
Da Conny Shultz læste i
JydskeVestkysten, at De-
signskolen Kolding søgte
kvinder over 65 år til at
deltage i et projekt, hvor en
kropsbåren sundheds-
måler skulle redesignes, så
kontaktede hun skolen. 

– Jeg har været i sund-
hedsvæsnets kløer, og
projektet lød rigtig spæn-
dende. Og nu da jeg er
blevet pensionist, har jeg
tid til det, fortæller Conny
Shultz. 

Hun samarbejder med
Ursula Olsen, som stu-
derer accessory design på
femte semester og afslutter
sin bachelor til sommer. 

– Mit fokus er ikke det
funktionelle og det prakti-
ske. I stedet har jeg valgt
en lidt skæv vinkel. Det er
de følelser, der er forbun-
det med at bære sundheds-
måleren og at være i en
proces, hvor man skal
finde ud af, om man har en
hjertesygdom eller ej, som
jeg arbejder med, fortæller
Ursula Olsen.

Conny Shultz har af-

prøvet sundhedsmåleren,
der kan registrere ting som
puls, temperatur og blod-
tryk. Det er et apparat, som
firmaet Cortrium er i gang
med at udvikle. Det kan
være en hjælp for sund-
hedsvæsnet at sende bor-
geren hjem, mens han eller
hun over et par dage får
foretaget de nødvendige
målinger. 

Aktivt liv
Andre i klassen arbejder
med den praktiske ud-

vikling af sundhedsmå-
leren.

For 12 år siden fik Conny
Shultz en pacemaker.

– Dengang så jeg i ånden,
at jeg skulle gå rundt med
en pose med to batterier
hængende rundt om hal-
sen. For sådan var det for
den eneste, jeg havde
kendt med pacemaker.

– Man kommer til at tæn-
ke meget på døden, når
man får sådan en fyr. Men
jeg ville ikke gå og være
bange. Jeg vil leve mit liv
godt og kvalitativt. Jeg
svømmer i fjorden, jeg er
roer, jeg rejser og lever et
aktivt liv.

Via samarbejdet har hun
og Ursula Olsen talt om
mange følelser.

– Det er spændende, og
Ursula har talent. Det bliver
spændende at følge hende,
siger Conny Shultz. 

Ursula Olsen håber, at
hendes arbejde, som hun
endnu ikke ved hvor ender,
kan være en øjenåbner.

– Uanset om man er syg
eller ej, så fremkalder det
følelser at bruge en sund-
hedsmåler, og det er væ-
sentligt at tage højde for. 
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De har grebet den
skæve vinkel

Ursula Olsen og Conny Shultz klikker godt sammen, og begge har været super glade for at arbejde med sundhedsmåleren. Foto: Ludvig Dittmann

Af Lena Juul,
lju@jv.dk
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Tag med i teatret
■ Trine Møller underviser
Ursula Olsen og seks andre
accessories design- studeren-
de i velfærdsdesign på De-
signskolen i Kolding. 
■ Som inspiration til projektet
har Trine Møller i samarbejde
med Mungo Park Kolding fået
forestillingen Beskæring om
demens til Kolding. 
■ Den spilles den 1. december
klokken 12 og 19.30. 
■ Billetter kan købes på
www.mungoparkkolding.dk

Velfærdsdesign: Pacemaker-bærer Conny Shultz og designsko-
leelev Ursula Olsen arbejder på at udvikle en sundhedsmåler,
der skal sidde på patientens krop. Det handler om følelser.


