skynd jer at købe en! Det er en helt ny
verden, der åbner sig, men det er svært at
forestille sig, hvor meget livskvalitet man
faktisk kan få ud af sådan en lille pustepind,
før man har prøvet den. Det er det bedste
køb, jeg længe har gjort. Og så skader det
bestemt ikke, at den koster væsentligt
mindre end andre hjælpemidler. Særligt
dem, der virker.

Har du oplevet nogle udfordringer ved at
bruge TubusOne?
Det tog mig lige et par forsøg at lære at
placere den i holderen, når jeg var færdig med at bruge den. For nylig fik jeg ny
kørestol, som jeg styrer med hagen, så jeg
måtte lige holde en lille pause med TubusOne, indtil jeg havde lært at bruge den nye
stol. Det var en kort periode, men det føltes
som flere år, for jeg er blevet helt afhængig
af den frihed, TubusOne giver mig.

Hvordan vil du forklare, hvordan TubusOne
virker?
Når jeg prøver at forklare min familie det,
siger jeg, at det minder om, da man som
barn lavede bobler i saftevand med et
sugerør. Det er kinden, man bruger. Det er
ikke luft, så man behøver ikke at have god
lungekapacitet.
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“

“

“

Det er en helt ny verden, der åbner sig, men det er svært at
forestille sig, hvor meget livskvalitet man faktisk kan få ud af
sådan en lille pustepind, før man har prøvet den.
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LIS ROTH
59 år, tidl. sundhedsassistent, attakvis progressiv
sklerose

Hvad bruger du TubusOne til?

Hvad er fordelene ved TubusOne?

Fx til at ringe nødkald fra min iPad eller
iPhone, hvis jeg har brug for hjælp. Jeg
bruger den særligt til iPad, hvor jeg sætter
musik og film på, læser e-bøger og nyheder,
skriver mails og sms’er og bestiller mad. Til
jul brugte jeg TubusOne til at købe gaverne
på nettet, og så skulle min mand bare hente
dem på posthuset. Det er så lækkert, at jeg
nu kan bidrage med noget, for han tager rigtigt meget fra, nu da jeg hverken kan bruge
arme eller ben.

Der gik 20 sekunder, fra jeg fik den i munden første gang, til jeg kunne bruge den. Den
går ikke i stykker eller skal opdateres hele
tiden, og jeg skal ikke kunne andet end at
dreje hovedet, fange den med munden og
puste i retning af min iPad.

Har TubusOne ændret noget i dit sociale liv?

Hvordan har du oplevet kontakten med dem,
der producerer TubusOne?

Den stimulans, jeg får på nettet, gør, at jeg
er gladere, når min mand kommer hjem.
Jeg føler ikke længere, at jeg er hende den
triste og kedelige, der ikke oplever noget.
Mange gange er det mig, der fortæller nyhederne.

Hvad forbinder du TubusOne med?
Den har åbnet verden for mig. Det er store
ord, men det kan ikke reduceres til reklame
eller markedsføring. Det er mit liv, det handler om, og mit liv er blevet rigere, efter jeg
har fået TubusOne.

Har du prøvet lignende kommunikationshjælpemidler?

Hvad er ulemperne ved TubusOne?
Der er en lidt irriterende klik-lyd, når den
rammer skærmen.

Den har været helt sublim. På et tidspunkt
blev skærmen så våd, at jeg følte, bogstaverne løb ned ad den. Så ringede jeg ind
og talte med Asbjørn, der udvikler den, og
han fandt så ud af at lave et hul, så dampen
kan komme ud.

Har du noget, du gerne vil dele med folk, der
overvejer at købe en TubusOne?
Man skal ikke være bange for at få den i
munden. Det, syntes jeg, var lidt væmmeligt, inden jeg prøvede den, men det var
faktisk ikke spor ubehageligt, og der medfølger grundig vejledning i, hvordan man let
holder den ren.

Jeg har prøvet øjenstyring, stemmestyring
og forskellige systemer til tommelfingeren.
De har enten været langsomme, ikke virket
eller været svære at betjene.
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“

Til jul brugte jeg TubusOne
til at købe gaverne på nettet,
og så skulle min mand bare
hente dem på posthuset.
Det er så lækkert, at jeg nu
kan bidrage med noget […]

“
77

RANDI STUB PETERSEN
66 år, frivillig i friluftsorganisationer og politik samt tidl.
dyrlæge ved Kødkontrollen, tetraplegiker

Hvad bruger du TubusOne til?
Jeg er engageret i mange forskellige aktiviteter og bestyrelsesarbejde. Derfor er
det enormt vigtigt for mig hurtigt at kunne
læse og besvare mails selvom, jeg er sengeliggende eller på hospitalet, hvor jeg
ikke har adgang til min computer, og det
kan jeg med TubusOne. Det er afgjort et
hjælpemiddel, jeg vil anbefale til alle uden
håndfunktion.

Har du prøvet lignende instrumenter, software eller kommunikationshjælpemidler?
Jeg har et stykke metal på mine briller,
som reflekterer lys og aktiverer computerskærmen. Derudover har jeg hagestyring til
smartphone, og snart får jeg tungestyring
til både smartphone og computer.

Hvordan vil du forklare, hvordan TubusOne
virker?
Det er en hurtig metode til at få aktiveret
en touch-skærm, som ikke belaster på nogen måde. På rygmarvscentret burde man
straks tilbyde TubusOne til alle, som ikke
kan bruge armene, for det er altafgørende
at få den frihed, den giver.

Hvad er fordelene ved TubusOne?
Den virker upåklageligt, og den virker hurtigt. Den kan bruges uanset, om man sidder
i sin stol, hjemme i sengen eller i en hospitalsseng.

Tubus Technology IVS arbejder efter en forretningsmodel, der i høj grad er baseret på et
samarbejde med jer brugere. Hvordan har du
oplevet det?
Det har været en positiv oplevelse og meget
stimulerende at være med til at udvikle
TubusOne. Efter jeg fik en nyere iPad, ændrede de TubusOne, så den passede til den
nye skærm.

Har du noget, du gerne vil dele med folk, der
overvejer at købe en TubusOne?
Det er en god idé at tænke i, hvilke situationer man har brug for et kommunikatioshjælpemiddel. Fx kan man ikke bruge TubusOne, når man kører i bil, fordi bumpene i
vejen gør, at man ikke kan ramme skærmen
præcist. Man skal også overveje, om man vil
bruge den til møder. Det gør jeg ikke selv,
da jeg er bange for, at det at have noget i
munden kan skabe en distance til dem, jeg
holder møde med.

Har du oplevet udfordringer ved at bruge
TubusOne?
Jeg savner en praktisk holder til iPaden,
når jeg ligger i sengen. Jeg klarer det med
puder, men der skal laves en bedre løsning.
Derudover savner jeg en fast indstilling af
holderen til min kørestol samt et par andre
små ergonomiske detaljer. Der opstår desuden en del spytproduktion i munden, som
man lige skal vænne sig til, men det hele
opvejes afgjort af fordelene ved TubusOne.
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“

“

På rygmarvscentret burde man
straks tilbyde TubusOne til alle, som
ikke kan bruge armene [...]
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