
 

 

 

Fremtidens forebyggelse 
Nedslidning er et stort problem for mange mennesker og forskningen ved 

idag kun lidt om de udløsende faktorer. Vi har derfor etableret et 

samarbejde mellem Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet og 

PreCure. Vores mål er at forebygge og forbedre genoptræning efter skader i 

underarmen, som f.eks. tennisalbue. 
 

Vi har brug for dig! 

Vi søger testpersoner, der vil være med til at skabe ny viden til forskningen 

samt udvikle et smart wearable - PreCure Elbow. Du får mulighed for at 

prøve det helt nye produkt i 2 dage. Vi beskytter dine data i hele processen 

og du kan til enhver tid melde fra. 

 

Hvad er PreCure Elbow? 
PreCure Elbow bæres på din underarm under dit normale tøj gennem din 

arbejdsdag.  Den måler din muskelaktivitet og denne data bruger vi til at 

udvikle en tilbagemelding, der giver besked, hvis bevægelserne er skadelige 

samt blive klogere på hvad der forårsager skader. På dette stade vil du være 

i stand til at se hvor meget spænding du har igennem dagen. 

Vil du være med til at udvikle et revolutionerende produkt til 
forebyggelse af skader i underarmen? 

Undersøgelsen 

 
• Kort info om testen 

Vi starter med at forklare hvad vi ønsker at opnå 

og hvorfor din deltagelse er vigtig.  

 

• Download af og registrering i APP (5 min) 

Inden vi mødes kan det være en ide at du 

downloader vores APP som du finder på App Store 

eller i Google Play – Den hedder PreCure. 

 

• Dataopsamling (2 dage) 

Du bærer PreCure Elbow i 2 arbejdsdage. 

Undervejs skal du registrere i APP’en hvis du får 

smerter i albuen. 

 

• Brugerundersøgelse (ca. 5 min.) 

Som det sidste beder vi dig svare på en 

brugerundersøgelse, som er afgørende for vores 

videreudvikling af produktet. 

Praktisk information 

 
• Hvem leder vi efter? 

Vi søger især personer med skader eller smerter i 
albuen. Men vi vil også gerne inkludere personer 
uden skader i underarmen. Det eneste krav er at du 
skal have en smartphone.  

 

• For virksomheder 
Testen foregår lokalt på virksomheden i 2019. 
PreCure sørger for alt det praktiske i forbindelse med 
testen. 

 

 

 

Kontakt 

Søren Würtz 

sw@precure.dk 


