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INNOBA	  



Vi	  vil	  nyt!	  
”Hvordan	  kan	  Stavanger	  kommune	  gå	  sammen	  med	  private	  
leverandører	  om	  at	  udvikle	  og	  implementere	  nye	  innova,ve	  
løsninger	  ,l	  øget	  ak,vering	  og	  egenmestring	  for	  brugere	  i	  

korGdsophold?”	  
	  
	  
Vi	  ønsker	  i	  Stavanger	  Kommune	  at	  åbne	  op	  for	  helt	  nye	  og	  innova,ve	  
løsninger,	  der	  kan	  løKe	  innova,onshøjden	  i	  ældreplejen	  og	  hjælpe	  os	  med	  at	  
re-‐tænke	  borgeres	  korGdsophold	  på	  Sykhjem!	  

	  
	  

INNOBA	  
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	  	  Se	  www.stavanger.no/XXX	  for	  mere	  info	  om	  projektets	  vision	  og	  formål	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  Zero	  1.0	  



Hvorfor?	  
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Vi	  forventer	  i	  de	  kommende	  år	  en	  fordobling	  af	  ældre	  over	  80	  år.	  Det	  betyder	  øget	  pres	  på	  Sykehjemspladser	  i	  
Kommunen	  sam,dig	  med	  færre	  sundhedspersonale.	  En	  stor	  udfordring	  er	  effek,v	  ak,vering	  og	  genoptræning	  af	  
ældre	  borgere	  på	  korGdsophold,	  så	  borgeren	  kan	  komme	  hjem	  igen	  og	  klare	  sig	  bedst	  muligt	  i	  eget	  hjem.	  Det	  
handler	  om	  at	  leve	  hele	  livet!	  
	  
Derfor	  er	  Kommunen	  gået	  sammen	  med	  Innovasjon	  Norge,	  Leverandørutviklingsprogrammet	  og	  Difi	  om	  at	  
igangsæXe	  1-‐3	  innova,onsprojekter,	  hvor	  kommunen	  arbejder	  sammen	  med	  private	  leverandører	  om	  at	  udvikle	  
frem,dens	  løsning	  ,l	  ak,vering	  af	  ældre	  borgere	  i	  korGdsophold.	  Der	  er	  12	  mio.	  kr.	  ,l	  udvikling	  af	  de	  bedste	  
løsninger.	  
	  
Løsningerne	  skal	  udvikle	  i	  partnerskaber	  med	  private	  leverandører.	  I	  innova,onspartnerskaberne	  arbejder	  
leverandører	  og	  kommune	  sammen	  om	  at	  udvikle	  løsninger,	  der	  direkte	  kan	  implementeres	  i	  kommunen	  eKer	  
udviklingsforløbet.	  Kommunen	  kan	  indkøbe	  løsningerne	  uden	  et	  nyt	  udbud	  og	  forventer	  derfor	  at	  kunne	  tage	  
løsningerne	  i	  brug	  hur,gt.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  4.0_Pixabay_MaX	  Sawyers	  
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	  	  Find	  det	  samlede	  udbudsmateriale	  på	  XXXX	  



Vores	  udfordring	  
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«  Den	  ældre	  kan	  få	  det	  bedre	  på	  et	  korGdsophold	  	  
og	  komme	  i	  gang	  med	  genoptræning,	  men	  det	  
holder	  ikke	  på	  lang	  sigt,	  fordi	  den	  ældre	  mister	  
funk,onsniveauet,	  når	  han/hun	  kommer	  hjem	  
igen.	  

«  Der	  eksisterer	  løsninger	  ,l	  genoptræning	  på	  
korGdsophold,	  men	  de	  er	  ikke	  egnede	  ,l	  at	  tage	  
med	  hjem	  og	  bruge	  selv	  for	  den	  ældre.	  

«  Løsninger	  har	  oKe	  én	  bestemt	  funk,on	  og	  fungerer	  
ikke	  som	  værktøjer	  ,l	  hele	  den	  samlede	  
genoptræning.	  	  

«  De	  pårørende	  og	  det	  øvrige	  sociale	  netværk	  er	  ikke	  
tænkt	  ind	  i	  de	  nuværende	  løsninger.	  

«  Løsningerne	  tager	  ikke	  hånd	  om	  de	  bagvedliggende	  
årsager	  ,l	  manglende	  fysisk	  træning	  som	  f.eks.	  
ensomhed,	  dårlig	  ernæring	  og	  kogni,v	  svækkelse.	  

«  Det	  er	  svært	  for	  den	  ældre	  at	  opretholde	  
mo,va,onen	  og	  systema,kken	  i	  træningen	  –	  der	  
skal	  mere	  ,l	  en	  et	  simplet	  træningsværktøj.	  

«  Der	  mangler	  værktøjer,	  som	  også	  hjælper	  
medarbejderne	  i	  kommunen	  med	  at	  støXe	  den	  
ældre	  i	  ak,vering	  under	  og	  eKer	  et	  korGdsophold.	  

«  Der	  er	  brug	  for	  samlede	  løsninger,	  der	  tager	  hånd	  
om	  det	  hele	  menneske	  og	  sam,dig	  fungerer	  i	  den	  
kommunale	  hverdag.	  

INNOBA	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  4.0_Pixabay_Dotsinmycoffee	  

Se	  www.stavanger.no/xx/workshoprapport	  1	  for	  mere	  info	  om	  udfordringer	  



PotenJalet	  

5	  

Behovet	  er	  stort	  for	  genoptræning	  ifm.	  korGdsophold:	  Bare	  en	  uge	  i	  senge	  giver	  10%	  reduk,on	  i	  udholdenhed	  
og	  20%	  reduk,on	  i	  muskelstyrke.	  Man	  bliver	  simpelthed	  passiv	  at	  være	  indlagt	  –	  og	  det	  kan	  følge	  den	  ældre	  
hjem	  bageKer.	  
	  
Der	  er	  mere	  end	  200	  korGdspladser	  på	  Sykhjem	  i	  Stavanger	  Kommune.	  Den	  gennemsnitlige	  ligge,d	  i	  dag	  på	  
korGdsophold	  er	  ca.	  26	  døgn.	  Det	  koster	  kommunen	  200	  mio.	  kr	  årligt.	  Kunne	  man	  spare	  bare	  10%	  af	  disse	  
udgiKer	  (ved	  kortere	  ophold,	  færre	  genindlæggelser,	  osv.),	  ville	  besparingspoten,alet	  ved	  den	  reXe	  innova,ve	  
løsning	  være	  op	  mod	  20	  mio.	  kr.	  årligt.	  
	  
Derudover	  kan	  der	  være	  sparede	  udgiKer	  ,l	  genindlæggelser	  af	  ældre	  på	  Sykehus,	  udgiKer	  ,l	  hjemmepleje	  ,l	  de	  
ældre,	  der	  er	  for	  fysisk	  svækkede	  ,l	  at	  klare	  sig	  selv,	  osv.	  DeXe	  økonomiske	  poten,ale	  forventes	  fordoblet	  i	  
frem,den	  med	  det	  øgede	  antal	  ældre	  i	  kommunen.	  	  
	  
Her,l	  kommer	  det	  velfærdsmæssige	  poten,ale	  i	  at	  forbedre	  ældres	  livskvalitet	  og	  forhindre	  genindlæggelser	  på	  
sykehus	  pga.	  fysisk	  forværring	  osv.	  
	  
	  

INNOBA	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  Zero	  1.0	  

Find	  detaljeret	  business	  case	  på	  www.stavanger.no/xx	  



Brugerbehov	  
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INNOBA	  

De siger, at jeg skal 
fortsætte træningen 

derhjemme. Det tror jeg 
ikke, at jeg får gjort…


Foto:	  Crea,ve	  Commons	  Zero	  1.0	  

Se	  personer	  med	  hverdagsvideoer	  på	  www.stavanger.no/xx	  

Jeg klarer næsten 
ikke at være aktiv. 

Min læge siger, at jeg 
ikke spiser og drikker 

nok.
Jeg føler mig alene med 
det hele…


Der er så trygt her på 
korttidsopholdet – de (andre) 

sørger for min træning.


Sidst jeg kom hjem, 
faldt jeg og blev 
genindlagt efter 1 

uge.


Det er så svært at bruge 
de maskiner. Jeg kan ikke 
finde ud af alle de små 
dimsedutter (knapper).


Det bliver altså ikke 
bedre med mit 

helbred. Det nytter 
ikke noget at træne.




InnovaJve	  løsninger!	  
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Crea,ve	  Commons	  4.0_Google	  Images_Flickr_Kay	  Kim	  
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er	  så	  sjov,	  at	  man	  har	  
lyst	  ,l	  at	  bruge	  den	  
flere	  gange?	  

kan	  registrere	  den	  
ældres	  ak,vitet	  og	  
overføre	  data	  ,l	  fx	  
Sykehjem?	  

både	  kan	  bruges	  på	  
korGdsophold	  og	  
derhjemme	  
eKerfølgende?	  

Kan	  inddrage	  
pårørende	  i	  en	  ak,v	  
rolle?	  

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

MOTIVATION	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Udvikle	en	sjov	løsning,	som	

man	har	lyst	Cl	at	bruge	flere	
gange?	

Ø  MoCvere	Cl	daglige	træning?	
Ø  Skabe	glæde	og	livskvalitet	–	

ikke	dårlig	samviKghed	og	
stress?	

Ø  MoCvere	Cl	at	blive	involveret	
i	at	nå	egne	mål?	

Ø  …?	

Foto:	CreaCve	Commons_Google	images_Wikimedia	Commons	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

	
MED	HJEM	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Udvikle	løsninger	der	både	kan	

bruges	på	korKdsophold	og	
derhjemme	eVerfølgende?	

Ø  Sikre	at	løsningen	kan	bruges	i	
mange	former	for	rum	og	
forskellig	indreWede	hjem?	

Ø  UdnyWe	kendte	
hverdagsakCviteter	Cl	træning	
i	eget	hjem?	

Ø  UnderstøWe	selvstændighed	i	
eget	hjem	og	hverdag	eVer	
korCdsophold?	

Ø  …?	
	

Foto:	CreaCve	Commons_Google	images_Wikipedia	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

	

INDDRAGE	

PÅRØRENDE	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Få	pårørende	ind	i	en	akCv	

rolle	i	at	støWe	den	ældre	Cl	
træning	og	selvhjulpenhed?	

Ø  Give	konkrete	opgaver	med	

hjem	fra	korKdsophold?	

Ø  Gøre	pårørende	trygge	ved	at	

den	ældre	kommer	hjem	fra	
korKdsophold?	

Ø  Få	pårørende	Cl	at	sige:	”Det	

her	er	et	fantasCsk	Clbud	Cl	

min	mor”?	

Ø  Overføre	informaConer	Cl	de	
pårørende	om	fx	fald	og	lign.?	

Ø  …?	

Foto:	CreaCve	Commons_Google	images_Publicdomainpictures	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

AUTOMATISK		
REGISTRERING	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Registrere	den	ældres	akCvitet	

/situaCon	og	overføre	data	Cl	
Sykehjem,	pårørende,	…?	

Ø  Udvikle	en	ny	form	for	
”rullator”,	som	måler	på	alt	(fx	
blodtryk,	dehydrering,	hjerte,	
puls)?	

Ø  Lave	en	skridWæller	der	måler	
hvor	langt	man	går?	

Ø  Udvikle	en	GPS	med	alarm	hvis	
i	ro	for	længe?	

Ø  Sikre	registrering	og	læring	af	
effekt	ved	forskellig	akCvitet?	

Ø  Foretage	målinger	uden	at	føle	
sig	overvåget?	

Ø  …?	
	

Foto:	CreaCve	Commons_Google	images_Eglin	Air	Force	Base	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

BRUGERRETTET		
DESIGN	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Skabe	tryghed	ved	velkendt/	

Cllidsskabende	design?	
Ø  Bruge	eksisterende	teknologi,	

som	brugerne	allerede	kender	
Cl,	i	løsningen?	

Ø  Lave	et	Cltrækkende	design,	
som	bliver	”på	mode”?	

Ø  Få	brugerne	Cl	at	tænke:	
”Hvordan	kunne	vi	dog	klare	
os	uden	den	løsning	før?!”?	

Ø  Udvikle	en	løsning	designet	for	
den	ældre	bruger	–	ikke	for	
kommunen?	

Ø  …?	
	

Foto:	CreaCve	Commons_Flickr_CollegeDegrees360	

understøXer	  
forebyggelse	  så	  ,dligt	  
som	  muligt?	  

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

	
FOREBYGGELSE	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Forebygge	så	Cdligt	som	

muligt	–	gerne	allerede	inden,	
brugeren	kommer	på	
korKdsophold?	

Ø  UnderstøWe	fx	video-
kommunikaCon,	alarmering	og	
lign.,	så	bruger	kan	blive	i	eget	
hjem	(med	hjælp)	længst	
muligt?	

Ø  Få	selv	de	sygeste	paCenter	i	
gang	med	træning	fra	”dag	1”?	

Ø  …?	

Foto:	CreaCve	Commons_Pixabay	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

MODVIRKE		
ENSOMHED	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  MoCvere	Cl	akCvering	og	

samCdig	forebygge	ensomhed?	
Ø  Inspirere	sykehjemspaCenter	Cl	

mere	socialt	samvær	og	mindre	
Cd	i	sengen?	

Ø  Formidle	info	om	sociale	
akCviteter,	der	hvor	brugeren	
er?	

Ø  Få	naboer	eller	venner	Cl	at	få	
lyst	Cl	at	involvere	sig/hjælpe	
Cl?	

Ø  Bruge	løsningen	Cl	også	at	
kommunikere	med	andre?	

Ø  Lave	en	slags	”Tinder”-løsning?	
Ø  …?	

Foto:	CreaCve	Commons_Google	images_Wikimedia	commons	

inspirerer	  ,l	  mere	  
socialt	  samvær	  og	  
mindre	  ,d	  i	  sengen?	  
	  

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

NY		
MEDARBEJDER-
INVOLVERING	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Få	mere	viden	Cl	medarbejdere	

om	de	ældre	brugeres	behov	og	
akCvitet,	så	hjælpen	kan	
ClreWes?	

Ø  Gøre	det	aWrakCvt	for	både	
paCent	og	de	ansaWe	på	
Sykehjem	at	være	mere	akCve?	

Ø  Øge	engagementet	for	
plejegruppen,	der	arbejder	på	
Sykehjem?	

Ø  …?	

Foto:	CreaCve	Commons_flickr_Brussels	Airport	

gør	  det	  aXrak,vt	  for	  
både	  pa,ent	  og	  de	  
ansaXe	  på	  Sykehjem	  
at	  være	  mere	  ak,ve?	  
	  

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

AFLEDTE	EFFEKTER	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Skabe	andre	effekter	foruden	

øget	fysisk	akCvering?	
Ø  BenyWe	løsningen	Cl	at	øge	

madlysten	og	bedre	ernæring?	
Ø  Påvirke	Cl	mindre	

dehydrering?	
Ø  Lave	funkConalitet	som	

forebygger	fald?	
Ø  Modvirke	ensomhed	og	måske	

demens	via	løsningen?	
Ø  …?	

Foto:	CreaCve	Commons_Pixabay	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

RADIKAL	
FORANDRING	

Kunne	man	fx…:	
	
Ø  Udvikle	en	løsning,	der	skaber	et	

helt	nyt	alternaCv	Cl	ophold	på	
Sykehjem?	

Ø  Udvikle	en	løsning,	der	radikalt	
effekCviserer	Helsetjenesten?	

Ø  Udvikle	en	løsning	der	skaffer	Cd	
Cl	det	vigCgste	i	hjælpen	Cl	den	
ældre?	

Ø  Måske	helt	afvikle	
korKdsophold…?!	

Ø  …?	

Foto:	CreaCve	Commons_pixabay	

bruger	  eksisterende	  
teknologi,	  som	  
brugerne	  allerede	  
kender	  ,l?	  

skaber	  andre	  effekter	  
foruden	  øget	  fysisk	  
ak,vering?	  

Gøre	  noget	  helt	  
andet	  –	  måske	  helt	  
nytænke	  
korGdsophold?	  

Kunne	  man	  udvikle	  en	  løsning,	  der…	  

Læs	  om	  de	  10	  innovaJonsrum	  på	  www.stavanger.no/xx/workshoprapport	  1	  med	  idé-‐katalog	  	  



Ønskelisten…	  
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«  Innova,ve	  løsninger,	  der	  kan	  øge	  den	  ældres	  
ak,vitetsniveau	  iK.	  egen	  træning	  og	  genoptræning	  
inkl.	  forhindre	  funk,onstab	  

«  Udvikles	  sammen	  med	  de	  kommende	  brugere	  
(borgerne,	  pårørende,	  kommunens	  medarbejdere)	  

«  Kan	  ,lpasses	  ,l	  alle	  individer	  (fx	  ved	  dårligt	  syn	  og	  
dårlig	  hørelse)	  og	  fungere	  i	  alle	  slags	  hjem	  

«  Er	  intui,v	  og	  og	  kan	  anvendes	  uden	  omfaXende	  
oplæring/støXe	  	  

«  Kan	  anvendes	  af	  borgeren	  selv	  i	  eget	  hjem	  (eKer	  fx	  
introduk,on	  på	  KorGdsophold)	  

«  Opleves	  som	  værdigivende	  og	  meningsfuld	  for	  den	  
ældre	  og	  giver	  en	  fornemmelse	  af	  forbedret	  
livskvalitet	  og	  selvhjulpenhed	  

«  Mo,verer	  ,l	  brug	  og	  bliver	  en	  naturlig	  del	  af	  den	  
ældres	  hverdag	  

«  Virker	  ikke	  sygeliggørende	  
«  Inddragende	  iK.	  pårørende	  og	  sociale	  netværk	  

«  UnderstøXer	  kommunens	  medarbejdere	  i	  at	  give	  

bedre	  hjælp	  ved	  monitorering,	  mål,	  alarmer,	  
registrering.	  

«  Kombinerer	  flere	  elementer	  som	  træning,	  

mo,va,on,	  sociale	  elementer,	  …	  

INNOBA	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  Zero	  1.0	  

Læs	  mere	  om	  ønsker	  på	  www.stavanger.no/xx/workshoprapport	  1	  



Et	  partnerskab	  
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Vi	  ønsker	  fra	  Stavanger	  Kommune	  at	  bidrage	  ,l	  og	  arbejde	  sammen	  med	  leverandørerne	  om	  
udvikling	  af	  de	  bedste	  løsninger.	  Vi	  fores,ller	  et	  projekmorløb	  med	  5	  (itera,ve)	  faser:	  
	  
	  
	  
	  

INNOBA	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  Zero	  1.0	  

Find	  forslag	  Jl	  projektproces	  på	  XX/udbudsmateriale	  bilag	  YY	  

Opstart	   Koncept	  &	  
prototype	  

Brugertest	  &	  
samudvikling	   Tilpasning	   Klargøring	  ,l	  

implementering	  

FASE	  1	   FASE	  2	   FASE	  3	   FASE	  4	   FASE	  5	  

Innova,vt	  og	  itera,vt	  forløb	  



Roller	  
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INNOBA	  

	  	  

«  Delt	  projektledelse	  med	  fælles	  
styregruppe	  

«  Opgavefastlæggelse	  &	  
behovsarlaring	  

«  Ansvarlig	  for	  at	  s,lle	  interesserede	  
borgere	  og	  medarbejdere	  ,l	  
rådighed	  for	  samudvikling	  

«  Giver	  inputs	  ,l	  hvordan	  løsningen	  
kan	  forbedres	  og	  videreudvikles	  	  

«  Sikrer	  forankring	  og	  baner	  vejen	  for	  
implementering	  

«  S,ller	  data	  ,l	  rådighed	  for	  
effektmåling	  

«  Varetager	  interessenthåndtering	  

«  Delt	  projektledelse	  med	  fælles	  
styregrupper	  

«  Ansvarlig	  for	  fremdriK	  i	  projektet	  
«  Ansvar	  for	  den	  tekniske	  løsning	  og	  

konceptudvikling	  
«  Gennemfører	  brugerinddragelse	  og	  

samudvikling	  
«  Foretager	  tekniske	  løsningstests	  og	  

,lpasning	  
«  Udarbejder	  business	  case	  for	  den	  

færdige	  løsning	  med	  dokumenta,on	  
af	  effekt	  

«  Kommercialiserer	  løsingen	  
eKerfølgende	  

Offentlig	  Privat	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  4.0_Pixabay_Qimono	  

Læs	  også	  workshoprapport	  2	  på	  www.stavanger.no/xx	  samt	  udbudsmateriale	  bilag	  ZZ	  



Lidt	  om	  os	  
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Der	  er	  953	  sykehjemsplasser	  i	  Stavanger	  Kommuner	  –	  de	  ca.	  200	  er	  pladser	  ,l	  korGdsophold.	  
	  
De	  ældre	  på	  korGdsophold	  er	  typisk	  XXX	  år,	  kommer	  fra	  ophold	  fra	  sykehus,….	  
	  
Den	  ældre	  kan	  blive	  introduceret	  ,l	  genoptræning	  flere	  steder	  i	  et	  forløb	  –	  på	  sykehus	  ifm.	  indlæggelse,	  på	  
korGdsophold	  og	  eKerfølgende	  af	  hjemmeplejen….	  
	  
Der	  er	  xxx	  antal	  medarbejdere	  i	  Kommunen,	  som	  arbejder	  med	  korGdsophold	  –	  heraf	  XXX	  der	  direkte	  hjælper	  
med	  genoptræning…	  
	  
XX	  andre	  kommuner	  ønsker	  også	  at	  anskaffe	  innova,ve	  løsninger	  ,l	  ak,vering	  og	  træning	  af	  borgere	  ifm.	  
korGdsophold.	  De	  vil	  ikke	  deltage	  i	  innova,onspartnerskaberne	  men	  har	  mulighed	  for	  direkte	  at	  indkøbe	  
løsningerne,	  når	  de	  er	  færdigudviklede.	  
	  
…..[udfyldes]…	  

INNOBA	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  Zero	  1.0	  

Se	  www.stavanger.no	  og	  udbudsbilag	  ZZ	  for	  mere	  info	  om	  korYdsophold	  



Baggrund	  
Behovsbeskrivelsen	  er	  udarbejdet	  i	  samarbejde	  med	  
innova4onsvirksomheden	  INNOBA	  ApS,	  der	  også	  har	  
stået	  for	  en	  større	  forberedende	  markedsdialog	  om	  
de	  kommende	  innova4onspartnerskaber	  og	  fungerer	  
som	  rådgiver	  vedr.	  offentlig-‐privat	  innova4on.	  
	  
Alle	  dokumenter	  og	  dokumenta4on	  af	  de	  indledende	  
behovsundersøgelser,	  aClaringsworkshops	  og	  
markedsdialog	  er	  lagt	  på	  XXX	  [DOFI,	  MERCELL,	  
HJ.S.?],	  hvor	  workshoprapporter,	  mv.	  kan	  læses.	  
	  
For	  yderligere	  informa4on	  kontakt:	  	  
•  Marianne	  Schwerdt,	  Stavanger	  Kommune,	  

marianne.sigurdsen.schwert@stavanger.kommun
e.no,	  	  +47	  92035649	  

•  Rikke	  Bastholm	  Clausen,	  Direktør	  INNOBA	  Aps,	  
rbc@innoba.dk,	  +45	  31318776	  

	  
	  

INNOBA	  

12	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  Zero	  1.0	  

Foto:	  Crea,ve	  Commons	  Zero	  1.0	  


