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Et lift for begge parter
Studerende fra University College Sjælland (UCSJ) 
og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) fik testet 
tværfagligheden, da de hjalp Ergolet i Korsør med at 
videreudvikle lift til genoptræning.

Friske øjne kan ofte se noget, som 
trætte øjne ikke kan. Og når de fri-
ske øjne sidder på mere end et 
halvt hundrede studerende fra fem 
forskellige studieretninger, kan der 
komme mange nye input.

Det var Korsør-virksomheden Ergo-
lets indgang til et ViiRS-samarbejde 
med UCSJ og EASJ. Sammen med 
Center for Hjerneskadede 
ved Københavns Uni-
versitet har Ergolet 
for nogle år siden 
udviklet en særlig 
lift, Ergo Trainer, 
der aflaster patien-
tens egen vægt og 
dermed letter den 
fysiske genoptræ-
ning. Og i virksom-
heden havde man en 
ide om, at de studerende 
kunne hjælpe med at udvikle 
produktet yderligere.

- De studerende fik frie tøjler – vi vil-
le ikke holde dem i bås. Er den for 
grim, for stor eller for klodset? Er der 
andre måder den kan bruges på? 
Og hvad kan vi gøre for at brande 
produktet og få en bedre økonomi 
i det, fortæller salgschef i Ergolet, 
Kent Hvidtfeldt.

De studerende repræsenterede stu-
dieretningerne sygeplejerske, er-
goterapeut, pædagog, multimedie-
designer og markedsøkonom. De fik 
en introduktion til ergo træneren og 
fik selv lov at prøve den, og så fik de 
ellers fire-fem måneder at arbejde i 

med sparring på fastlagte tidspunk-
ter undervejs. Forløbet blev afsluttet 
i efteråret 2015 og har blandt andet 
betydet, at Ergolet kan præsentere 
nogle flere anvendelsesmuligheder, 
når de er på salgsmission.

- Efterfølgende har vi ansat en af de 
pædagogstuderende i et studiejob, 
og en af markedsøkonomerne skrev 

en bachelor om Ergo Trainers 
muligheder på markedet i 

England. Ham ansatte 
vi, da han var færdig 
med sin uddannel-
se, og han skal 
fremover arbejde 
på vores kontor 
i England, siger 

Kent Hvidtfeldt.

Han kan sagtens fore-
stille sig at gennemføre et 

lignende samarbejde igen.

- De unge har et drive og en nysger-
righed, og det er kun godt for os at 
blive udfordret. Samtidig er det jo et 
godt projekt for dem at kunne skrive 
på deres cv.

Én ting ville Kent Hvidtfeldt dog ger-
ne lave om, hvis han havde mulig-
heden:

 - Vi forsøgte at få tværfagligheden 
ind, og det lykkedes delvist. Men 
hvis jeg skal give anbefaling til an-
dre, skal det være en opfordring til at 
tænke tværfagligheden ind fra start. 
Det er en udfordring, men det beta-
ler sig.

De unge har et drive og en 
nysgerrighed, og det er kun 
godt for os at blive udfordret. 
Samtidig er det jo et godt 

projekt for dem at kunne 
skrive på deres cv.

PARTNERE: 
Ergolet i Korsør samt UCSJ og EASJ

FORM: 
Samarbejde med studerende

VÆRDI FOR VIRKSOMHEDEN: 
Samarbejdet hjalp virksomheden til 
at se nye muligheder, og de stude-
rende fik praktisk erfaring ved at 
arbejde med en konkret case




