Älyrollaattorin käyttö ja soveltuvuus ikäihmisillä
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Tausta

Orton ja Teknologian tutkimuskeskus VTT tutkivat teknologian hyötyjä ja vaikutuksia ikäihmisten liikkumisen motivoinnissa Suomen
Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa testattiin VTT:n kehittämää älyrollaattoria käyttäjien arkielämässä noin 4 kk ajan. Älyn
tavalliseen rollaattoriin toivat siihen lisätyt sensorit (Kuva 1), jotka keräsivät tietoa mm. päivärytmistä, kuljetusta matkasta ja askelista,
sekä päivittäisestä tai viikoittaisesta liikkumisesta. Käyttäjä näki ko. tiedot tutkimusta varten suunnitellusta älypuhelinsovelluksesta
(Kuva 2).

Kuva 1.
Rollaattorin pyörään asennettu sensori
(VTT)

Menetelmät
 Tutkimukseen otettiin mukaan vähintään 60-vuotiaita ensirollaattorin käyttäjiä (n=9) sekä jo aiemmin rollaattoria käyttäneitä (n=10).
Osallistujat rekrytoitiin Helsingin kaupungin apuvälinepalvelusta ja palvelukeskuksista. Tutkittavia seurattiin 4 kuukautta.
 Tutkimuksessa seurattiin toimintakykyä, elämänlaatua ja motivaatiota liikkumiseen. Kukin osallistuja käytti älyrollaattoria 4 kk siten,
että sai sovelluksen avulla palautetta liikkumisestaan 2 kk ajan ja toisen 2 kk ajan ei saanut palautetietoa.
 Fyysisen toimintakyvyn mittarina käytettiin Dynamic Gait Index (DGI) -testiä. Sen lisäksi osallistujat täyttivät elämänlaatukysely
(RAND-36), masennuskyselyn (BDI-II) ja kyselyn itsestä huolehtimisesta, liikkumisesta ja kotielämästä (FSQfin). Näiden validoitujen
kyselyiden lisäksi tätä tutkimusta varten kehitettiin motivaatiokysely. Testi ja kyselyt tehtiin ennen tutkimukseen osallistumista
sekä
kahden ja neljän kuukauden kohdalla. Motivaatiokyselyn osallistujat täyttivät tutkimuksen alussa ja lopussa.
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Kuva 2.
Älypuhelinsovellus
(VTT)

Tulokset


Sovelluksen käytön ja fyysisen aktiivisuuden välillä ei havaittu yhteyttä.
Ensirollaattorin käyttöönotto lisäsi tasapainoa ja liikkumisen varmuutta,
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mutta rollaattorissa
olevan älyominaisuuksien lisääminen ei oleellisesti ja
tilastollisesti merkitsevästi muuttanut liikkumisen määrää. Yksilökohtainen
T9
hajonta oli suurta, ja jotkut osallistujat kokivat selvästi hyötyvänsä
älypuhelinsovelluksesta. Sovelluksen kokeileminen oli helpompaa niille,
joilla oli aiempaa kokemusta rollaattorista kuin ensikäyttäjille. Osallistujien
keskim. päivittäinen askelten määrä vaihteli merkittävästi (77-8075
askelta/päivä). Luminen talvi vähensi ulkokäyttöä merkittävästi.
Seurantasovellusta katsottiin vaihtelevasti (noin 2 krt/pv).



Terveyteen liittyvä elämänlaatukysely ei osoittanut selkeää muutosta
seuranta-aikana.



Masennuskysely osoitti, että älypuhelinsovelluksen käyttö rollaattorissa
edisti mielialan kohenemista (p=0.03).



Motivaatiokyselyn kokonaispistemäärässä ei ollut merkitsevää

muutosta seurannan aikana

Johtopäätökset
Pilottitutkimus osoitti, että älyominaisuuksien lisääminen rollaattoriin
voi hyödyttää osaa ikääntyvää väestöä ja ikäihmisten kuntoutusta.
Rollaattorin ensikäyttäjillä huomio keskittyi enemmän uuteen
elämäntilanteeseen rollaattorin käyttäjänä, kun taas kokeneet
käyttäjät olivat kiinnostuneempia rollaattorin älyominaisuuksista.

Pilotissa testatun ratkaisun jatkokehityksessä tulisi lisäksi
ottaa huomioon käyttäjien erilaiset tilanteet ja tarpeet,
lisäksi kokonaisvaltaisessa ratkaisussa on hyvä huomioida
myös muut motivaatioon vaikuttavat sidosryhmät, kuten
läheiset ja kuntouttajat
Jatkossa tulisi tutkia ihmislähtöisiä teknologiaratkaisuja tarkemmin ja
suuremmilla aineistoilla kuin tässä tutkimuksessa
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