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Udgangspunktet	  for	  vores	  arbejde	  er…	  

•  at	  opbygget	  viden,	  erfaringer	  og	  netværk	  lever	  videre	  i	  sundhedssektoren	  og	  hos	  
krea/ve	  kommunikatører.	  Gennem	  arrangementer	  og	  videndeling	  i	  sociale	  medier	  
har	  IOK	  spredt	  erfaringer.	  Netværket	  kan	  bestå	  og	  udvikles.	  

•  at	  der	  er	  flere	  7ltag	  inden	  for	  arbejde	  med	  pa7ent-‐kommunika7on	  –	  de	  kan	  nyde	  
godt	  af	  og	  trække	  på	  erfaringer	  opbygget	  i	  IOK.	  	  

•  at	  det	  særlige	  dobbelte	  perspek7v,	  der	  gælder	  for	  IOK	  ikke	  er	  direkte	  overførbart	  
/l	  andre	  indsatser	  på	  området.	  IOK	  har	  arbejdet	  med	  nytænkning	  af	  
pa/entkommunika/on	  og	  sam/dig	  udvikling	  af	  den	  krea/ve	  branche.	  Disse	  formål	  
koblet	  med	  klyngeopbygning	  findes	  ikke	  i	  andre	  indsatser.	  	  

•  at	  klyngen	  i	  sin	  nuværende	  form	  ikke	  har	  finansiering	  e?er	  2015.	  Klynge-‐ini/a/vet	  
IOK	  er	  fremover	  ikke	  støMet	  af	  Region	  Midt	  under	  More	  Crea/ve.	  Andre	  
organisa/oner	  og	  ini/a/ver	  har	  fokus	  på	  kommunika/on	  i	  sundhedssektoren.	  Da	  
disse	  er	  en	  del	  af	  IOKs	  netværk	  kan	  man	  sige,	  at	  viden	  og	  erfaringer	  lever	  videre	  
der.	  	  



Vision	  
•  Netværket	  vil	  være	  anerkendt	  for	  at	  /lgå	  
problems/llinger	  med	  en	  krea/v	  og	  tværfaglig	  
approach,	  der	  udvikler	  og	  omsæMer	  idéer	  /l	  gavn	  
for	  sundhedssektoren	  og	  den	  krea/ve	  branche.	  

	  
•  Netværket	  vil	  opnå	  deMe	  gennem	  samarbejder	  
med	  andre	  aktører	  på	  området	  –	  virksomheder,	  
uddannelsesins/tu/oner	  og	  sundhedssektoren.	  

	  
•  Forudsætningen	  er	  en	  tværfaglig	  og	  nytænkende	  
/lgang	  /l	  pa/entkommunika/on.	  



Mission	  

•  Vi	  er	  et	  netværk	  af	  uaDængige	  aktører.	  Vi	  
bidrager	  med	  viden	  og	  videndeling	  inden	  for	  
nytænkning	  af	  pa/entkommunika/on	  og	  
sundhedskommunika/on.	  	  

	  
•  Formålet	  er	  at	  udvikle,	  implementere	  og	  sprede	  
løsninger,	  der	  skaber	  kvalitet	  og	  effek/vitet	  i	  
sundhedssektoren.	  Og	  sam/dig	  styrker	  den	  
krea/ve	  branche	  ved	  at	  pege	  på	  og	  give	  adgang	  
/l	  nye	  forretningsområder.	  	  



Hvilke	  resultater	  skaber	  vi?	  
•  Resultater	  kan	  være	  at	  

–  etablere	  tværfaglige	  partnerskaber	  
–  bidrage	  /l	  at	  søge	  fondsmidler	  /l	  innova/ons-‐	  og	  
forskningsprojekter	  

–  synliggøre	  kommunika/onsaspektet	  i	  udvikling	  af	  
velfærdsteknologiske	  løsninger	  

–  og	  synliggøre	  krea/ve	  og	  digitale	  muligheder	  i	  
pa/entkommunika/on	  

–  Arrangere	  events	  som	  understøMer	  netværksdannelse	  og	  
videndeling.	  

•  Konkrete	  resultater	  aWænger	  af	  de	  organisa/oner,	  der	  
er	  en	  del	  af	  netværket.	  	  



Indsatsområder	  2016-‐2018	  

#1	  Netværk	  
#2	  Projektudvikling	  
#3	  Uddannelse	  



#1	  netværk	  
Klyngen	  IOKs	  fokus	  på	  nytænkning	  af	  pa/ent-‐	  og	  sundhedskommunika/on	  føres	  videre	  i	  flere	  
organisa/oner:	  	  
•  MTIC	  herunder	  APPlab	  fortsæMer	  udbygning	  af	  netværk	  i	  partnerkredsen	  af	  regioner	  og	  

kommuner.	  MTIC	  har	  også	  pa/ent-‐	  og	  sundhedskommunika/on	  som	  spor	  i	  deres	  strategi	  for	  de	  
kommende	  år.	  

	  
•  Dansk	  Selskab	  for	  Kommunika/on	  i	  Sundhedsvæsenet	  (DSKS)	  er	  et	  na/onalt	  netværk	  under	  

opbygning	  med	  centrum	  i	  Region	  Syd.	  Netværket	  bag	  IOK	  kan	  påvirke	  DSKS	  /l	  at	  tænke	  en	  krea/v	  
dimension	  ind	  i	  deres	  indsats.	  

	  
•  Danmarks	  Medie-‐	  og	  Journalisthøjskole	  er	  fortsat	  netværkspartner	  i	  krad	  af	  bred	  faglighed	  inden	  

for	  krea/v	  kommunika/on.	  Både	  i	  form	  af	  forskningsak/viteter,	  udviklingsprojekter	  og	  uddannelse.	  	  
	  
•  Klynger	  i	  regi	  af	  More	  Crea/ve	  er	  oplagte	  samarbejdspartnere	  –	  der	  er	  flere	  eksempler	  på	  

inddragelse	  af	  kompetencer	  inden	  for	  arkitektur,	  design	  og	  visuelle/digitale	  medier	  i	  projekter	  
under	  IOK	  2015.	  	  

•  Netværket	  kan	  plejes	  og	  udvides	  gennem	  events	  med	  inspirerende	  oplæg	  og	  videndeling.	  	  

Som	  bidrage	  /l	  netværksopbygning	  søges	  om	  overførsel	  af	  restmidler	  fra	  IOK	  2015.	  Målet	  er	  at	  aWolde	  
seminar	  med	  deltagelse	  af	  krea/ve	  og	  sundhedsfaglige.	  Eventet	  forventes	  medfinansieret	  af	  deltagere.	  



#2	  Projektudvikling	  
Vi	  har	  i	  ederåret	  2015	  taget	  indledende	  skridt	  /l	  et	  innova7ons-‐partnerskab	  på	  tværs	  af	  sundhedssektor,	  den	  krea7ve	  
branche	  og	  forskning.	  	  
	  
Den	  utradi/onelle	  kobling	  af	  fagligheder	  er	  afprøvet	  i	  lille	  skala	  –	  men	  med	  succes	  –	  i	  mikroprojekter.	  Vi	  ønsker	  derfor	  
at	  bruge	  netværket	  /l	  at	  etablere	  et	  storskala	  innova/onspartnerskab	  med	  fokus	  på	  pa/ent-‐	  og	  
sundhedskommunika/on	  inden	  for	  feltet	  sektor-‐overgange,	  dagkirurgi	  og	  genoptræning/rehabilitering.	  	  
	  
Første	  skridt	  er	  at	  etablere	  partnerskabet,	  der	  vil	  bestå	  af	  flere	  krea/ve	  fagligheder,	  flere	  sektorbestemte	  sundheds-‐
ins/tu/oner	  og	  af	  et	  forskerteam.	  Dernæst	  skal	  projektet	  afgrænses	  og	  beskrives	  i	  forhold	  /l	  problems/lling,	  
målsætning	  og	  faser.	  Partnerskabet	  skal	  i	  samarbejde	  søge	  funding	  /l	  projektet.	  
	  
En	  særlig	  udfordring	  er	  at	  opbygge	  rela/oner	  og	  gensidig	  faglig	  forståelse	  på	  tværs	  af	  partnerskabet.	  For	  at	  opnå	  det	  
tæMe	  tværfaglige	  samarbejde,	  der	  er	  nødvendigt	  for	  at	  udvikle	  reelt	  nytænkende	  løsninger,	  er	  det	  afgørende,	  at	  
partnerskabet	  har	  gensidig	  forståelse	  for	  hinandens	  metoder	  og	  viden.	  
	  
Vi	  ønsker	  i	  2016-‐18	  at	  gennemføre	  tre	  stadier:	  	  
1.  Projektmodning	  med	  fokus	  på	  etablering	  af	  partnerskab	  og	  projektafgrænsning	  (forår	  2016)	  
2.  Pilotprojekt	  med	  fokus	  på	  test	  af	  metode	  og	  genstandsfelt	  (ansøgning	  2016,	  projekt	  2017)	  
3.  Tværfagligt	  innova/ons-‐	  og	  forskningsprojekt	  med	  fokus	  på	  implementering	  og	  spredning	  (ansøgning	  2017,	  

projekt	  2018-‐)*.	  
(*	  Forventes	  ikke	  færdigt	  i	  2018)	  
	  
Som	  bidrag	  /l	  stadie	  1	  søges	  om	  overførsel	  af	  restmidler	  fra	  IOK	  2015.	  Projektmodningen	  forventes	  desuden	  
gennemført	  via	  medfinansiering	  fra	  deltagere	  i	  partnerskabet.	  



•  I	  samarbejde	  med	  krea/ve	  virksomheder	  udvikler	  Danmarks	  Medie-‐	  
og	  Journalisthøjskole	  ederuddannelse	  /l	  klinisk	  personale.	  Tilbud	  
kobles	  /l	  konkrete	  projektsamarbejder	  som	  fx	  open	  source	  
plalormen	  ”Velkom”,	  hvor	  klinikere	  opkvalificeres	  /l	  at	  bruge	  
mobil	  video	  i	  pa/ent-‐kommunika/on.	  	  

•  Klinisk	  personale	  og	  kommunikatører	  i	  sundhedssektoren	  er	  også	  
målgruppe	  for	  anden	  kompetenceudvikling	  inden	  for	  området	  
kommunika/on	  

	  
•  Danmarks	  Medie-‐	  og	  Journalisthøjskole	  arbejder	  med	  cases	  inden	  

for	  pa/ent-‐	  og	  sundhedskommunika/on	  i	  innova/onsfag	  og	  
entreprenørskabs-‐undervisning	  på	  skolens	  BA-‐uddannelser.	  

#3	  Uddannelse	  



Hvordan	  ser	  vores	  organisa/on	  ud?	  

•  Organisa/onen	  fungerer	  som	  et	  uaWængigt	  netværk	  af	  rela/oner.	  	  
	  
•  Netværket	  arbejder	  tværfagligt,	  tværsektorielt	  og	  

udviklingsorienteret.	  
	  
•  Deltagere	  i	  netværket	  er	  sundhedsfaglige	  og	  kommunikatører	  på	  

hospitaler	  og	  i	  kommuner;	  krea/ve	  virksomheder;	  forskere	  og	  
undervisere	  på	  uddannelsesins/tu/oner.	  

	  
•  Sam/dig	  findes	  fokus	  på	  pa/ent-‐	  og	  sundhedskommunika/on	  i	  

andre	  organisa/oner	  –	  se	  slide	  7.	  



Hvordan	  udbygger	  vi	  partnerkredsen?	  

•  Netværket	  kvalificeres	  og	  udbygges	  gennem	  konkrete	  
projektsamarbejder.	  	  

	  
•  Forankring	  i	  brancherne	  (sundhedssektor	  og	  krea/ve	  branche)	  

styrkes	  gennem	  samarbejder	  og	  videndeling	  
	  
•  Den	  offentlige	  sektor	  bidrager	  /l	  finansieringsgrundlag	  gennem	  

MTIC.	  	  

•  Desuden	  søges	  projekt-‐	  og	  forskningsmidler	  gennem	  konkrete	  
samarbejder.	  

•  Partnerkredsen	  fastholdes	  og	  udbygges	  gennem	  videndeling	  og	  
events.	  



Finansieringsmodel 
•  Hvis	  klyngen	  skal	  opretholde	  ak/vitetsniveau	  fra	  2014	  og	  2015,	  vurderer	  vi,	  at	  der	  

skal	  indgå	  en	  basisfinansiering.	  	  
	  
•  Basisfinansiering	  skal	  dække	  planlægning	  af	  ak/viteter	  (netværksmøder,	  

videndeling,	  implementering,	  projektmodning	  mv.)	  og	  det	  udfarende	  bindeled	  
mellem	  krea/ve,	  sundhedssektor	  og	  uddannelses-‐/forskningsins/tu/oner.	  

	  
•  Netværket	  og	  afdækning	  af	  behov	  er	  så	  langt,	  at	  en	  række	  tværfaglige	  projekt-‐

ideer	  er	  klar	  /l	  at	  blive	  konkre/seret	  i	  ansøgninger	  og	  projektpartnerskaber.	  	  
	  
•  Vi	  forventer,	  at	  basisfinansieringen	  over	  en	  årrække	  vil	  udgøre	  en	  mindre	  

procentdel	  af	  den	  samlede	  økonomi	  i	  netværket.	  	  

•  I	  den	  ”mulige	  finansieringsplan”	  er	  ikke	  medtaget	  muligheder	  for	  samfinansiering	  
af	  ak/viteter	  med	  andre	  aktører	  (fx	  MTIC,	  Shareplay,	  DSKS,	  klynger	  under	  More	  
Crea/ve/Aarhus	  2017)	  



Mulig	  finansieringsplan	  
Hvis	  netværket	  skal	  understøMes	  og	  ak/viteter	  skal	  sikres	  
forudsæMes	  en	  fortsat	  basisfinansiering.	  

Finansieringsplan  2016 2017 2018 
RegionMidt 300.000 kr.  300.000 kr.  300.000 kr.  
Kommuner 100.000 kr.  100.000 kr.  100.000 kr.  
Indtægtsdækket virksomhed/deltagelse i aktiviteter  50.000 kr.  100.000 kr. 100.000 kr.  
Uddannelsesinstitutioner 100.000 kr.  100.000 kr.  100.000 kr.  
Projektfinansiering inkl. fonde 300.000 kr.   700.000 kr.  1.000.000 kr.  
Sum       
Rest       
Finansieringsbehov  850.000 kr.  1.300.000 kr.  1.600.000 kr.  



Mål	  

	  
	  
	  

•  Netværket	  er	  en	  succes,	  når	  vi	  kan	  matche	  
kommunika/onsudfordringer	  i	  sundhedssektoren	  med	  
løsninger	  eller	  med	  kompetencer/mennesker,	  som	  kan	  
bidrage	  /l	  en	  løsning	  

•  Netværket	  er	  en	  succes,	  når	  ak/viteter	  og	  videndeling	  
bidrager	  /l	  nye	  partnerskaber	  og	  nye	  krea/ve	  
arbejdspladser	  

	  
•  Netværket	  er	  en	  succes	  på	  den	  lange	  bane,	  når	  der	  

regionalt,	  na/onalt…og	  måske	  interna/onalt,	  er	  en	  
forståelse	  for,	  at	  vi	  må	  tænke	  utradi/onelt	  og	  krea/vt	  for	  
at	  frem/ds-‐sikre	  pa/ent-‐	  og	  sundhedskommunika/on	  



I	  2015	  så	  vi	  starten	  på	  de	  langsigtede	  effekter	  af	  IOKs	  arbejde.	  Projektet	  
”Pa/en/ndkaldelse	  –	  fra	  papir	  /l	  App”,	  som	  startede	  klyngearbejdet	  i	  2013,	  
er	  nu	  videreudviklet	  /l	  virksomheden	  Emento.	  Det	  har	  krævet	  mange	  /mer	  
eder	  det	  indledende	  projekt,	  men	  tankerne	  omkring	  innova/onspartnerskab	  
og	  krea/v	  tænkning	  i	  udvikling	  af	  pa/entkommunika/on	  er	  der	  heldigvis	  også	  
en	  større	  investor,	  som	  tror	  på.	  Held	  og	  lykke	  /l	  Emento!	  
	  
De	  følgende	  slides	  er	  en	  opsamling	  på	  2015,	  hvor	  vi	  i	  IOK	  har:	  
	  
#	  gennemført	  5	  mikroprojekter	  
#	  aWoldt	  hackathon	  
#	  aWoldt	  netværksseminar	  
#	  gennemført	  uddannelse	  
#	  udbygget	  netværk	  
#	  videndelt	  gennem	  sociale	  medier	  

Resultater	  2015	  



#	  Mikroprojekter	  
•  Fem	  mikroprojekter	  

gennemført	  
•  Partnerskaber	  mellem	  

sundhedssektor	  og	  krea/ve	  (og	  
forskere)	  

•  Fokus	  på	  konceptudvikling	  og	  
implementering	  

•  Mikroprojekterne	  har	  
involveret	  krea/ve,	  
sundhedsfaglige	  og	  et	  
forskerteam.	  

•  Se	  
præsenta/on	  af	  de	  fem	  
mikroprojekter.	  



Mikroprojekt:	  Tryg	  opvågning	  
Opvågningsafsnit	  på	  Regionshospitalet	  i	  Randers,	  Modus	  og	  Folmer	  Tegnestue	  arbejdede	  
med	  lyd,	  farve,	  lys	  og	  rum	  for	  at	  understøMe	  ro	  og	  tryghed	  hos	  børn	  eder	  opera/on.	  



Mikroprojekt:	  Gruppekonsulta7oner	  
AUH,	  Nordvink	  og	  AU	  arbejdede	  med,	  hvordan	  gruppekonsulta/oner	  kan	  styrke	  den	  
gravide	  i	  at	  blive	  og	  forblive	  aktør	  i	  eget	  liv.	  Projektet	  havde	  to	  konkrete	  mål:	  at	  udvikle	  
en	  værktøjskasse	  og	  publicere	  en	  videnskabelig	  ar/kel.	  	  



Mikroprojekt:	  Det	  gode	  hospitalsforløb	  
Hospitalsenheden	  i	  Horsens	  og	  Process	  Ink	  arbejdede	  med	  at	  give	  pa/enter	  og	  pårørende	  
den	  reMe	  informa/on	  og	  viden	  om	  deres	  indlæggelsesforløb	  gennem	  illustra/oner.	  
Projektet	  er	  knyMet	  /l	  indsatsen	  Sikkert	  Pa/enllow.	  



Mikroprojekt:	  Faste	  
Regionshospitalet	  i	  Randers	  og	  Redia	  arbejdede	  med	  faste	  ved	  dagkirurgiske	  opera/oner.	  
Målet	  er	  at	  reducere	  ombookninger	  og	  aflysning	  er	  pga.	  forkert	  eller	  manglende	  faste	  



#	  Hackathon	  

Vinderteamet	  bag	  ideen	  Back	  Up	  var	  MeMe	  Kürstein,	  Tobias	  
Alrøe,	  Jesper	  Lysgaard	  Rasmussen,	  Jakob	  Farian	  Krarup,	  Nils	  
Kähler	  og	  Merete	  Thuesen	  

Under	  temaet	  Frem/dens	  digitale	  
pa/entkommunika/on	  arbejdede	  
grupper	  med	  sundhedsfaglige,	  
hackere	  og	  krea/ve	  12	  /mer	  på	  at	  
udvikle	  ideer	  og	  løsninger	  /l	  
sundhedssektoren.	  	  
	  
Et	  dommerpanel	  med	  bestående	  af	  
AUH,	  Aarhus	  Kommune,	  Systema/c	  
og	  MTIC	  valgte	  vinderideen,	  der	  fik	  
50.000	  kr.	  /l	  at	  arbejde	  videre.	  
	  
Præsenta/on	  af	  Back	  Up	  –	  en	  app	  /l	  
at	  understøMe	  genoptræning.	  



#	  Netværksseminar	  	  

”Pa/entkommunika/on,	  der	  
engagerer”	  den	  12/11-‐2015	  
	  
Afrapportering	  af	  IOKs	  fem	  
mikroprojekter.	  
Videndeling	  og	  inspira/on.	  
	  	  
Se	  
program	  og	  oplæg	  fra	  
seminaret.	  



I	  samarbejde	  med	  Dagkirurgisk	  Afsnit,	  Tage	  Hansensgade,	  AUH	  
gennemførte	  Danmarks	  Medie-‐	  og	  Journalisthøjskole	  et	  tre	  
ugers	  innova/onsfag.	  De	  studerende	  arbejdede	  tværfagligt	  med	  
kommunika/on	  i	  dagkirurgi	  som	  case.	  

Se	  et	  eksempel	  på	  de	  	  
studerendes	  løsninger:	  	  
anima/c	  Min	  første	  gang	  

#	  Uddannelse	  



#	  Sociale	  medier	  

•  IOKs	  facebookside	  har	  
236	  følgere	  

•  I	  2015	  har	  vi	  lagt	  49	  
opslag	  ud	  

•  Det	  mest	  populære	  
opslag	  er	  nået	  ud	  /l	  
3.477	  personer	  


