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Bandagist med visioner 
- InnovationsAgenterne hjælper Ortos med viden om nye teknologier og tendenser 
 

Ifølge Mads Harbo, direktør i Ortos Bandagister, har hans fag ikke ændret sig grundlæggende 

de sidste 50 år. Men nye teknologier er på vej, og Ortos vil være med i front. Derfor kontak-

tede virksomheden InnovationsAgenterne. 

Selve produktionsprocessen i bandagistfaget har været uændret i mange år – håndarbejde 

hele vejen igennem. Først tager bandagisten en gipsafstøbning. Efterfølgende bruger han for-

men til at fremstille selve protesen eller ortosen. Bandagister skelner for øvrigt mellem prote-

ser, der erstatter noget manglende, og ortoser, der støtter noget eksisterende.  

Selv om den grundlæggende fremstillingsproces altså er den samme, så udvikles der til gen-

gæld på materiale-siden. Nu kan man fremstille proteser og ortoser i enten plast, silikone, la-

minat og kulfiber eller en kombination af disse materialer.  

Udvikle faget  

Fordi det færdige emne imidlertid fortsat er unikt, håndlavet og skræddersyet har bandagi-

sterne haft svært ved at udnytte den digitale udvikling inden for f.eks. scannere og 3D-

printere. 

Men Mads Harbo er sikker på, at innovationerne er på vej. Og han vil være med fra start. Der-

for har Ortos brugt InnovationsAgenterne til at finde den nyeste viden på området. 

- Vi vil rigtig gerne være med til at udvikle bandagistfaget, siger Mads Harbo. 
- Vi er en løntung branche, fordi vi skræddersyr alt, hvad vi laver. Men tænk, hvis vi 

kunne automatisere dele af processen. Den udvikling har nogle spændende perspekti-
ver. Vi kunne for forholdsvis begrænsede midler hjælpe de mange tusinde mennesker i 
den tredje verden, der har brug for en protese, f.eks. de mange ofre for landminer, si-
ger direktøren, der er i en årrække har været aktiv i bestyrelsen af den internationale 
del af International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO, hvis formål bl.a. er at 
forbedre adgangen til kropsbårne hjælpemidler i ressourcesvage lande.  
 

Mass Customization 

Ortos har brugt InnovationsAgenternes netværk af forskere og eksperter for at holde sig orien-

teret om den nyeste udvikling på en række områder. 

- Vi følger med i udviklingen inden for nye materialer og teknologier. Den udvikling er 
forudsætning for ”mass customization”, dvs. muligheden for at producere individuelt 
tilpassede produkter med teknikker fra masseproduktionen. Det kan på sigt ændre vo-
res branche fuldstændig.  
 



- Den ultimative innovation inden for vores branche vil være at scanne en patient og 
derefter 3D-printe en protese eller ortose – altså uden en forudgående fysisk model. 
Derfor er vi meget interesseret i at følge med i udviklingen inden for 3D-print. 

 

InnovationsAgent Henrik Blach uddyber: 

- På Innovationstjekket udpegede vi i fællesskab nogle områder, vi skulle fokusere på, og 
efterfølgende har vi holdt en række møder med udvalgte eksperter, bl.a. en ekspert i 
nye kompositmaterialer fra FORCE Technologies’ projekt Industriens Kompositlab. Jeg 
har også arrangeret et møde mellem Ortos og en forsker i 3D-print fra DTU. Det vi her 
fandt ud af var, at 3D-teknologien endnu ikke kan leve op til de materialekrav bandagi-
sterne har. Typisk skal det materiale, som protesen fremstilles af, være stift på den ene 
led og bøjeligt på den anden. Desuden skal det kunne holde til stor belastning og man-
ge bøjninger. 

- De krav kan print-teknologien ikke opfylde endnu. Materialerne har ikke de egenska-
ber vi efterspørger, men udviklingen går hurtigt. Jeg tror, der kommer til at ske meget 
de kommende fem til ti år.  
 

Enormt givende 

- InnovationsAgenterne har været utroligt gode til at komme med ideer, samle viden og 
finde relevante eksperter til os, siger Mads Harbo, Ortos. 

- Vi har både undersøgt 3D-print og nye plast- og kompositmaterialer. Og ikke mindst 
har vi drøftet, hvordan ”individuel masseproduktion” konkret kunne se ud inden for 
vores fag. 
  


