
NuDrive case stories:  

Mand 94 år., benamputeret, kørestolsbruger og bor på plejehjem: 

”jeg kan nu selv komme rundt på hele plejehjemmet, både til spisning i fælleskøkkenet og over til min ven i 

nr. 94, det kunne jeg ikke før, uden de her. Jeg har også altid igennem mit liv været meget aktiv, jeg har 

altid cyklet, nu hvor jeg ikke kan det mere er jeg bare glad for at kunne bruge kroppen lidt igen, nu kan jeg 

selv”  

 

Mand 45 år, paraplegiker 

”jeg bruger NuDrive når jeg skal en tur i skoven, oftest med min kone. Jeg havde svært ved at have 

kræfterne til at komme rundt i skoven der ligger lige her ovre bagved, jeg kan godt mærke at jeg er blevet 

slidt i skuldrene efterhånden. Nu kan jeg komme med min kone, ligesom vi ellers altid gjorde. Men jeg 

bruger kun NuDrive udenfor, det er der jeg har behov for det.” 

 

Kvinde 65 år, Sclerose 

”Det giver mig en frihed til at kunne komme rundt i vores nabolag og ned til købmanden. Det var ikke til at 

holde ud at min mand skulle skubbe mig hele tiden, både for ham og for mig. Jeg vil selv, derfor betyder det 

også meget for mig at jeg kan holde mig i gang. Så er der også en god tryghed i det med bremserne, at jeg 

bare kan trykke indad når det går ned af bakke, jeg havde ikke kræfterne til det før.” 

 

Kvinde 82 år, plejehjem 

”Min kørestol er sådan en stor en, der kan tippes, så jeg kan ikke nå ned til hjulene og  prøve at komme 

rundt selv. De her gør at jeg kan komme lidt rundt på egen hånd og ud at snakke med de andre, det går 

langsomt men jeg kan selv, i stedet for bare at sidde og kigge, som jeg gjorde før. For mig betyder det 

meget, ellers bliver dagene så lange.” 


