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Thesis

Introduktion

HealthD30 er et projekt der vil skabe bedre sundhed ved at samle danskernes data 
fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra deres smartphones og 
“wearables”. Det er et stort projekt med flere samarbejdespartnere. Center for Animation, 
Visualisation og Digital Fortælling bidrager med diverse visualiseringsopgaver for at 
hjælpe med at kommunikere budskabet videre. 

Storyboard

I forbindelse med kick-off arrangementet skulle der udvikles et udkast til en 
storyboard. Storyboardet skulle både visualisere projektets formål og omfang samt 
illustrere nogle specifikke cases: patienter med sår og børn/unge med psykisk og fysisk 
problemer. Arbejdet begyndte med at samle informationer fra partnerne samt deres ideer 
til visualiseringer og koge det ned til et klart fortælling først med ord - et manuskript. 
Derefter tegnede jeg et storyboard over fortællingen. Storyboardet skulle bruges i 
forbindelse med arrangementet. Den skulle give deltagerne et brede forståelse for de 
overordnede mål samt hvordan projektet kunne hjælpe de enkelte patienter (cases). 

Grafisk facilitering

Jeg deltog også i selve kick-off event på Aarhus Universitet “Fremtidens 
sundhedsløsninger skal vi skabe sammen med borgerne” som grafisk facilitator. Der 
skulle tegnes et visuelt referat over dagens oplæg for både at bruge som opsamlings 
inspiration til den sidste talere, samt til at kunne sende rundt til deltagerne og 
samarbejdespartnere som en del af dokumentation på dagen. Jeg arbejdede digitalt på en 
iPad Pro og tegnede de vigtigste (til mig at se) punkter for hver oplæg (oplæg varede 
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mellem 15 og 40 minutter) med små karakter i forskellige situationer samt tekst og 
symboler. Det hele var arrangeret på et stort digitalt lærred sådan at det endelige produkt 
var én stor tegning over hele dagen. Hvert oplæg blev afgrænset for lettere forståelse ved 
at bruge ‘data strømninger’ rundt om. Til sidst i programmet tilsluttede jeg iPad’en til 
storskærmen for at vise referatet og den kunne dermed blive brugt til at opsummere 
dagen, mens jeg zoomede rundt i billedet. 

Efter dagen brugte jeg nogle timer på at gøre filen klar til at sende ud (fx tilføje 
logoer) samt dele den op: en fil pr oplæg. Det hele blev sendt ud som pakke og 
efterfølgende brugte i en pressemeddelse. 

Artwork

Storyboard
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Grafisk Facilitering 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Report

Storyboard

Storyboardet var taget godt imod som en værktøj til historiefortælling til selve 
eventet. Den skulle kun være et udkast til en eventuel film, og derfor blev der ikke 
arbejdet grundigt med alle aspekter. Dvs den kunne stå alene, men til evt videre pre-
produktions arbejde til evt film skulle der arbejdes videre på den ift klarhed på 
manuskriptet, samt selve tegninger. Der blev snakket om at den hældede til et ret 
rosenfarvet billed af forløbet, for eksempel, og at der måske var for mange cases med 
alligevel. 

Der bliver pt arbejdet på at få en aftale på plads om produktionen af filmen, og der 
ser ud til at være god muligheder for det. 

Grafisk facilitering

Det visuelle referat blev også taget godt imod med mange gode kommentar på 
dagen. Mange var overrasket over hvor meget man kan fange, og var glad for at bruge 
den til at gense dagens oplæg da, pga teknisk problemer, kunne en af oplægsholderne 
ikke høres så godt. 
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