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Når teknologi fremmer deltagelse – fase 1 

 

Portfolio/ Rammeprojektbeskrivelse omhandlende emnet velfærdsteknologi, med særlig toning på 

begreberne: brugerdreven innovation som arbejdsform samt deltagelse, tilgængelighed og frivillighed som 

genstandsfelt. 

 

Baggrund  

Med baggrund i ansøgningen om midler fra strategisk pulje, marts 2012 vedr. velfærdsteknologi, har 

ergoterapeutuddannelsen i Holstebro udviklet nærværende projektbeskrivelse. Udgangspunktet er 

formuleret i uddannelsens tidligere ansøgning under overskriften: 

”Borgere med funktionsnedsættelse skal have mulighed for brugerinddragelse gennem brug af teknologi i 
eget hjem. Det kunne være muligheden for at deltage i handicaprådet, patientorganisationer, møder eller 
andet – altså deltagelse gennem elektroniske medier”.  
 
Projektets organisering samt holdning formes efter VIA’s vision for 2020 ” your future – our ambition” med 
særlig afsæt i intentionerne: 1) Vi handler med mod, passion og nysgerrighed og 2) vi udvikler viden, 
udfordrer og inspirerer sammen med praksis.  
 
Gennem deltagelse i projektforløb i tværfaglige sammenhæng, såvel i VIA regi som i samarbejde med 

praksis, har underviserne på ergoterapeutuddannelsen opnået erfaring og viden, det nu er tid til at afprøve 

i nye sammenhænge for at udfordre VIA’s ambitiøse vision for 2020.  

For nuværende ønsker vi som innovationspartnere at fokusere på, hvordan vi som uddannelses institution 

kan spille en betydelig og professionel rolle i krydspresset mellem borgere, private virksomheder og 

bevilligende/offentlig myndighed, under udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. 

Det vil vi stræbe efter ved, at undervisere og uddannelsen opbygger en innovationskultur, som har fokus på 

at fremme den viden der skabes sammen med aftagere/ brugere og de fagprofessionelle1 samt private 

udbydere.  

Samtidigt ønsker vi at udfolde innovationspotentialet hos de studerende2– de skal lære at forstå behov/ 

tænke/ problemløse i og sammen med fremtidens borgere, koble teori med praksis samt forstå og udvikle 

mulighederne indenfor egen praksis. Dette udviklingsarbejde ser vi muligt i flere etaper, som beskrevet i 

bilag 1. 

 

Ergoterapeutisk virke adresserer, at menneskers sundhed og trivsel er afhængig af meningsfuld deltagelse i 

samfundslivet samt udøvelsen af betydningsfulde aktiviteter i hverdagen. Dertil at sundhed og trivsel kan 

fremmes eller hæmmes af de omgivelser, mennesket befinder sig i. Iboende den ergoterapeutiske 

kernefaglighed er ligeledes at udøve klientcentreret praksis som en central og nødvendig komponent for at 

yde den bedste og mest relevante indsats hos borgere eller grupper af borgere.  

                                                           
1 DEA: fra professionsuddanner til innovationspartner 

2 DEA: fra professionsuddanner til innovationspartner 
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Det er derfor meget naturligt for ergoterapeuter, at bidrage til udvikling af velfærdsteknologiske løsninger 

som kan muliggøre borgeres deltagelse i familie og samfundslivet, så borgere med nedsat funktionsevne 

kan gives lige muligheder for at være aktive medborgere i et tilgængeligt samfund.  

 

På baggrund af vores fokusering på klientcentreret praksis tages primært fokus på brugerdreven 

innovation. Vi ser borgerne/brugerne/klienternes erfaringer og perspektiver som centrale for at udvikle 

tidsrelevante og nødvendige velfærdsteknologiske løsninger, som både imødekommer slutbrugernes 

værdier og normer og kan anvendes funktionelt, sikkert og effektivt.   

 

Det aktive og deltagende medborgerskab og liv kan både understøttes og udvikles gennem frivillighed, 

hvorfor dette også er et fokus punkt i dette projekt. 

 

Formål 

Formålet med denne projektramme er gennem brugerdreven innovation at klarlægge sammenhæng 

mellem velfærdsteknologi og deltagelse/tilgængelighed. 

Med særlig fokus på deltagelsesaspektet at undersøge: hvordan borgere med funktionsnedsættelser 

oplever deres mulighed for fuld deltagelse, både i den fysiske og den virtuelle verden samt hvilke 

ændringer, de ved eller forestiller sig , vil gøre en forskel. 

Hvilken samfundsøkonomisk betydning/ressource kan frigøres ved, at fokusere på aktivt medborgerskab, 

set med brugerens øjne. Med andre ord, hvad er henholdsvis push, pull, weight for borgeren med 

funktionsnedsættelse, set i forhold til aktiv medborgerskab (jf. fremtidsforsker Dr. Sohail Inaytullah/Bliss 

Browne), og hvilken muligheder ser borgerne for at løse det gennem udvikling af teknologi. 

 

Formål fase 1 

Ergoterapeut uddannelsen har i efterår 2012 mulighed for at anvende op til 100.000,- kr. fra strategisk pulje 

i VIA til formålet: ”Velfærdsteknologi i relation til boliger og borgere med ændret funktionsnedsættelse, 

herunder kronisk syge”.  

Midlerne vil blive anvendt i fase 1, som i sit udgangspunkt er en undersøgelsesfase, hvor begrundelsen for 

efterfølgende undersøgelser og projekter vil blive fundet ved empiriske studier, og former og designs for 

brugerinvolvering vil blive undersøgt og vurderet gennem global vidensøgning, evt. studiebesøg, lokalt 

feltarbejde og andet. 

Projektmål for fase 1 vil være at fastsætte effektmål for ergoterapeutuddannelsens vision for 

rammeprojekt/portfolio ift. begreberne velfærdsteknologi, tilgængelighed, deltagelse samt frivillighed. 

 

Budget/tidsramme 

Fase 1 gennemføres efterår 2012 - se tidsforbrug fase 1 i bilag 2. 

Fase 2 ønskes gennemført forår 2013.  

Fase 3 afhænger af delprojekternes indhold og samarbejdspartnere. 

 

Projektorganisering nu og fremtid 

Nu: Projektet vil i fase 1 være organiseret under ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, og ledes af 

underviserne Tove Reese Ptak og Birthe Lodahl Haxholm. Projektet forankres i Videncenter for Omsorg, Liv 

og Aldring under programmet Funktionsevne og boformer. 
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Fremtid: Projektet vil over tid være organiseret som en løst koblet netværksorganisation under ledelse af 

projektleder/ergoterapiunderviser i nært samarbejde med uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen 

i Holstebro. Projektet vil fortsat være forankret i Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring under programmet 

Funktionsevne og boformer.  

Projektgruppen vil blive sammensat efter de muligheder og ressourcer, emnerne giver. De enkelte 

delprojekter vil være styret af opnåelse af egne beskrevne mål. Arbejdsgrupper, referencegrupper og 

styregrupper vil blive etableret og nedlagt i det omfang, de er formålstjenelige.  

 

Samarbejdspartere 

 Enkelte personer, borgergrupper, lokale interessegrupper samt nationale organisationer 

 Offentlige og private instanser 

 Studerende i ex. bachelorprojekter eller studentervæksthus  

 Andre uddannelser i og udenfor VIA. Blandt andet de tekniske uddannelser i TMH- VIA, 

bygningskonstruktørerne, arkitekter og andre, relevante i forhold til mål opfyldelse for det enkelte 

projekt.  

 Internationale sparringspartnere 

 Private virksomheder, relevante for delprojekternes fokus 

 

Inspiration/Toning 

 FN’s handicapkonvention som helhed, artikel 19 i særdeleshed 

 Mandag morgen 

i) Tillæg: innovation skal redde velfærd 

ii) Rapport: Den aktive borger 

 Fremtidsforsker Dr. Sohail Inaytullah/Bliss Browne 

 Hanne Kathrine Krogstrup: Borgerinvolvering og evaluering  

 Kathrine Hjort: Det affektive arbejde 

 Ergoterapeutisk teori og metode – især det canadiske perspektiv og materiale 

 DEA: Fra professionsuddanner til innovationspartner. August 2012. 

 

Bilag 

1. bilag: optik på velfærdsteknologi  

2. bilag: tidsforbrug fase 1 
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Bilag 1. 

  Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro prioriterer følgende optik på velfærdsteknologi er: 1) Brugerdreven innovation, 2) 

Deltagelsesaspektet, 3) Tilgængelighed og 4) Frivillighed. 
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Bilag 2. 

 

Tidsforbrug fase 1. 

 

Emne 
 

Involverede Ansvar Tid – forventet. 
Sept. 2010 

Tid – forbrugt. 
Dec. 2012 

Vidensøgning, CAT 
og Delicious 
 

TRP, Mai 
Aggerbeck, BLA 

TRP+BLA  
30 

 

Litteratur – 
baggrund til 
projektet 
 

TRP, BLA TRP  
50 

 

Brugerdreven 
innovation som 
metode 
 

BLA BLA  
50 

 

Networking 
 

TRP, BLA TRP, BLA 20  

Temadage, 
konferencer  
 

TRP, BLA TRP, BLA  
30 

 

Researchguide til 
fase 2 
 

TRP, BLA BLA  
30 

 

Projektledelse 
 

TRP, BLA TRP, BLA 10  

Møder  
 

TRP, BLA, TS, 
VIOLA 

BLA 10  

Andet 
 

  20  

 


