
OPI Living Design Lab er et samarbejde mellem Kolding, Billund og Haderslev  kommuner, 
tre erhvervskontorer samt Syddansk Universitet og 12 virksomheder. Welfare Tech, 
 Design2Innovate og CoLab er også partnere i projektet.
I projektet etableres fire innovationsforløb med tre virksomheder i hvert forløb og relevante 
medarbejdere fra de tre kommuner. Hvert innovationsforløb kan tage op til 1,5 år.
Projektet skal skabe vækstpotentialer i private virksomheder og udvikle nye løsninger til 
velfærdsområdet i kommunerne via offentlig-private innovationssamarbejder (OPI). Det 
hele sker i et Living Design Lab, hvor tests foretages i levende labs – kommunale drifts-
enheder – hvor udviklingen kvalificeres af designere, der får ny viden og skaber nye input.
98 kommuner danner rammen om det potentielle nationale marked for et slutprodukt  
– men velfærdsløsninger kan ofte globaliseres.

Har du spørgsmål til OPI LDL så kontakt:

Mere om projektet

Rebekka Daugaard Buhl

Procesleder, OPI Living Design Lab

Telefon 79 79 44 50

Mobil 20 58 73 86

E-mail rbuhl@kolding.dk

www.livingdesignlab.dk 

De tre kommuner i projektet har identificeret fire velfærdsudfordringer. 
I et tæt samarbejde med private virksomheder og borgere, testes og 
 udvikles  nye løsninger med støtte og hjælp fra eksterne designere:

/ Affald i det offentlige rum
Virksomheder: Multikant, HITSA & Pay4It

/ Indeklima på folkeskoleområdet – med børns læring og trivsel i fokus
Virksomheder: MDT Flexible Products, Horn Group & Pay4It

/ Mit hjem som arbejdsplads
Virksomheder: Life Partners, TakeAwalk VR & ArbejdsmiljøEKSPERTEN

/ Det demensvenlige samfund
Virksomheder: Telecall, Bobleberg & New Nordic Engineering 

Udfordringen på det kommunale velfærdsområde

Vejen til vækst og velfærd



Vil du være med til at løse de store velfærdudfordringer i din kommune? 
Har du en god idé, der kan gøre en forskel for borgerne i din og andre af landets 
kommuner? Så kan OPI LDL være det projekt, der gør din ide til virkelighed.
OPI Living Design Lab sikrer fremtidige velfærdsløsninger af høj kvalitet til-
passet de behov, udfordringer og muligheder, som opleves i tre kommuner. Med 
hjælp fra designere afdækker vi velfærdsudfordringer og designer nye løsninger 
i tæt samspil med private virksomheder og borgerne i centrum. 

OPI Living Design Lab giver din kommune
1. En stemme, når vi udpeger væsentlige velfærdsudfordringer, der skal   
 håndteres, og når nye ideer til løsninger skal udvikles. 
2. Sparring med designere og en procesleder, som hjælper samarbejdet godt   
 på vej, fra ide og helt frem til udvikling af en prototype.
3. Faglig sparring om velfærdsudfordringer og mulighed for at netværke på   
 tværs af velfærdsområder, kommuner og projektets øvrige partnere. 

Vejen i OPI LDL starter enten ved en velfærdsudfordring udpeget på tværs af tre 
kommuner eller private virksomheders gode ideer til en løsning. Og den ender 
først, når vi sammen har testet og udviklet en prototype, som imødekommer 
vores udfordring, og som skaber potentiale for vækst hos vores samarbejdende 
virksomheder.

OPI Living Design Lab er din vej til udvikling af det 
kommunale velfærdsområde sammen med private 
virksomheder, designere og borgerne i centrum

Kan din virksomhed løse kommunale udfordringer? 
OPI Living Design Lab er et projekt, der gør det enklere for kommuner og 
virksomheder at få matchet ideer, defineret udfordringer og sammen med 
brugerne designe nye løsninger indenfor det kommunale velfærdsområde. 

OPI Living Design Lab giver din virksomhed
1. Én direkte indgang til tre kommuner, der står klar til at samarbejde om  
 udviklingsideer og prototyper i samspil med brugere og andre 
 virksomheder. 
2. Sparring med designere og en procesleder, som hjælper samarbejdet godt  
 på vej, fra ide og helt frem til udvikling af en raffineret prototype. 
3. Adgang til driftsnære test- og udviklingsmiljøer i tre kommuner. Det   
 styrker ikke bare din knowhow, men også dine muligheder for på sigt at  
 opdyrke det kommunale marked i et kommercialiseringsforløb. 

Vejen i OPI LDL starter med en privat virksomheds gode ide eller en 
 velfærdsudfordring udpeget på tværs af tre kommuner, hvor virksomheder 
inviteres til samarbejde om løsningen.

OPI Living Design Lab er din indgang til udvikling 
med det kommunale velfærdsområde til gavn for 
vækst- og udviklingspotentiale i din virksomhed  

Kære virksomhed: Kære kommune:Vejen i OPI Living Design Lab

1 En privat virksomhed 
har en idé eller en 
kommune oplever en 
velfærdsudfordring

2 Proceslederen kvalificerer 
idéen eller udfordringen og 
matcher de rette parter

3 Virksomheder og 
 kommuner samarbejder 
med designere om 
udvikling af velfærds-
løsninger

4 Efter test og udvikling 
med brugerne i driften 
er en prototype med 
markedspotentiale klar


