
OPI LDL
Living Design Lab 

Matchmaking workshop om ‘Det demensvenlige 
samfund’ Den 6. februar 2018, kl. 9.00-13.00/14.00



Dagens program 
Matchmaking workshop den 6. februar 2018, kl. 9.00-13.00/14.00

Introduktion til dagen
➢ Formålet med dagen

➢ Kort om OPI LDL

➢ Opsamling af findings

Pårørendeinterview
➢ Hvordan er det at være pårørende til et nærtstående familiemedlem med demens?

Workshop del 1 – ‘Det demensvenlige samfund’ (alle)
➢ Udfordringer ved demensramte borgeres færden i samfundet

➢ Hvordan kobler vi udfordringerne til virksomhedskompetencer?

FROKOST OG NETWORKING

Workshop del 2 – ‘OPI LDL fra en virksomhedsapproach’ (virksomheder) 
➢ OPI LDL fra en virksomhedsapproach

o Muligheder, krav og kriterier

o Kompetencer og interesseområder på tværs – Hvordan ser virksomhederne sig i 

OPI LDL? 



Formål med matchmaking
Vi vil:

➢ Nuancere og kvalificere udfordringer ved 

demensramte borgeres færden i samfundet og 

samfundets venlighed overfor borgere med demens, 

som vi kan tage fat på, på tværs af kommuner, 

virksomheder og borgere

➢ Matche udfordringerne med 

virksomhedskompetencer

➢ Matche og afprøve forskellige konstellationer af 

kompetencer og samarbejder på tværs af 

virksomheder 

Et stærkt afsæt for konsortiedannelse mellem 

virksomheder og tilknytning af ekstern designer



OPI Living Design Lab
Hvad er det?

Et projektsamarbejde mellem offentlige og 

private parter:

 I alt 4 innovationssamarbejder med hver 3 

SMV’er og 3 kommuner om test og udvikling 

af nye velfærdsløsninger.

Fra tidlig mock-ups til raffineret prototype.

Vores mål er enkelt

Sammen med borgerne og via Offentlig Privat 

Innovation (OPI) vil vi 

løse velfærdsudfordringer i kommunerne og 

skabe vækstpotentialer blandt private 

virksomheder. 

Og dette skal ske via en designtilgang

1. innovationssamarbejde

•3 virksomheder: Multikant, Hitsa og Pay4It

•3 kommuner

2. innovationssamarbejde

•3 virksomheder: MDT Flexibles/Indretning 
med mening, Pay4It, Horn Group

•3 kommuner

3. innovationssamarbejde

•Min. 3 virksomheder (er på vej)

•3 kommuner

4. innovationssamarbejde

•Min. 3 virksomheder

•3 kommuner

Affald

Inde-
klima

Mit 
hjem

De-
mens



FINDINGS



ANTROPOLOGISK FELTARBEJDE

DESKRESEARCH

KICKOFF- OG EKSPERTWORKSHOP



Findings

Kategorier:

1. Finde rundt udenfor 

2. Relationel pleje og 

omsorg 

3. Hvordan kan vi tale om  

v demens?

Gennemgående 

temaer:

Pårørende 

”Tidlig opsporing” 

Social anerkendelse

Ramme:

Udenfor borgerens hjem 



Del 2 - OPI Living Design 

Lab for virksomheder

Muligheder, krav og kriterier

Kompetencer og interesseområder på tværs – Hvordan 

ser virksomhederne sig i OPI LDL? 



OPI Living Design Lab
Hvad er det?

Et projektsamarbejde mellem offentlige og 

private parter:

 I alt 4 innovationssamarbejder med hver 3 

SMV’er og tre kommuner om test og 

udvikling af nye velfærdsløsninger.

Fra tidlig mock-ups til raffineret prototype.

Vores mål er enkelt

Sammen med borgerne og via Offentlig Privat 

Innovation (OPI) vil vi 

løse velfærdsudfordringer i kommunerne og 

skabe vækstpotentialer blandt private 

virksomheder. 

Og dette skal ske via en designtilgang

1. projektsamarbejde

• Min. 3 virksomheder

• 3 kommuner

2. projektsamarbejde

• Min. 3 virksomheder

• 3 kommuner

3. projektsamarbejde

• Min. 3 virksomheder

• 3 kommuner

4. projektsamarbejde

• Min. 3 virksomheder

• 3 kommuner

Affald

Inde-
klima

Mit 
hjem 

De-
mens 



Økonomiske partnere

▪ Min. 12 private virksomheder

▪ 3 kommuner: Kolding, Billund og Haderslev Kommune

▪ 3 erhvervskontorer: Business Kolding, Billund Erhvervsfremme og Haderslev 

Erhvervsråd

▪ Syddansk Universitet: Forskerteams inden for OPI (Institut for 

Entreprenørskab og Relationsledelse) og Design (Center for SDU Design) 

▪ 1 ekstern designer, der tilkøbes hver af de 4 innovationssamarbejder

Ikke økonomiske partnere

▪ Welfare Tech

▪ D2I

▪ CoLab

▪ Clean (kun medvirken i 1. innovationssamarbejde vedr. affald)

Partnere i projektet



Projektets styregruppe

▪ Direktør for erhvervsfremme, Business Kolding (Styregruppeformand)

▪ Kommunaldirektør, Haderslev Kommune

▪ Senior- og Socialdirektør, Kolding Kommune

▪ Social- og Sundhedsdirektør, Billund Kommune

▪ Konsulent, Welfare Tech

▪ Direktør, Zebicon

▪ Direktør, KT Strømpen

▪ Projektleder, OPI Living Design Lab

▪ Procesleder, OPI Living Design Lab

Organisering af projektet



OPI Living Design Lab
Facts om projektet

Tidsplan

➢ Hvert innovationsprojekt forventes at vare i ca. 1 år:

▪ 1. Affald: opstart maj 2017

▪ 2. Indeklima: opstart august 2017

▪ 3. Mit hjem: opstart februar 2018

▪ 4. Demens: opstart marts 2018

Økonomi

➢ Vækstpuljemidler (11,2 mio. kr.) for 3 årig projektperiode – dækker: 

▪ Finansiering af projektledelse og videntilførsel (SDU)

▪ Procesledelse og facilitering (Rebekka)

▪ Eksterne designkonsulenter

▪ Mulighed for frikøb af ressourcer i den kommunale drift

▪ 50 % direkte finansiering af virksomhedernes tid



De kommunale 
ankerpersonernes rolle
at

✓ bidrage med egne erfaringer og indsigter på området

✓ deltage i diverse projektaktiviteter og 

forberedelse/opfølgning

✓ hjælpe med lokal forankring af projektet via løbende 

kvalificering, sparring og inputs vedr. projektet 

✓ formidle kontakt til relevante borgere, medarbejdere og 

øvrige samarbejdspartnere 

✓ sparre med ankerteamet om plan og udførsel af test- og 

udviklingsaktiviteter



Afsæt - virksomheder i OPI LDL

✓ Er din virksomhed en SMV beliggende i Region Syddanmark, som beskæftiger min. 

2 årsværk?

✓ Ønsker din virksomhed at vækste, udvikle og innovere, herunder skabe øget 

omsætning, jobskabelse, eksport i egen virksomhed?

✓ Kan din virksomhed stille en velfærdsrelevant mock-up eller idé til rådighed i OPI 

LDL, som er nyt på markedet og med et kommercielt sigte?

✓ Har din virksomhed viljen til at deltage i OPI-samarbejder understøttet af metoder 

baseret på designtænkning i en periode på ca. 1 år?

✓ Har din virksomhed kapacitet og interesse i at indgå i et netværkskonsortium med 

to andre virksomheder?

✓ Har du kendskab til kommunale marked og behov?

✓ Holder din virksomhed sig indenfor deminimis reglerne?



Finansieringsmuligheder for 
virksomheder i OPI LDL

Direkte finansiering:

50 % direkte medfinansiering af den tid, der bruges i projektet – dog med et loft på 

188.060 DKK (inkl. medfinansiering)/ 94.080 DKK (ex medfinansiering) ved ligelig 

fordeling af finansieringen mellem de tre samarbejdende virksomheder.

Indirekte finansiering:

1) Projektarbejde (leveret af tre kommuner, tre erhvervskontorer og SDU), herunder 

projekt- og procesledelse

2) Konsulentbistand (leveret af eksterne designere)

3) Overhead på 18 % (til materiale indkøb ved workshop afholdelse samt forplejning ved 

diverse møder)

Samlet statsstøtte pr. virksomhed pr. indsatsområde i OPI LDL: 557.900 DKR

Opmærksomhedspunkt omkring statsstøtte modtaget pr. virksomhed i OPI LDL:

Har din virksomhed inden for de seneste tre år været med i EU finansierede projekter og 

modtaget statsfinansieret støtte? Hvor meget er modtaget? Vigtigt ved udregning af, om 

mere end 1.5 mio. DKK. modtages over tre år (deminimis regler)!


