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Denne skabelon er udarbejdet til afrapportering af projekter fra Call for Projects og Strategisk Pulje i Sundhedsfaglig Højskole. 

Formålet er at medvirke til at øge kendskabet til aktuelle FoU-aktiviteter blandt Sundhedsfaglig Højskoles ledere og medarbejdere.   

 

Skabelonen anvendes til afrapportering af projekter, som er gennemført i 2012 under Call for Projects eller Strategisk Pulje.  

  

Stamoplysninger 

Projekttitel 

 

Når teknologi fremmer deltagelse – fase 1 

 

Projektets formål og mål 

 

Formålet med projektrammen, er gennem brugerdreven innovation at klarlægge 

sammenhæng mellem velfærdsteknologi og deltagelse/tilgængelighed i samfundet, 

samt at udvikle produkter eller serviceydelser der fremmer deltagelse i 

samfundslivet.  

Projektrammen består af 3 faser over flere år. Fase 1 er en undersøgelsesfase, Fase 

2 en research og analysefaser i brugerdreven innovation, og Fase 3 er udvikling af 

konkrete serviceydelser eller produkter gennem innovationsprocesser med brugere, 

studerende, relevante tværprofessionelle uddannelser i VIA, private firmaer, 

offentlige instanser, patientforeninger oa. 

 

Med særlig fokus på deltagelsesaspektet ønsker vi 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 der kan frigøres ved, at fokusere 

på aktivt medborgerskab, set med brugerens øjne. Hvad er henholdsvis push, pull, 

weight for borgeren med funktionsnedsættelse, set i forhold til aktiv medborgerskab 

(jf. fremtidsforsker Dr. Sohail Inaytullah/Bliss Browne). 

Hvilke muligheder borgerne ser for at fremme aktiv medborgerskab gennem 

udvikling af teknologi, og hvordan det kan lade sig gøre i praksis gennem innovative 

processer. 

 

Fase 1 er i sit udgangspunkt en undersøgelsesfase, hvor begrundelsen for 
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efterfølgende undersøgelser og projekter findes ved empiriske studier, og former og 

designs for brugerinvolvering bliver undersøgt og vurderet gennem global 

vidensøgning, temadage, lokalt feltarbejde og andet. 

 

Projektmål fase 1 

 At fastsætte effektmål for ergoterapeutuddannelsens vision for 

rammeprojekt/ portfolio ift. begreberne velfærdsteknologi, tilgængelighed, 

deltagelse samt frivillighed. 

 At fastsætte projektmål for fase 2. 

 

Navn på projektmedarbejder (e) 

 

Ved flere: angiv kontaktperson 

Tove Reese Ptak 

Birthe Lodahl Haxholm 

Kontaktperson: Tove Reese Ptak 

Ansættelsessted:  

 

Ergoterapeutuddannelsen Holstebro 

 

Afrapporteringsform 1: Evaluering af proces og resultat  

Er processen forløbet som planlagt?  

 

Ja, fase 1 er gennemført planmæssigt og derudover er der etableret et samarbejde 

mellem:  

 TMH: Jonna Pedersen, Laila Olesen (TMH Holstebro), Martin Møhl (Program 

for produktdesign og velfærdsteknologi i Horsens) 

 SFH/ campus Holstebro: Pia Hingebjerg (Fysioterapeutuddannelsen), Birthe 

Lodahl Haxholm, Tove Schreiber (Ergoterapeutuddannelsen). 

Fokus ligger på hvordan vi bedst skaber synergi mellem SFHs og TMHs uddannelser i 

Holstebro i relation til projekter/midler søgt i den strategiske pulje 2012 indenfor 

velfærdsteknologi i VIA. Samarbejdet udvikles i takt med at SFH og TMH’s 

uddannelser ser potentialer i et tværprofessionelt perspektiv i de konkrete projekter 

og undervisningsforløb omhandlende velfærdsteknologi som uddannelserne 
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gennemfører. Dertil trækker på hinandens viden og kompetencer til egne projekter 

på tværs af højskolerne. 

Er det lykkedes at nå projektets mål? 

 

Ja. 

Der er jævnfør projektmål for fase 1 afdækket og prioriteret relevante effektmål for 

rammeprojektet, og der er fastsat projektmål for fase 2.  

Der er udarbejdet baggrundsbeskrivelse for projektets genstandsfelt og begrundelse 

for valg af bruger drevent innovation som metode. 

Der er udarbejdet projektbeskrivelse til fase 2 med henblik på ansøgning om midler 

til fase 2, og der er bevilget 500 timer til fase 2 fra FoU midler.  

Beskrive kort projektets resultater (max. 1 

side) 

 

Prioriterede effektmål for rammeprojektet: 

 Færre borgere med nedsat funktionsevne føler utilstrækkelighed i 

anvendelsen af velfærdsteknologi. 

 Færre borgere med nedsat funktionsevne føler sig stigmatiseret i 

anvendelsen af velfærdsteknologi. 

 

Projektmål for fase 2: 

 At gennemføre Research og Analyse faserne i bruger dreven innovation jvf. 

Erhvervs og Byggestyrelsens Metodesamling til brugerdreven innovation. 

 At prioritere og tage beslutning om udvikling af konkrete serviceydelser eller 

produkter til fase 3 

 At inddrage ergoterapeutstuderende i research og/eller analysefasen 

 

Litteratur gennemgangen viser at der opleves stor ulighed i, hvem der kan anvende 

velfærdsteknologi og et behov for at imødekomme dette problem (se bilag med 

baggrundsbeskrivelse). Vi vælger derfor at anvende den brugerdrevne Lead–user 

metode, hvor særligt kompetente brugere med viden om, hvordan det er at anvende 

velfærdsteknologiske løsninger og betydningen det har for dem inddrages aktivt i 

både research, analyse og konceptudvikling. Således ønsker vi at innovere på 

baggrund af primært erkendte behov som anvendere af velfærdsteknologi ser.  

 

I fase 2 starter vi derfor med etnografiske interviews med udvalgte brugere, og 
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afhængigt af resultaterne deraf udvælges og gennemføres andre researchmetoder 

som Observationer, Fotodagbøger, Brugerrejser eller Førerhunden (jf. litteratur om 

brugerdrevent innovation). Vi fokuserer på at opnå datamætning på baggrund af 

brugerinformationer, men hvis det viser sig relevant i slutningen af research fasen 

kan vi supplere med ekspertinterview. 

 

Den efterfølgende analysefases metoder vil afhænge af researchfasens metoder og 

resultater. 

 

Hvordan er eller planlægges projektet 

formidlet? 

Fase 1’s projektbeskrivelse og baggrundsbeskrivelse lægges på hjemmesiden for 

Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring under programmet Funktionsevne og 

boformer. 

Tilsvarende i UC Viden ifm. afrapportering.. 

 

Resultaterne af fase 2 og 3 vil også tilfalde VIOLA hjemmesiden samt UC Viden, samt 

formidles relevante steder afhængigt af resultaterne. 

Hvordan tænkes projektet implementeret i 

uddannelsen eller praksis? 

Involverede projektmedarbejdere inddrager viden og erfaringer fra projektet i 

undervisningen især på modul 11 og modul 12, hvor der bla. fokuseres på 

innovation, entrepreneurskab, tilgængelighed, velfærdsteknologi, 

brugerinddragelsesmetoder, projektledelse og kvalitetsudvikling. 

 

Der inddrages ergoterapeutstuderende i projektets fase 2 og 3. 

 

 

 

 

Afrapporteringsform 2: Afrapportering gennem nyhedsbrev (max. 2 sider i alt) 

Hvad har været det mest givende ved 

arbejdet med projektet? 
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Hvorfor vil det efter din/jeres vurdering være 

spændende og relevant for andre 

undervisere i SFH at få kendskab til projektet 

og dets resultater? 

 

 

 

Ser du/I nogen perspektiver i projektet, som 

kunne være interessante for praksis eller 

andre interessenter  

 

 


