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•  Stavanger	  Kommune	  går	  forrest	  i	  udviklingen	  af	  frem(dens	  
løsninger.	  

•  NOK	  12	  mio.	  afsat	  (l	  innova(onspartnerskaber	  om	  en	  eller	  flere	  
løsninger	  (l	  ak(vering	  og	  egenmestring	  for	  ældre	  brugere	  i	  
korKdsophold.	  

	  
•  Kommende	  udbud	  med	  indkøb	  af	  både	  udviklingsak(viteter	  og	  

(poten(elt)	  de	  færdige	  løsninger.	  
	  
•  Samarbejde	  med	  Innovasjon	  Norge,	  Leverandørutviklings-‐

programmet	  og	  Difi.	  Øvrige	  kommuner	  interesserede.	  



”Stavanger	  kommune	  har	  
sammen	  med	  Innovasjon	  

Norge,	  Leverandørutviklings-‐
programmet	  og	  Difi	  gåT	  

sammen	  om	  å	  eTerspør	  nye	  og	  
innova(ve	  løsninger	  som	  er	  

avgjørende	  for	  å	  gi	  økt	  
ak<visering	  og	  egenmestring	  
for	  bruker	  i	  korKdsopphold	  
som	  også	  kan	  følge	  bruker	  (l	  

eget	  hjem.”	  

	  
Foto:	  Crea(ve	  Commons_Google	  images_Pixabay_Bluelightpictures	  
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Problems<lling	  
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•  Løsningen	  forbedrer	  borgerens	  hverdag	  og	  sundhed	  
–  Borgeren	  oplever	  større	  tryghed	  ved	  at	  være	  i	  eget	  hjem	  e^er	  korKdsophold	  
–  Borgeren	  føler	  sig	  mo(veret	  (l	  øget	  selvhjulpenhed	  gennem	  træning	  
–  Bedre	  genoptræning	  og	  mindre	  grad	  af	  funk(onsfald	  

•  Der	  er	  udviklet	  en	  løsning	  som	  umiddelbart	  kan	  indkøbes,	  og	  som	  
kan	  implementeres	  og	  tages	  i	  brug	  uden	  større	  ekstra-‐investeringer	  
–  Brugervenligheden	  er	  i	  top.	  	  
–  Løsningen	  kan	  bruges	  af	  den	  ældre	  selv	  og	  kræver	  ikke	  omfaTende	  oplæring	  
	  

•  Løsningen	  kan	  skabe	  væsentlige	  og	  varige	  økonomiske	  og	  
velfærdsmæssige	  forbedringer	  i	  Stavanger	  Kommune	  
–  Løsningen	  reducerer	  længden	  på	  (og	  poten(elt	  antallet	  af)	  korKdsophold	  
–  Løsningen	  reducerer	  antallet	  af	  genindlæggelser	  som	  følge	  af	  fald,	  fysisk	  forværring,	  mv.	  
–  Løsningen	  sparer	  flere	  ressourcer	  end	  det	  koster	  at	  købe	  løsningen	  

INNOBA	  

Succeskriterier-‐	  foreløbige	  
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•  Løsningen	  bryder	  med	  gamle	  vaner	  og	  fores(llinger	  
–  ”Hvordan	  kunne	  vi	  leve	  uden	  den	  løsning	  før?!”	  
–  Helt	  nye	  fores(llinger	  om,	  hvad	  et	  korKdsophold	  er/skal	  være	  
–  OpfaTes	  som	  en	  succes	  af	  alle	  parter	  
	  

•  Løsningen	  kan	  skaleres	  og	  anvendes	  i	  forskellige	  typer	  af	  
kommuner	  og	  ins(tu(oner	  	  
–  Kan	  sandsynliggøre	  et	  større	  kommercielt	  poten(ale	  na(onalt	  og	  poten(elt	  interna(onalt	  
	  

•  Vi	  har	  fået	  teste	  innova(onspartnerskaber	  mellem	  kommune	  og	  
leverandører	  
–  Erfaringer	  med	  gode	  samarbejdsformer	  
–  Viden	  om	  hvad	  der	  virker	  og	  ikke	  virker	  

INNOBA	  

Succeskriterier	  –	  foreløbige	  (fortsat)	  
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Markedsdialogen	  skal..	  
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•  Præcisere	  den	  problems<llingen,	  innova(onspartnerskabet	  skal	  

løse.	  

•  Skærpe	  og	  kvalificere	  krav	  (l	  løsning	  og	  projektproces	  
	  
•  Bud	  på	  innova(onsrum	  og	  eksempler	  på	  løsningsretninger	  som	  

inspira<on	  i	  udbud.	  

•  Fremme	  mulig	  tværfaglig	  konsor<edannelse	  

•  Orientere	  markedet	  om	  det	  kommende	  udbud	  

	  



INNOBA	  

Dagens	  formål	  
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•  Hvilke	  løsninger,	  teknologi	  og	  (lgange	  findes	  allerede	  i	  markedet,	  som	  
kunne	  sæTes	  i	  spil	  på	  nye	  måder?	  

	  
•  Hvilke	  helt	  nye	  løsnings(lgange	  og	  løsningsretninger	  bør	  tænkes	  ind	  i	  

de	  kommende	  innova(ons-‐partnerskaber?	  

Ø  Vi	  åbner	  innova<onsrummet	  op,	  så	  det	  kommende	  udbud	  bliver	  så	  
innova<onsfremmede	  som	  muligt!	  



OPSTART	   MARKEDSDIALOG	  1	   MARKEDSDIALOG	  2	   PROBLEMSTILLING	  	  
KLAR	  TIL	  UDBUD	  

Klargøring	  <l	  	  
dialog	  

Afsøgning	  af	  løsnings	  
-‐og	  innova<onsrum	  

Idé-‐udvikling	  på	  
løsningsniveau	  

Præciseret	  problem-‐
s<lling,	  som	  kan	  sendes	  
i	  udbud	  

Ak<viteter:	  
	  
u  Helv-‐/heldags	  WS	  
Ø  Præcisering	  af	  

problems(lling:	  
•  Præcisering	  af	  behov	  i^.	  

problems(lling	  
•  Iden(fika(on	  af	  

innova(onsrum	  
Ø  Kriterier	  for	  udvælgelse	  af	  

virksomheder	  
Ø  Forberedelse	  (l	  

virksomhedsdialog	  
	  

Ak<viteter:	  
	  
u  Evt.	  informa(onsmøde	  

u  Heldags	  WS	  
Ø  Dialog	  omkring	  eksisterende	  

løsninger,	  teknologi	  i	  
markedet	  

Ø  Videndeling	  om	  muligheder	  og	  
begrænsninger	  i^.	  valgte	  
inn.rum	  

Ø  Fælles	  idé-‐udvikling	  omkring	  
løsningsretninger	  

	  
	  

Ak<viteter:	  
	  
u  Heldags	  WS	  
Ø  Videre	  kvalificering	  af	  idéer	  
Ø  Dialog	  om	  (lgang	  (l	  udviklings-‐

partnerskab	  
Ø  Dialog	  om	  forudsætninger	  for	  

implementering	  
Ø  Videndeling	  om	  fx	  

forretningsmodeller	  

u  Evt.	  e^erfølgende	  
konsor(edannelse	  blandt	  
deltagende	  virksomheder	  og	  
eksperter	  

	  
	  

Ak<viteter:	  
	  
u  Beslutningsmøde	  
Ø  Valg	  af	  innova(onsfokus	  i	  

problems(lling	  
Ø  Iden(fika(on	  af	  elementer	  der	  

skal	  nærmere	  beskrives.	  

u  Afrapportering	  
Ø  Beskrivelse	  af	  konceptuel/

udvidet	  problems(lling	  
Ø  Opsamling	  på	  dokumenta(on	  

af	  inn.process	  

	  

INNOBA	  Første	  af	  to	  dialogmøder	  
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08:30-‐09:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Velkommen	  og	  morgenmad	  
09:00-‐09:30	   	  Introduk(on	  (l	  problems(lling	  
09:30-‐10:00 	  Om	  innova(on	  –	  inspira(onsoplæg	  
10:00-‐11:00 	  Brainstorm	  1:	  Innova(ve	  teknologier	  &	  løsninger	  
11:00-‐11:30 	  Fælles	  opsummering	  
11:30-‐12:30 	  Lunch	  
12:30-‐14:00 	  Brainstorm	  2:	  Idé-‐udvikling	  
14:00-‐14:30 	  Kaffepause	  
14:30-‐15:00 	  Brainstorm	  3:	  Idé-‐sortering	  og	  videreudvikling	  
15:00-‐15:30 	  Afstemning	  
15:30-‐16:00 	  Fælles	  opsummering	  
	  
	  

Pr
og
ra
m
	  	  



•  Tværfaglig	  CO-‐Crea(on	  og	  
brainstorming	  	  

•  Blandede	  grupper	  på	  tværs	  af	  
virksomhedstyper,	  offentlige	  
aktører	  mv.	  

	  
•  Ligeværdig	  dialog	  og	  idé-‐

udvikling	  

•  Krea(ve	  og	  visuelle	  virkemidler	  
	  
Ø  Fokus	  på	  at	  skabe	  grundlaget	  for	  

innova<on	  og	  nytænkning	  
	  

Workshop<lgang	  
INNOBA	  
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Dialog	  i	  grupper	  
•  Forskellige	  typer	  af	  virksomheder	  med	  

kompetencer	  inden	  for	  ældreområdet,	  
ak(vering	  og	  genoptræning	  

•  Virksomheder	  med	  viden	  om	  design,	  IT,	  
produktudvikling,	  roboTeknologi,	  mv.	  

•  Medarbejdere	  fra	  Stavanger	  Kommune	  –	  
både	  frontpersonale	  og	  administra(vt	  
personale	  

•  Medarbejdere	  fra	  andre	  interesserede	  
kommuner	  

•  Innovasjon	  Norge,	  Difi	  og	  
Leverandørutviklingsprogrammet	  

•  Facilitatorer	  fra	  INNOBA	  	  
•  I	  alt	  60	  deltagere	  fordelt	  i	  6	  grupper	  

INNOBA	  
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Brainstorm	  1	  
Innova(ve	  teknologier	  og	  løsninger	  

INNOBA	  
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Opgave	  
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•  Hvilke	  relevante	  teknologier	  eksisterer	  i	  dag/er	  på	  vej,	  som	  kunne	  

sæTes	  i	  spil	  i	  en	  løsning?	  

•  Hvilke	  løsninger	  adresserer	  allerede	  lignende	  problems(llinger?	  

•  Er	  der	  løsninger	  eller	  teknologi	  fra	  andre	  brancher,	  der	  kunne	  
inspirere	  eller	  bruges?	  

	  
	  
	  
Ø  Hvad	  er	  der	  allerede	  i	  markedet?	  



INNOBA	  
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Tilgang	  
•  Gruppearbejde	  i	  blandede	  

grupper	  

•  Brainstorm	  med	  post-‐it´s	  	  

•  Sortering	  og	  opsætning	  på	  
plakater	  

•  Én	  pointe,	  én	  post-‐it	  

•  Gensidig	  præsenta(on	  og	  
diskussion	  i	  plenum	  

•  Videnudveksling	  og	  innova<ve	  
vinkler	  

	  

ERFARINGER GR. NR.:



•  I	  alt	  178	  konkrete	  inputs	  om	  
eksisterende	  teknologi,	  der	  kan	  
sæTes	  i	  spil	  i^.	  ak(vering	  og	  
egenmestring	  

•  Uddybning	  af	  hvad	  der	  er	  på	  
markedet	  allerede	  i	  dag	  

•  Eksempler	  på	  teknologi	  fra	  andre	  
brancher,	  som	  kunne	  have	  
relevans	  for	  frem(dige	  løsninger	  	  

Se	  uddybning	  på	  følgende	  sider	  

INNOBA	  

Resultat	  
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Resultater	  -‐	  gruppeinputs	   INNOBA	  
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Resultater	  -‐	  gruppeinputs	   INNOBA	  
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Resultater	  -‐	  gruppeinputs	   INNOBA	  
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Brainstorm	  2	  &	  3	  
Idé-‐udvikling	  og	  sortering	  

INNOBA	  
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Opgave	  
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•  Hvilke	  både	  forbedrede	  og	  radikalt	  nye	  løsninger	  kunne	  udvikles,	  

der	  kunne	  give	  øget	  fysisk	  ak(vering	  og	  egenmestering	  for	  ældre	  
borgere	  på	  korKdsophold?	  

•  Hvordan	  kan	  man	  tænke	  helt	  anderledes	  om	  frem(dens	  løsninger	  
på	  ældreområdet?	  

	  

Ø  CO-‐Crea<on:	  fælles	  idé-‐udvikling	  om	  produkter/koncepter,	  der	  
kunne	  udvikles	  <l	  at	  løse	  problems<llingen	  

	  
	  



INNOBA	  

Mindstekrav	  -‐	  foreløbige	  
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•  Skal	  være	  innova(v	  –	  ny	  på	  markedet,	  når	  den	  er	  færdigudviklet	  i	  løbet	  af	  
innova(onspartnerskabet	  

•  Skal	  udvikles	  sammen	  med	  borgerne	  og	  evt.	  medarbejder,	  der	  skal	  anvende	  
løsningen	  

•  Skal	  være	  generisk,	  dvs.	  den	  skal	  kunne	  (lpasses	  (l	  alle	  individer	  (fx	  ved	  dårligt	  

syn,	  dårlig	  hørelse,	  leTere	  kogne(ve	  udfordringer)	  og	  fungere	  i	  alle	  slags	  hjem.	  

•  Skal	  være	  intui(v	  og	  brugervenligt	  for	  både	  borgere	  og	  medarbejdere	  og	  kunne	  
anvendes	  uden	  omfaTende	  oplæring/støTe	  	  

•  Skal	  kunne	  anvendes	  af	  borger	  selv	  i	  eget	  hjem	  (e^er	  introduk(on	  på	  
KorKdsophold)	  

•  Skal	  kunne	  øge	  den	  ældres	  ak(vitetsniveau	  i^.	  egen	  træning	  og	  genoptræning	  inkl.	  
forhindre	  funk(onsfald	  

•  Skal	  opleves	  som	  værdigivende	  og	  meningsfuld	  for	  den	  ældre	  og	  give	  en	  
fornemmelse	  af	  forbedret	  livskvalitet	  og	  selvhjulpenhed.	  

	  

	  



•  Må	  meget	  gerne	  mo(vere	  (l	  brug	  

•  Må	  meget	  gerne	  blive	  en	  naturlig	  del	  af	  den	  ældres	  hverdag	  og	  understøTe	  
hverdagsru(ner	  

•  Må	  meget	  gerne	  modvirke	  sygeliggørelse	  af	  den	  ældre	  

•  Må	  meget	  gerne	  kunne	  bruges	  lige	  godt	  hjemme	  som	  på	  Sykehjem	  	  

•  Må	  meget	  gerne	  virke	  inddragende	  på	  pårørende	  

•  Må	  meget	  gerne	  kunne	  kommunikere	  med	  kommunens	  systemer,	  hvis	  der	  er	  IT-‐

elementer	  

•  Må	  meget	  gerne	  kunne	  bidrage	  (l	  dokumenta(on	  og	  registrering	  for	  at	  
understøTe	  behandling	  og	  opfølgning	  

•  Må	  meget	  gerne	  også	  kunne	  fremme	  god	  madlyst	  og	  ernæring	  

•  Må	  meget	  gerne	  også	  kunne	  s(mulere	  (l	  sociale	  ak(viteter	  og	  understøTe	  sociale	  
netværk	  omkring	  den	  ældre	  

	  

	  

	  

INNOBA	  

Ønsker	  -‐	  foreløbige	  
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INNOBA	  

10	  Innova<onsrum	  
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INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

MOTIVATION	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger,	der	mo4verer	de	ældre	

4l	træning?”	
	

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	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger,	der	kan	tages	med	hjem	

e:er	kor;dsophold?”	
	

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	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger,	der	inddrager	de	

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	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger	med	automa4sk	

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	

Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger	med	et	brugerre?et	

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	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

	
FOREBYGGELSE	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger,	der	hjælper	med	

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	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger,	der	også	modvirker	

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	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

NY		
MEDARBEJDERINVOLVERING	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger,	der	understø?er	ny		
medarbejderinvolvering?”	

	

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	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

RADIKAL	
FORANDRING	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
innova4ve	løsninger,	der	radikalt	
forandrer	hele	4lgangen	4l	ældre	

og	kor;dsophold?!”	
	

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	

INNOVATIONSRUM	 INSPIRATION	

AFLEDTE	EFFEKTER	

”Hvordan	kunne	man	udvikle	
løsninger	med	posi4ve	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	
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7	  personaer	  
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INNOBA&

Erfaring(med(fysisk(ak/vering(og(egenmestring:(
•  Ikke&mo+veret&+l&fysisk&ak+vitet&
•  Kører&på&el&scooter&
•  Kan&selv&og&synes&”hjælpemidler”&er&for&svæklinge!&&
&
&
Fungerer(godt:(
•  Bor&i&egen&bolig&der&har&elevator&
•  Laver&selv&mad&
•  Komme&nemt&rundt&+l&alt&på&el&scooter&
•  Får&det&bedre&af&løbende&at&være&på&korFdsophold&
&
&
Fungerer(mindre(godt:(
•  OGe&indlæggelser&på&sygehuset&
•  Ensom&–&har&et&lille&netværk&
•  Er&gået&i&stå&med&træning&eGer&korFdsophold&
&
&
Kunne(tænke(sig:(
•  Ikke&at&blive&indlagt&igen&J&kan&ikke&lide&hospitaler&
•  Bedre&vejrtrækning&
•  Større&netværk&og&mere&social&kontakt&
•  At&rejse&+l&syden!&
&

VÆRDIER(
SæLer&en&ære&i&at&klare&sig&selv.&Vil&selv&bestemme&
over&eget&liv.&

HVERDAG(
Tilbage&hjemme&eGer&korFdsophold.&Bor&alene&i&
kommunal&bolig,&er&blevet&skilt&for&mange&år&siden.&&
&
Er&ensom,&har&kun&en&kusine&der&bor&i&byen,&men&hun&
kommer&ikke&på&besøg&særligt&oGe.&
&
Drikker&en&del.&Er&meget&passiv.&Fast&ryger&og&har&
udviklet&KOL.&

Peder,&72&år&

Foto:&Crea+ve&Commons_Pixabay&

INNOBA&

Erfaring(med(ak/vering(og(egenmestring:(
•  Går&oGe&ture&m.&ægtefælle&eller&venner&
•  God&+l&at&følge&genoptræningen&
•  Vil&hur+gt&i&gang&igen&
&
&
Fungerer(godt:(
•  Kogni+vt&klar&
•  God&+l&husarbejde&
•  Mo+veret&+l&træning&
&
&
Fungerer(mindre(godt:(
•  Smerter&og&funk+onsnedsæLelse&eGer&hoGebrud&
•  Savner&familien&og&vil&gerne&hur+gt&hjem&fra&

korFdsophold&
•  Har&problemer&med&synet&
&
&
Kunne(tænke(sig:(
•  Komme&+lbage&+l&sit&gamle&funk+onsniveau&
•  Komme&hur+gt&hjem&+l&sin&mand,&der&behøver&

hendes&hjælp&
•  Blive&ved&med&at&kunne&klare&sig&selv&

VÆRDIER(
Mo+veret&+l&at&blive&boende&i&eget&hjem.&
Familien&betyder&meget&–&især&børnebørnene.&&
&

HVERDAG(
På&korFdsophold.&Bor&normalt&i&eget&hus&sammen&m.&
ægtefælle.&Har&et&stort&netværk,&meget&af&familien&bor&
i&byen&og&får&oGe&besøg&af&børn&og&børnebørn.&&
&
Frisk&og&ak+v,&kan&godt&lide&at&komme&ud&og&bevæge&
sig&i&naturen.&&
&
Har&haG&et&hoGebrud&der&har&nedsat&hendes&funk+on.&

Ingrid,&84&år&

Foto:&Crea+ve&Commons_Google&images_Max&Pixel&

INNOBA&

Erfaring(med(ak/vering(og(egenmestring:(
•  Har&aldrig&trænet&

•  Har&været&vandt&+l&hårdt&fysisk&arbejde&

&

&

Fungerer(godt:(
•  Spiser&godt&(men&usundt)&

&

&

Fungerer(mindre(godt:(
•  Har&givet&op&&

•  Dårlig&økonomi&

•  Begyndende&dement&

•  Svært&ved&at&bruge&hænderne&pga.&gigt&

&

&

Kunne(tænke(sig:(
•  At&være&frisk&

•  At&have&nogen&at&holde&af&

•  Være&i&fred&derhjemme&

&VÆRDIER(
SæLer&pris&på&ærlighed&og&re`ærdighed.&Kan&godt&

lide&konkurrencer&og&spil.&

HVERDAG(
Er&ensom&og&biLer.&Ægtefælle&døde&for&8&år&siden,&og&

har&ikke&kontakt&med&familien.&Vennerne&er&alle&døde.&

&

Inak+v&–&sidder&i&kørestol.&&

&

Ser&meget&TV.&Bruger&sine&penge&på&spil:&

hestevæddeløb&og&loLo&mm.&&

&

&

Ola,&80&år&

Foto:&Crea+ve&Commons_flickr_Andrew&Beeston&

INNOBA&

Erfaring(med(ak/vering(og(egensmestring:(
•  Kører&i&bil&på&arbejde&
•  Henter&barnebarn&på&cykel&et&par&gange&om&ugen&
•  Synes&det&er&svært&at&støLe&hendes&mor&i&at&blive&

mere&selvhjulpen&
&
&
Fungerer(godt:(
•  God&og&tæt&rela+on&+l&sin&mor&og&svigerfar&
•  Glad&for&teknologi&og&nye&muligheder&–&især&hvis&det&

kan&hjælpe&
&
&
Fungerer(mindre(godt:(
•  Har&+t&dårlig&samviFghed&over&ikke&at&kunne&være&

der&nok&for&sin&mor&
•  Meget&lidt&+d&i&hverdagen&med&mange&bolde&i&luGen&
•  Bekymrer&sig&om,&hvorvidt&hendes&mor&kan&klare&sig&

selv&eGer&korFdsophold&
&
&
Kunne(tænke(sig:(
•  Ville&gerne&vide&mere&om,&hvordan&hendes&mor&har&

det&–&og&om&hun&får&brug&for&hjælp&i&løbet&af&dagen&
&

VÆRDIER(
Meget&pligtopfyldende.&Synes&man&har&et&ansvar&for&
hinanden.&Vil&gerne&have&kontrol.&

HVERDAG(
Bor&i&hus&med&ægtefælle.&Har&3&børn.&&Arbejder&fuld+d&i&
lederjob&og&rejser&en&del.&&Er&også&engageret&i&frivilligt&
arbejde.&&
&
Er&meget&social&og&har&et&stort&netværk.&&
&
Har&en&mor&på&korFdsophold&i&sykehjem&og&en&
svigerfar&der&er&syg&men&stadigvæk&bor&i&eget&hus,&
alene.&&Bekymrer&sig&en&del&om&sin&mor,&der&har&fået&
det&værre.&

Helena,&52&år&

Foto:&Crea+ve&Commons_Pixabay&

INNOBA&

Erfaring(med(ak/vering(og(egenmestring:(
•  Træner&selv&4&gange&om&ugen&
•  Stor&erfaring&med&at&træne&andre&
•  Ekspert&i&genoptræning&af&ældre&eGer&fald&
&
&
Fungerer(godt:(
•  Meningsfuld&hverdag&
•  Mo+verende&person&
•  God&+l&at&vejlede&andre&
•  Entusias+sk&
&
&
Fungerer(mindre(godt:(
•  Synes&der&er&for&lidt&+d&med&de&ældre&
•  Frustreret&over,&at&de&ældre&ikke&holder&træningen&

ved&lige&eGer&korFdsophold&
•  Det&er&svært&at&mo+vere&mange&af&de&ældre&
&
&
Kunne(tænke(sig:(
•  Et&værktøj&som&mo+verer&borgerne&eGer&ophold&på&

sykehjem&
•  At&opnå&gode&resultater&hos&pa+enterne&

VÆRDIER(
Omsorgsfuld.&Mo+veres&af&at&få&andre&i&gang&+l&at&
få&det&bedre.&Social&og&udadvendt.&

HVERDAG(
Arbejder&som&fysioterapeut&på&et&sykehjem.&Har&
mange&års&erfaring&inden&for&feltet.&
&
Har&en&travl&arbejdsdag&hvor&pa+enterne&skal&ak+veres&
og&trænes.&Der&er&ikke&nok&+d&+l&hver&pa+ent.&Er&meget&
entusias+sk&omkring&sit&arbejde&men&mangler&teknisk&
indsigt.&&

Andreas,&44&år&

INNOBA&

Erfaring(med(ak/vering(og(egenmestring:(
•  Er&god&+l&at&danse&
•  Går&+l&yoga&
•  Går&ikke&i&gang&med&nye&ak+viteter&på&jobbet&af&sig&

selv&
&
&
Fungerer(godt:(
•  Trives&i&jobbet&
•  God&kontakt&med&pa+enterne&
&
&
Fungerer(mindre(godt:(
•  Dårlig&+l&norsk&
•  Dokumenta+on&og&tekniske&krav&er&svære&
•  Vanskeligt&at&mo+vere&pa+enterne&+l&egenak+vering&
•  Synes&tekniske&hjælpemidler&og&IT&er&kedeligt&
&
&
Kunne(tænke(sig:(
•  Mindre&dokumenta+on&
•  Nemme&værktøjer&og&klar&besked&om,&hvordan&man&

hjælper&de&ældre&med&fysisk&ak+vering&
&

VÆRDIER(
Kan&lide&fest&og&farver.&Vil&gerne&rejse&og&udvide&sin&
horisont.&Arbejder&for&at&tjene&penge.&
&

HVERDAG(
Arbejder&som&assistent&på&sykehjem&3&aGener&om&ugen&
+&ekstravagter.&&
&
Bor&sammen&med&2&veninder&og&er&startet&på&første&år&
af&sit&studie.&&
&
Er&ved&at&lære&norsk&men&synes&det&er&svært.&&
&
Er&meget&social&og&kan&lide&storbylivet.&&

Swetlana,&19&år&

Foto:&Crea+ve&Commons_pixabay&

INNOBA&

Erfaring(med(ak/vering(og(egenmestring:(
•  Kan&godt&lide&at&hjælpe&andre&–&føler&sig&nyFg&
•  Har&lidt&erfaring&med&at&opmuntre&+l&ak+vering&og&

egenmestring&
&
&
Fungerer(godt:(
•  Fælleskabet&på&jobbet&
•  Føler&at&det&er&et&vig+gt&job&
&
&
Fungerer(mindre(godt:(
•  Skep+sk&over&for&ændringer&
•  Kan&ikke&lide&ny&teknologi&
•  Synes&det&er&svært&at&tage&over&eGer&korFdsophold,&

fordi&hun&mangler&overlevering&og&informa+oner&
•  Ser&oGe&de&ældre&få&det&dårligt&igen&eGer&bedring&på&

korFdsophold&
&
&
Kunne(tænke(sig:(
•  Mere&+d&
•  Nemme&redskaber,&der&kan&støLe&den&ældre&
•  Færre&ændringer&–&det&er&jo&fint&som&det&er&
&

VÆRDIER(
Vil&gerne&give&omsorg&og&være&der&for&andre.&Er&
stolt&af&sit&arbejde&og&går&op&i&at&være&faglig&dyg+g.&
&

HVERDAG(
Arbejder&som&sykeplejerske&i&Hjemmetjenesten.&Det&er&
et&travlt&arbejde,&der&slider&på&kroppen&og&er&fysisk&
krævende.&Arbejder&på&nedsat&+d.&
&
Bor&i&rækkehus&med&ægtefælle,&de&har&et&voksent&barn.&&
&
Er&vant&+l&at&stå&for&det&huslige&arbejde&derhjemme&og&
har&mange&pligter.&Føler&sig&travl&og&stresset&i&
hverdagen.&&

Inger,&&50&år&

Foto:&Crea+ve&Commons_Google&images_Wikimedia&Commons&
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Tilgang	  
•  Gruppearbejde	  på	  baggrund	  af	  

oplæg	  om	  problems(lling	  og	  
behovsprofiler	  (personaer)	  

•  Bred	  idé-‐udvikling	  med	  brug	  af	  
innova(onsrum	  

•  Idékort	  (l	  udfyldelse	  
•  Egenvurdering	  af	  hver	  idé	  inden	  

for	  4	  vurderings-‐områder	  
•  Sortering	  af	  idéer	  e^er	  

innova(onsrum	  
•  Afstemning	  på	  bedste	  idéer	  

inden	  for	  hver	  grupper	  

Brainstorm regler 
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•  138	  idéer	  inden	  for	  10	  innova(onsrum,	  
der	  kan	  inspirere	  (l	  at	  tænke	  i	  nye	  
løsninger.	  

•  Mange	  idéer	  med	  relevans	  for	  flere	  
behovsområder.	  	  

•  Alle	  idéer	  vurderet	  i^.	  
innova(onshøjde,	  implementerbarhed,	  
effekt	  og	  omkostninger.	  

•  De	  24	  bedste	  idéer	  udvalgt	  med	  3	  eller	  
flere	  stemmer.	  

•  Visualisering	  og	  tekst-‐beskrivelse	  af	  
hver	  idé	  

	  

Alle	  idéer	  er	  indscannede	  i	  et	  samlet	  
idé-‐katalog.	  På	  de	  følgende	  sider	  
ses	  idéer	  fra	  hver	  gruppe	  
	  
	  

INNOBA	  

Resultat	  
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Resultater	  –	  gruppeinputs	   INNOBA	  
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Resultater	  –	  gruppeinputs	  

Markedsdialog	  WS	  3	  

INNOBA	  
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Resultater	  –	  gruppeinputs	  	   INNOBA	  
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Resultater	  –	  gruppeinputs	  	   INNOBA	  
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Resultater	  –	  gruppeinputs	   INNOBA	  
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Resultater	  –	  gruppeinputs	   INNOBA	  
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Afstemning	  
Hver	  deltager	  fik	  3	  stemmer	  

Afstemningsresultatet	  fremgår	  af	  idé-‐katalog	  

INNOBA	  
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Yderligere	  
informa<on	  
Denne	  rapport	  er	  udarbejdet	  af	  INNOBA	  ApS.	  
	  
InnovaEonsvirksomheden	  INNOBA	  fungerer	  
som	  rådgiver	  i	  forbindelse	  med	  forberedelse	  af	  
offentlig-‐private	  innovaEonspartnerskaber	  og	  
indkøb	  af	  løsninger.	  
	  
INNOBA	  varetager	  bl.a.	  gennemførelse	  af	  
markedsdialog,	  bistand	  El	  behovsaHlaring,	  
forberedelse	  af	  problemsElling	  El	  udbud	  og	  
ekstern	  projektledelse.	  
	  
For	  yderligere	  informaEon,	  kontakt:	  
Rikke	  Bastholm	  Clausen,	  Direktør	  INNOBA	  Aps	  
rbc@innoba.dk,	  31318776	  
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