
Projekt selvhjulpen med 
teknologi 

BDI-seminar 

Torsdag den 9. december 2010 



Formål og baggrund 



Projektets formål og baggrund 

•! Formål: Gøre borgere mere selvhjulpne 
gennem udvikling af nye eller forbedre 
eksisterende hjælpemidler 

•! Samarbejde mellem fire kommuner og tre 
eksterne konsulenter 

•! Se mere på 
www.selvhjulpenmedteknologi.dk  



Innovationsproces 

FASE 0        FASE 1         FASE 2          FASE 3        FASE 4          FASE 5         FASE 6 

OPSTART RESEARCH ANALYSE IDÉ & 
KONCEPT 

REALITY 
CHECK 

Kick-off møde 

Rekruttere 
projektleder og 
antropolog 

Research 
Design 

Interview 

Observation 

Workshops 

Rapport til 
designerne 

Personas 

Idégenerering 

Udvikling af 
skue- og 
funktions-
modeller 

Møder med 
producenter 

Idektalog 

Evaluering 

Nye projekter 

Vandreudstilling 

Interview med 
brugerne 

Bruger-
portrætter 



Følgegruppe: 

•! Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet 
•! Tine Fristrup, forsker Århus Universitet 
•! Jørgen Løkkegaard, Teknologisk Institut 
•! Olav Felbo, ÆldreSagen 
•! Abelone Løgstrup, ÆldreForum 
•! Poul Erik Kristensen, KL 
•! Bente Meunier, Servicestyrelsen 
•! Annette Johannesen, Gero.Inst. 
•! Karen Stæhr, FOA 



Research inddelt i fire temaer 



Roskilde Kommune: Borgeres 
udfordringer med at blive selvhjulpne 

omkring toiletbesøg 



Næstved Kommune: Svært 
overvægtige borgeres udfordringer 

med at blive selvhjulpne ift. bl.a. 
personlig hygiejne og mobilitet 



Esbjerg Kommune: Borgeres 
udfordringer med udendørs og 

indendørs mobilitet 



Århus Kommune: Borgeres udfordringer 
med at bevare motivationen til at 

vedligeholdelsestræne/ genoptræne i 
eget hjem 



Researchmetoder 



Meget åbne interview 
med 44 borgere 



Deltagerobservation af 44 borgere 



Mapping 



Interview og deltagerobservation med hjemmehjælpere, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmesygeplejersker, 

visitatorer og andre videnspersoner fx fra 
hjælpemiddeldepoter, områdeledere, ældrechefer mv. 



Workshops med producenter, 
terapeuter og plejepersonale 



Personas beskrivelser 



Hvordan bruger I/ vil I bruge 
brugerdreven innovation? 



Erfaringer fra researchprocessen 

•! Æstetiske og co-creation metoder fravalgt 

–!Forsøg med mapping 

•! Inddrage virksomheder og videnspersoner 
tidligt i processen 

•! Kombinere de rigtige kompetencer 

•! Ét tema rigeligt – hellere mere i dybden 
–!Muliggjort løbende konceptudvikling, hvis 

færre ideer  



Analyse 



Grundlæggende 
antagelse i projektet: 

•! Borgerne vil helst være selvhjulpne! 
–!Baseret på en undersøgelse foretaget i Århus 

forud for projektet 

•! Men det er ikke entydigt, at de vil det! 



Et udpluk af hvad de ældre 
gerne vil være selvhjulpne med: 

•! Toiletbesøg 
•! Bestemme hvornår de står op/ går i seng 
•! Tage tøj af og på 
•! Selv klare bad og tørring 
•! Kunne tage til sociale og kulturelle arr. 
•! Selv købe ind og lave mad 
!!Overvejende er der størst ønske om at blive selvhjulpen 

med den personlige pleje frem for den praktiske hjælp 
!!Der er udarbejdet en rapport over researchfasen, der 

kan downloades på hjemmesiden 



Resultater 



Resultat af projektet 

•! Ca. 140 idékort er udfyldt løbende under researchen i de 
fire kommuner 

•! Rapport over processen i researchfasen 

•! 12 idéer er udvalgt og samles i et idékatalog 
–! fire idéer evalueres af CBS og formidles i en evalueringsrapport 
–! Alle 12 idéer videreforarbejdes til funktionsmodeller 
–! Vi har søgt og fået bevilget midler i Forebyggelsesfonden til 

videreudvikling af en ide 
–! Ideerne præsenteres til foråret i en vandreudstilling i 

kommunerne 



Konceptudvikling 



Konceptudviklingsfase 

•! Møder med mere end 30 producenter 

•! Møder med eksperter (ingeniører, forskere, 
læger, sygeplejersker, terapeuter, 
plejepersonale, følgegruppe etc.) 

•! Tegne ideer op 

•! Forme modeller 

•! Tegne handlingsforløb 



Erfaring fra projektet 

•! Er brugerdreven innovation en god ide? 

–! Tankegange bag brugerdreven innovation er at 
borgerne går rundt med en guldgrube af ideer 

•! Gør de det? 

–! Borgerne går typisk rundt med en guldgrube af 
behov, der gerne vil finde en løsning, men det er 
sjældent, at de også går med løsningen 

•! Så, ja brugerdreven innovation er en god ide, hvis man 
har de nødvendige kompetencer til at løse udfordringen: 

Behov Løsning 



Partnere til at videreudvikle, 
teste og producere: 

1)! Træningsløsninger 
2)! Badeløsninger 
3)! Inkontinenshjælpemidler 
4)! Spilteknologi 
5)! Luftteknolgi 
6)! Robotteknologi 
7)! Handicapvenligt tøj 
8)! Liftsejl 



Spørgsmål? 


