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User Communities og andre metoder til brugerinvolvering i udvikling af  
hjælpemidler 

Inger Kirk Jordansen, Konsulent HMI, ergoterapeut, MSI, deltager i projekt HandiVision

Hjælpemiddelbrugere har flere forskellige muligheder for at få indflydelse på fremtidens udvikling 
af hjælpemidler. På seminaret vil nogle af disse muligheder blive gennemgået, og der vil blive givet 
eksempler på, hvordan brugerinvolvering kan foregå i praksis.

Tidspunkt: tirsdag den 4. maj kl. 12:30, lokale B5-2.

HandiVision projektet – en vidensressource til bedre hjælpemidler er støttet af Erhvervs og Byggestyrelsen og Region Midtjylland
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3 Brugerinddragelse 
- en vej til bedre brug af lifte, senge og velfærdsteknologier

Gunnar Kramp, Arkitekt/Industriel Designer, Alexandra Instituttet, delprojektleder på projekt Handi-
Vision

I løbet af 2010 gennemfører delprojektet ”Bedre Brug” i projekt HandiVision to forløb i samarbejde 
med henholdsvis Silkeborg og Århus kommuner, hvor vi ser på mulighederne for at inddrage bru-
gerne (borgere og personale) i bedre brug af henholdsvis senge og lifte samt velfærdsteknologi. 

Projektet tager udgangspunkt i specifikke plejehjem og hjemmeplejeteams og er baseret på et 
helhedssyn på området. Helhedssyn vil sige, at tiltag til forbedringer ikke blot bliver tænkt som væ-
rende rettet mod produkter, men i lige så høj grad fokuserer på de funktioner og rutiner, der omgi-
ver hjælpemidlet. På seminaret vil Gunnar fortælle om projektet og erfaringerne indtil nu, ligesom 
han vil lægge op til en dialog med de fremmødte vedr. specifikke indsatsområder inden for anven-
delsen af hjælpemidlerne. Det være sig organisatoriske tiltag, instruktions- og undervisningsinitia-
tiver, produktmæssige forbedringer mv. 

Tidspunkt: torsdag den 6. maj kl. 11:30, lokale B5-1.

Det interaktive Snoezel-Lab 
- brugerdeltagende innovation med udviklingshæmmede 

Dorthe Møller Johnsen, Formidlingskonsulent; VISS.dk - Videnscenter Skanderborg Sølund, del-
projektleder på projekt HandiVision. Anne Steen, Musikterapeut, Landsbyen Sølund, Peter Nielsen, 
Forsknings- og Innovationsspecialist, Alexandra Instituttet, Gunnar Kramp, Arkitekt/Industriel 
Designer, Alexandra Instituttet

At inddrage udviklingshæmmede i en brugerdrevet innovationsproces er en spændende udfor-
dring. På seminaret bliver du præsenteret for et konkret udviklingsforløb i Landsbyen Sølund, hvor 
metoder for brugerinddragende innovation med udviklingshæmmede er blevet afprøvet og udviklet. 
Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i Landsbyen Sølunds nyopførte Snoezelhus. 

Huset er et eksperimentarium for Landsbyens beboere til udforskning og opdagelse af verden gen-
nem mangfoldige sanseoplevelser. Gennem projektet udvikler forskellige fagligheder i samarbejde 
et interaktivt rum til Snoezelhuset, hvor brugeren selv er med til at styre sanseoplevelsen. Det 
tværfaglige samarbejde med den udviklingshæmmede bruger i centrum har vist sig udbytterigt og 
inspirerende for både virksomhederne og Landsbyen Sølund.

Tidspunkt: onsdag den 5. maj kl. 11:30, lokale B5-1.


