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Resultater 
Pandemien har hatt relativt stor innvirkning på Motitechs aktiviteter i 2020. Besøks-
restriksjoner på sykehjem og redusert aktivitetstilbud har ført til at de eldres livs-
kvalitet har blitt kraftig redusert. Helsedirektoratet iverksatte derfor tiltak i oktober 
og bevilget ekstra midler til sykehjemmene for å øke aktivitetstilbudet. Dette førte 
til økt etterspørsel etter Motitechs konsept, og selskapet kan derfor vise til en solid 
økning i antall institusjoner og sykehjem som har tilgang til Motiview. 

I 2020 har over 11 800 eldre hatt glede av å sykle til Motiview. Dette er per i dag et 
estimert tall, da selskapet ikke har funnet en god måte å måle hvor mye sykling 
som gjøres på hvert sykehjem. Det er tatt utgangspunkt i antall solgte lisenser 
og at det i gjennomsnitt er 20 eldre som sykler på hver lisens. 20 eldre per sykkel 
er et nøkternt anslag. 

Gjenkjøpsgraden av lisensene har holdt seg høy over flere år og var i 2020 på hele 
96 %. Dette er en sterk indikasjon på at syklene er i bruk og oppleves til nytte for 
de eldre. Også i 2020 har Motitech avholdt Road Worlds for Seniors, også kalt 
sykkel-VM for eldre, men med om lag 1000 færre deltakere enn i 2019. Arrange-
mentet ble gjennomført da den andre bølgen covid-19 kom i september 2020, og 
selskapet er derfor godt fornøyd med antall deltakere. Det ble i snitt syklet hele 
33 kilometer per deltaker, og gitt deltakernes høye alder er dette imponerende tall!

Selskapet har i 2020 også jobbet videre for å kunne dokumentere sin sosiale effekt. 
De har en ambisjon om å måle flere “outcome”-indikatorer som i større grad doku-
menterer verdien syklene skaper for de eldre, som for eksempel økt livskvalitet og 
mobilitet, reduserte smerter, bedre søvn og matlyst, raskere rehabilitering, mest-
ringsfølelse og evne til minnefremkalling. Motitech er også med i et forskningspro-
sjekt i Canada, hvor målet er å se på helsegevinstene ved bruk av Motiview.
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