
OPI LDL
Living Design Lab 

Det demensvenlige samfund: 
Start-up workshop den 4. juli 2018



Dagens program 

Velkomst og præsentationsrunde

➢ Hvem er vi?

Status 

➢ Hvor er vi nu, og hvor er vi på vej hen?

Virksomhederne i konsortiet

➢ Hvilke kompetencer har vi med om bord?

➢ Hvad er vores tanker om retningen for en fremtidig løsning?

Fælles drøftelser 

➢ Inputs, refleksioner og opmærksomhedspunkter ift. 

netværkskonsortiets tanker og idéer til en løsning?

NEXT STEP – på den korte bane

➢ Aktiviteter og forventningsafstemning



HVEM ER VI?

Fra kommuner til virksomheder



Kolding Kommune Billund Kommune Haderslev Kommune

Udviklingsmedarbejder, Velfærdsteknologi og 

Digitalisering 

Demenskonsulent

Udviklingskonsulent

Hjemmeplejeleder

Planlægger ved Hjemmeplejen 

Bramdrupdam 

Landinspektør/Byplanlægger

Projektleder, Kommunale Ejendomme

Demenskonsulent

Koordinator i Myndigheden

Driftsleder, Vojens

Velfærdsteknologikonsulent, Pleje og 

Træning 

Visitator  

Leder, Afdeling for klinisk forebyggelse, 

Demensfaglig leder

Planlægger

Demensvejleder

Kommunale ankerpersoner 



Bobleberg Telecall New Nordic 
Engineering/DemensLiv

Co-founder Direktør

Virksomheder



Kolding 
Kommune

Haderslev 
Kommune

Billund
Kommune 

Syddansk 
Universitet

Projektassistent, OPI LDL

Procesleder, OPI LDL

Afdelingschef Strategisk Vækst

Chefkonsulent, Haderslev 

Kommune

Specialkonsulent, Projektleder i OPI LDL/Forsker i 

OPI, SDU 

Projektkoordinator

Forskningsassistent

Regskabsansvarlig

Team OPI LDL

Business Kolding Haderslev 
Erhvervsråd

Billund 
Erhvervsfremme Welfare Tech

Erhvervskonsulent

Forretningsudvikler

Udviklingskonsulent, Direktør, Konsulent



STATUS

Hvor er vi nu? Og hvor er vi på vej hen?



Afsættet for udfordringen
- Det demensvenlige samfund

‘Det demensvenlige samfund’ er en udfordring adresseret på tværs af demens-,      

velfærdsteknologi-, ældreområdet samt byplanlægning i de tre kommuner i 

projektet og som danner afsæt for det tredje innovationssamarbejde i OPI LDL.

Udfordringen er identificeret og indledningsvist beskrevet via:

▪ Desk research, Syddansk Universitet

▪ Antropologiske indsigter, SDU design 

▪ Indsigter fra opstartsworkshops med de tre kommuner, virksomheder og andre eksperter, 

som er involveret i projektet



Udfordringerne kort fortalt 
✓ Fastholdelse af vaner og rutiner, 

som giver livskvalitet for  

mennesker med demens, mens 

utryghed og forvirring opstår, når 

mønstrene brydes. Behov for 

genkendelighed og fravær af 

ukendte situationer.

✓ Behovet for at færdes alene på 

gåture, at benytte byrummet mv. vs. 

utrygheden det skaber hos plejere, 

pårørende og mennesker med 

demens selv.

✓ Når mennesker med demens skal 

finde vej i fx byrummet og butikker, 

og når de skal transportere sig selv.



Udfordringerne kort fortalt 
✓ Pårørendes utryghed og behov for nærvær på afstand - sikkerhed vs. 

overbeskyttelse.

✓ Fastholdelse af relationer til omverdenen, som giver livskvalitet for 

mennesker med demens og pårørende. Men behovene kan være 

forskellige mellem mennesker med demens og pårørende.

✓ Samfundets viden om og rummelighed overfor mennesker med 

demente borgere vs. konsekvensen det har for andre.

✓ Kommunikationen med omverdenen og omverdenens 

kommunikation med mennesker med demens. 

✓ Stigmatisering og tabu.

✓ Tidlig opsporing og hjælp til både mennesker med demens og 

pårørende. 



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 



… OG HVOR ER VI SÅ PÅ 
VEJ HEN?



✓ Drøftelse af de første tanker og ideer til en ny 

løsning

✓Tilkobling af ekstern designer pr. 1.8.2018

✓Proces- og aktivitetsplan udvikles 

✓Designfaciliteret opdagelse, udvikling og test

Designfaciliteret? hvad betyder det for os?



Designtænkning

Hvad betyder det for os i OPI LDL?

Fokus på ‘money og mennesker’:

Meningsskabelse for brugere/borgere, som det opleves af dem selv –

professionel empati vs. forretningspotentiale og resultater på bundlinjen.

Fokus på det eksperimenterende og eksplorative: 

Systematiske processer, hvor vi arbejder med benspænd og i itterationer. 

Vi prototyper og prøver os frem.  

Et mind set der insisterer på helhedstænkning:

Et opgør med rigid analytisk problemløsning. En metodik der anvender 

både kvalitative og kvantitative data.



Dokumentation af aktiviteter

VIGTIG – VIGTIG – VIGTIG

✓ TIMEREGISTRERING – HVERT MINUT! 

✓ LØNSEDLER INDLEVERES

✓ SAMTYKKERKLÆRING UDFYLDES

Lokale projektledere og økonomiansvarlige koordinerer

… En party-killer – hvis 

ikke vi får det gjort!



VIRKSOMHEDERNE
- Kompetencer, tanker og idéer til en fremtidig løsning



✓ Dagens inputs og kommentarer tages til efterretning

✓ Tilknytning af ekstern designer – dialogmøde med potentielle designere i 

dag!

✓ ‘Onboarding-meeting’ med designkonsulent

✓ Udarbejdelse af åben OPI modelaftale

✓ Proces og tidsplan udarbejdes

Hvad er jeres forventninger til den kommende proces?

NEXT STEP!


