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Enkel deling

Terapeuten laver og deler et 
træningsprogram i ExorLive. 

Programmet kan ses på 
borgerens profil i Assistant.

ExorLive Assistant
Formidlingsplatform til Sosu-medarbejderen



Fuldt automatisk

En algoritme som automatisk 
finder et egnet forløb. 

Algoritmeløsning er fleksibel og 
tilpasses det specifikke behov.

ExorLive Assistant Plus
Kortlægning i hjemmet med automatiseret træningsvejledning



Han selvtræner med 
kommunens egen 

ExorLive Go app og 
Care Survey algoritmen.

Preben får et 
terapeutisk 

genoptrænings forløb. 
Det hele formidles i den 

app Preben allerede 
har.

Efter endt 
genoptræningsforløb 

fortsætter Preben med 
selvtræning baseret på 
Care Survey algoritmen 

Preben er 79 år og 
ønsker at forblive 

selvhjulpen

Preben kommer ud for 
en ulykke

!



Kommunens 
fysioterapeut har 

ansvaret for 
genoptræningen i 

samarbejde med sosu
medarbejderen, der 
anvender ExorLive 

Assistant til træningen

Efter endt 
genoptræningsforløb 
overføres Eva til Care 

Survey algoritmen.

Det betyder ingen 
ændring for Eva eller 
sosu medarbejderen.

Eva lærer hurtigt og 
efter en periode har Eva 

lært selv at benytte 
træningsdelen i 
Assistant appen.
Derfor kan hun 

overføres til 
kommunens ExorLive 

Go app og Care Survey
algoritmen

Eva er 85 år og har 
behov for hjemmehjælp 

efter at have fået ny 
hofte

!



Hvad siger borgere og hjælpere?

”Det giver en enorm frihed at kunne selv.” 

Kirsten fra Aarhus Kommune der efter træning gik fra en gåtur på 5min til 45min.

”Jeg bliver i bedre humør. Og jo mere jeg gør, jo mere har jeg lyst til. Der går lidt 

sport i det.”

”Man kan se på hende, at hendes krop og hendes sind er mere frisk end tidligere.”

Emilie Thormann, SOSU-hjælper fra Aarhus Kommune

”Kirsten og hendes makker Emilie er enige om, at træningen, som en sidegevinst, 

gavner relationen imellem dem”

fra artikel udarbejdet af Aarhus Kommune ”Træning med SOSU giver mod på mere”

https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/nyheder/implementering/traening-med-sosu-giver-mod-paa-mere/

