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4Mvideo
CareWare præsentation 20. august 2020

HVAD laver vi, HVORFOR , HVORDAN fungerer det, +

Video-cykling for seniorer

( E-sport cykling / E-cykling / Virtuel cykling )

Aug 2020

Kontakt:
Erik Johannsen
Email: ej@4mvideo.dk, Web: 4mvideo.dk

Vi udvikler indendørs videocykling til familier og bedsteforældre :D
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Sportens verden: Virtuel landevejscykling

Kilde: Artikel DR.DK
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4Mvideo: Virtuel fritidscykling
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Problemet og ‘kuren’ 

• Den demografiske udvikling
– Personlige, familiemæssige og samfundsøkonomiske udfordringer.

• For lidt motion
– Livsstilsygdomme
– Aldersrelateret tab af muskelmasse og fysisk skrøbelighed hos ældre er ofte 

forbundet med en fysisk inaktiv livsstil.

• 30 minutters daglig motion påvirker livskvalitet positivt
– Underbygget af studier fra bl.a. KU, Sundhedsstyrelsen & SFI.

• MEN !
– En stor del af gruppen af 65+ årige efterlever ikke 

anbefalingen om 30 min daglig motion - og mange er 
fysisk inaktive !

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet/anbefalinger/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx
https://pure.sfi.dk/ws/files/226783/1233_Forebyggende_fysisk_traening_web.pdf
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4Mvideo: Mere motion med Motivation 

Målsætning for version 1.0

• Motivere brugere 65+ år og ældre

• Private og sundhedsprofessionelle

• Cykelture fra favoritsteder….  typisk gode minder 
fra tidligere gå-, løbe-, cykelture

• Personlige cykelvideoer – f.eks lavet af børnebørn, 
familie og venner.

• Måling af egne præstationer
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Sådan virker det :)

https://youtu.be/TQNP3JSCUrw
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Projektsamarbejde med Gladsaxe kommune

Rehabilitering i eget hjem
Daglig træning - kommunale seniorcentre

• August 2020: På med vanten igen J
• Marts 2020: Covid-19 …….. 

• Feb 2020: CareTech CHALLANGE nominering
• Jan 2020:  2 nye sprogvarianter – Engelsk, Japansk 

• Nov 2019: Løsning klar til privatkundemarkedet
• Nov 2018: Innovationsfond bevilling –> ver 1.0 færdigudvikling

• Okt 2017: I drift i Gladsaxe –> ½ års testopsamling 
• Okt 2016: OPI projektstart -> udvikling
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Testresultater fra indledende udvikling og test

På Bakkegården:
”Beboerne er glade for at videocykle”. ”Det bringer minder frem.”

I eget hjem:
”Jeg cykler dagligt ..det er godt for mine ben”

”Jeg cykler om aftenen, det mindsker uro i benene om natten, så jeg sover bedre”

”Jeg kan ikke cykle udendørs mere, men jeg går ture med min rollator og videocykler -
det er en god måde at få min daglig motion på”   

25 test-personer: 22 positive, 2 stoppet, 1 kun cykel
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Og de private kunder ?

To korte privatkunde referencehistorier (læs dem på Facebook/4Mvideo)
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Tak for interessen

• Gratis ‘smagsprøve’: 4Mvideo-app og Bagsværd Sø cykelvideoer

• Gratis testabonnement (1 måned): Klik ‘Prøvetur’ på hjemmesiden 

• Køb via webshop: Kadencesensor 375 kr, abonnement fra 125 kr / måned (inkl moms)

• Kommuner, institutioner, virksomheder: prissættes efter behov / ring eller skriv til os

P.s.: 4Mvideo webshop tilbyder et lille udvalg af cykler og tablets. Vi anbefaler dog, at kunder selv
indkøber udstyr som 4Mvideo skal bruges sammen med, da udvalget er meget større og det typisk
er billigere, at handle direkte selv.

https://4mvideo.dk/butik.html
https://4mvideo.dk/pr%C3%B8vetur.html
https://4mvideo.dk/butik.html
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Web artikler og links

• DR: God kondition halverer risiko for hjerteanfald

• DR: Alpe d’Huez kan besejres i din dagligstue

• DR: Virtuel cykling får egen klub

• Gladsaxebladet: Bagsværd sø rundt på cykel – hjemme i sofaen

• CareTech CHALLENGE / Teknologisk Institut

• Prøv en gratis tur med 4Mvideo-appen

• 4Mvideo-app, 1 minuts eksempel-tur med ’Cykelbanden’

• 4Mvideo turmålseksempel, den ’gamle’ TV-by i Gøngemosen

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/god-kondi-kan-halvere-din-risiko-hjerteanfald
https://www.dr.dk/sporten/cykling/alpe-dhuez-kan-besejres-i-din-dagligstue-e-cykling-er-ikke-bare-en-doegnflue
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/virtuel-cykling-faar-egen-klub-vi-kunne-godt-moedes-ude-paa-villavejen
https://www.gladsaxebladet.dk/2019/10/bagsvaerd-soe-rundt-paa-cykel-hjemme-i-sofaen/
https://www.carenet.nu/nyheder/?id=2826
https://4mvideo.dk/
https://youtu.be/kfXAyDuRZjk
https://youtu.be/90tasn9eyt0

