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Perspektiver for OPI-samarbejde, Living Lab-deltagelse og videndeling til 

uddannelser 
I forbindelse med afviklingen af Living Labs under Lab. X-projektet er foretaget en effektevaluering på opdrag 

af Erhvervsstyrelsen. Der er gennemført en række delundersøgelser med to overordnede 

omdrejningspunkter. 

Dels om erfaringer fra offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) omkring etablerede Living Labs med 

deltagende virksomheder og kommuner samt herunder institutioner. Undersøgelsen i forlængelse heraf er 

rettet videre mod at afdække perspektiver og muligheder for etablering af fremtidige OPI-

samarbejdsprojekter af tilsvarende form. 

Dels om videndeling og perspektiver for anvendelse viden fra Lab. X-projektet i uddannelser ved UCN (og 

SOSU Nord). 

På baggrund heraf falder denne rapport i to dele:  

Del 1: Living Lab-deltagelse og perspektiver for OPI-samarbejdsprojekter. 

Del 2: Videnanvendelse fra Lab X.-projektet til uddannelser. 
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Del 1: Living Lab–deltagelse og perspektiver for OPI-samarbejdsprojekter 

Metode og datagrundlag for analysedel 1 

Denne analyse omhandler erfaringer fra og perspektiver for deltagelse i Living Labs, af formen OPI med 

brugerdrevne metoder. Her er primært data indhentet via Survey Exact med spørgeskemabesvarelserne fra 

projektdeltagerne (kommuner, institutioner og virksomheder). Desuden inddrages supplerende 

besvarelserne fra spørgeskemaer uddelt ved konference med oplæg om Living Labs, da disse 

spørgeskemabesvarelser indbefatter holdninger fra andre virksomheder og kommunerepræsentanter. 

Spørgeskemaundersøgelsen har været designet til at imødekomme krav til effektevaluering i opstillede 

succeskriterier efter anvisning fra Erhvervsstyrelsen. I nærværende rapport er sigtet at anvende data fra 

undersøgelsen til at udlede perspektiver og muligheder for etablering af lignende samarbejdsprojekter i 

fremtiden. 

Den elektronisk gennemførte enqueteundersøgelse i Survey Exact har taget udgangspunkt i de 11 

gennemførte Living Labs. Der er udsendt spørgeskema til alle deltagende parter - hhv. virksomheder, 

repræsentanter for kommunernes forvaltninger og institutionsledere. For alle 11 cases er der besvarelser fra 

alle virksomheder og kommune-repræsentanter. De adspurgte i denne del af undersøgelsen er således valgt 

som repræsentanter for de tre grupper deltagende i de 11 gennemførte Living Labs. Fra start til slut i living 

lab-processen har deltaget 11 virksomheder og 5 kommuner med tilknyttede institutioner. Repræsentanter 

fra alle 11 deltagende virksomheder har besvaret (i alt svar fra 13 personer).  Ligeledes har 

repræsentanterne for de kommunale forvaltninger svaret ift. alle 11 Living Labs (i alt svar fra 13 

respondenter/personer). Der er desuden udsendt spørgeskema til institutionsledelserne som en 

respondentgruppe, selvom der for nogle Living Labs er sammenfald mellem kommunens institutions- og 

forvaltningsniveau. Udover besvarelserne fra de kommunale forvaltninger er der således supplerende 

besvarelser fra institutionsledelsen ved 9 af de 11 Living Labs (spørgeskemaet til institutionsledelserne er 

besvaret af 11 personer repræsenterende denne aktørgruppe) 

Det er i et vist omfang muligt at sammenholde besvarelserne fra virksomheder, kommuneforvaltninger og 

institutionsledelser, da flere spørgsmål er blevet stillet på samme vis i spørgeskemaet udsendt til alle tre 

respondentgrupper. 

Supplerende foreligger spørgeskemabesvarelser fra konferencer med øvrige virksomheder, kommuner og 

andre interessenter. Ved Biomed konference i juni 2014 blev uddelt spørgeskemaer til deltagere fra 

virksomheder, kommuner og regionen ved workshop med oplæg om Danahøj-casen, som var den først 

afsluttede Living Lab under Lab.X-projektet.  Ved Sundhedsteknologisk Festival i 2015 blev de uddelte 

spørgeskemaer besvaret af i alt 45 personer i umiddelbar forlængelse af oplæg om to Living Labs i Lab. X-

projektet. I denne delundersøgelse er virksomheder og kommune blevet stillet et udpluk af de spørgsmål, 

som indgår i enqueteundersøgelsen til de Lab.X-deltagende virksomheder og kommuner. 

Svarpersonerne blandt konferencedeltagerne har primært været tilknyttet andre virksomheder og 

kommuner, samtidig med at flere af konferencedeltagerne har været deltagere i Living Labs under Lab.X-

projektet. Samlet set giver den flerdelte undersøgelse et styrket datagrundlag til at konkludere bredere om 

aktørgruppernes erfaringer og holdninger til samarbejdsformen samt om perspektiver for tilsvarende 

projektsamarbejde i fremtiden.  
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Potentialer og muligheder for OPI-samarbejde med formen samarbejdsdrevne metoder 

Hovedkonklusionen ved afslutningen af Lab.X-projektet er, at det generelt er lykkedes ift. de oprindelige tre 

formål, de fire bundlinjer og de opstillede succeskriterier på vegne af Erhvervsstyrelsen (jf. Lab. X-

projektrapporten). 

Med nærværende fremstilling analyseres på data fra de gennemførte undersøgelser med henblik på at tegne 

perspektiver for fremtidige OPI-samarbejdsprojekter af tilsvarende form som Lab. X-projektet. 

I det indledende afsnit beskrives og analyseres på hvorvidt og hvorledes de deltagende parter har oplevet 

samarbejdsformen i Lab. X-projektet som en succes. 

Om og hvorvidt samarbejdsformen i Lab.X-projektet har været en succes kan overordnet belyses ved at 

sammenholde besvarelserne fra hhv. de deltagende virksomheder, kommuneforvaltninger og 

institutionsledelser, da flere af spørgsmålene er blevet stillet på samme vis i spørgeskemaet udsendt til alle 

tre respondentgrupper. Det gælder indledningsvist spørgsmålene om, hvorvidt projektets samarbejdsform 

har været oplevet som vellykket, og hvorvidt der er ønske om igen at deltage i tilsvarende form for OPI-

projekt. Jf.nedenstående figur er der er generelt positive tilkendegivelser fra alle tre grupper af Living Lab-

deltagere. 

 
Virksomhederne, den kommunale forvaltning og institutionsledere oplever samarbejdsformen i Lab. X-
projektet (den brugerdrevne metode) som vellykket 
Særligt virksomhederne og de kommunale forvaltninger har svaret positivt på det første spørgsmål om 
hvorvidt samarbejdsformen i projektet (den brugerdrevne metode) er blevet oplevet som vellykket1  
 

 
Figur 1: Hvorvidt oplevet samarbejdsformen i Lab. X-projektet (den brugerdrevne metode) som vellykket - Svarfordeling i pct. for 
hhv. deltagende virksomheder, kommunalforvaltninger og institutionsledere. 

Virksomhedsrepræsentanterne ved de 11 Living Labs har tilkendegivet, at de har oplevet den brugerdrevne 

metode som vellykket ”i høj grad” i 7 tilfælde og ”i nogen grad” i 4 tilfælde. Ligeledes blandt 

repræsentanterne for kommunernes forvaltningsniveau ift. de 11 Living Labs lyder svarene til samme 

spørgsmål på 7 ”i høj grad” og 4 ”i nogen grad”.  De positive tilkendegivelser på spørgsmålet er således for 

                                                           
1 I spørgeskemaet til hhv. virksomheder, kommuneforvaltning og institutionsledelse lyder spørgsmål 1: ”Har I 
… oplevet samarbejdsformen i projektet (den brugerdrevne metode) som vellykket?” 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ved ikke Slet ikke I mindre
grad

I nogen
grad

I høj grad

Virksomheder

kommuneforvaltning

Institutionsledelse



  

4 

 

både kommunens forvaltning og de deltagende virksomheder procentvist fordelt på 69% ”i høj grad” og 31% 

i ”nogen grad”. 

De deltagende institutionsledere er også positive, blot i lidt mindre omfang med besvarelserne 55% i høj 

grad og 45% i nogen grad på det samme stillede spørgsmål om hvorvidt samarbejdsformen i projektet er 

blevet oplevet som vellykket (institutionslederne ved 9 Living Labs har svaret 6 ”i høj grad” og 3 ”i nogen 

grad” på spørgsmålet). 

 
Virksomhederne, den kommunale forvaltning og institutionsledere har ønske om at deltage i et 
tilsvarende OPI-projekt, ved udviklingen af ny velfærdsteknologi 
På spørgsmålet om hvorvidt der er ”….ønske om igen at deltage i et tilsvarende OPI-projekt, ved udviklingen 

af ny velfærdsteknologi?”2  har de deltagende virksomheder i samme grad forholdt sig positivt med en 

svarfordeling på 7 i høj grad (69%) og 4 i nogen grad (31%). Blandt repræsentanterne for de kommunale 

forvaltninger har 7 svaret i høj grad (69%), 3 svaret i nogen grad (23%) og 1 svaret ved ikke på spørgsmålet 

om hvorvidt ønske om deltagelse i tilsvarende OPI-form igen.  

På samme spørgsmål er institutionslederne lidt mindre positive med en svarfordeling på 6 (=55%) i høj grad, 

3 (=27%) i nogen grad,  1 (=9%) i mindre grad (og 1 ved ikke). 

Den positive indstilling på spørgsmålet om samarbejdsformen uddybes af en repræsentant fra den 

kommunale forvaltning: ”Med dette projekt er der skabt en forbindelse mellem en konkret virksomhed og 

kommunen. Det er en relation, der i dagligdagen er vanskelig at skabe, idet kommunen og virksomhederne 

har ’hver deres cirkler’. Når vi bringes i en sammenhæng, hvor vi kommer til at tale sammen, så opstår 

muligheden for opfyldelse af fælles målsætninger” 

Samme spørgsmål giver dog også anledning til forbehold, hvilket en virksomhedsrepræsentant udtrykker på 

følgende vis: ”Det kræver arbejde at deltage i et OPI projekt, så projektet skal være det helt rigtige med den 

rigtige vinkel for netop os for at vi vil deltage i et nyt” 

Det er ikke kun de deltagende virksomheder, kommunale forvaltninger og institutioner ved LL i lab. X-

projektet, som er blevet spurgt til ønsket om eventuel at indgå i tilsvarende form for OPI-projekt. 

I spørgeskemaundersøgelsen blandt konferencedeltagere fra kommuner og private virksomheder – ved 

workshops med oplæg om Lab. X ved  hhv. Biomed-konference og Sundhedsteknologisk Festival - er 

ligeledes stillet spørgsmål om, hvorvidt det kan anbefales andre kommuner og private virksomheder at gå 

ind i tilsvarende OPI-samarbejdsprojekter. I samtlige af de besvarede spørgeskemaer fra de 

konferencedeltagende virksomheder og offentlige myndigheder er der angivet positiv indstilling til de 

nævnte spørgsmål (svarkategorierne i høj grad og i nogen grad). 

Der synes således et være bredt grundlag for at konkludere, at der generelt er positiv indstilling blandt 

aktørerne i kommuner og private virksomheder ift. deltagelse i fremtidige OPI-samarbejdsprojekter af 

tilsvarende form. 

                                                           
2 I spørgeskemaet til alle de tre grupper lyder spørgsmål 2: ”… ønske om igen at deltage i et tilsvarende OPI-
projekt, ved udviklingen af ny velfærdsteknologi?”.  Til besvarelsen er givet fire mulige svarkategorier samt i 
spørgsmål 4.a mulighed for at uddybe svaret fra virksomheden.  
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Analyse af virksomhedsbesvarelser 

Perspektiverne for fremtidige OPI-samarbejdsprojekter afhænger i høj grad af indstillingen hos de private 
virksomheder. Nedenfor belyses nærmere de mulige sammenhænge i besvarelserne fra de deltagende 
virksomheder i Lab. X-projektet.  
 
Virksomhederne er ved deltagelse i samarbejdsprojektet blevet generelt mere positive over for 
brugerdrevne metoder for OPI-samarbejder 
En central målsætning for virksomhedssamarbejdet i Lab.X-projektet har været, at virksomhederne kunne 

opnå en mere positiv indstilling til samarbejdsformen kendetegnet ved en kombination af brugerdrevne 

metoder og OPI-samarbejde. For de deltagende virksomheder lyder det tredje spørgsmål i undersøgelsen: 

Har jeres deltagelse i samarbejdsprojektet betydet, at I som virksomhed er blevet generelt mere positiv over 

for brugerdrevne metoder for OPI-samarbejder? 

Besvarelserne fra virksomhedsrepræsentanterne på spørgsmålet viser sig at være generelt til den positive 

side, men i varierende grad. Blandt de 13 virksomhedsrepræsentanter svarer 5 i høj grad (38%), andre 5 i 

nogen grad (38%) og de resterende 3 ved ikke (23%). 

De uddybende svar peger på nuancer i virksomhedernes holdninger omkring  spørgsmålet: 

”Er ikke sikker på at det har ændret meget. Vi var i forvejen positivt stemt overfor brugerdrevne metoder” - 

”Der mangler noget velvilje fra offentlig partner” - ”Det afhænger jo af hvordan det lykkedes og med hvem 

der arbejdes sammen med”. 

Dernæst må spørges, om graden af positiv indstilling hos respondenterne kan være betinget af andre 

faktorer i samarbejdet. Fx synes det nærliggende at undersøge for en evt. sammenhæng med spørgsmålet 

om hvorvidt virksomhederne oplever, at deres produkt under processen er blevet mere målrettet brugernes 

behov. En sådan undersøgelse af variabelsammenhænge er søgt foretaget i Survey Exact (SX) ved en 

krydsning mellem variablerne nr. 3 (om positive over for brugerdrevne metoder for OPI) og nr. 7 (om 

produktet er blevet mere målrettet brugernes behov) i spørgeskemaet til virksomhederne.3 

Ved analysen i Survey Exact viser der sig imidlertid ingen entydig sammenhæng mellem de to variabler: 

De virksomhedsrepræsentanter, som ”i høj grad” ser deres produkter mere målrettet under 

samarbejdsprocessen (spørgsmål 7), viser sig faktisk mere tilbøjelige til kun ”i nogen grad” at være mere 

positive over for OPI (heraf svarer 75% i nogen grad, mens kun 40% svarer i høj grad). Ligeledes viser en 

iagttagelse af de virksomheder, som er mest positive over for OPI (spørgsmål 3), at have tendens til kun ”i 

nogen grad” at opleve målretning af deres produkt under samarbejdsprocessen. Der kan således ikke på 

baggrund af de indsamlede data iagttages en egentlig sammenhæng mellem de to variabler for 

virksomhedernes oplevelser. 

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der fra en større mængde af virksomhedsbesvarelser vil kunne udledes 

en forklarende sammenhæng mellem de nævnte spørgsmål og andre variabler for living lab-samarbejdet. 

Nærværende datasæt for lab.x-virksomhederne er imidlertid af begrænset omfang, og der har ikke 

umiddelbart kunne udledes andre målbare sammenhænge i mellem de forskellige variabler i 

spørgeskemaundersøgelsen. 

                                                           
3
 Se bilagsdelen for udskrift af analyse i Survey exact med krydsning af de to variable (spørgsmål 3 og 7 i spørgeskemaet 

til de deltagende virksomheder). 
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De deltagende virksomheder er gennemgående tilfredse med, at afprøvningen af virksomhedens produkt i 

Living Lab’et har givet en større træfsikkerhed ift. brugernes behov. 

Således svarer 12 ud af de 13 virksomhedsrepræsentanter (dvs. hele 92%) bekræftende på dette spørgsmål4. 

Virksomhederne begrunder hvordan de har positive erfaringer med at opnå en større træfsikkerhed i 

produktudviklingen under projektsamarbejdet:  

- Vi har fået meget brugbar feedback fra vores målgrupper. 
- Det har været godt at kunne teste produkter helt tæt på brugeren i en virkelig kontekst 
- I form af den udarbejdede rapport med brugerudtalelser m.m 

- Produkt blev tilpasset brugernes behov og deraf en større træfsikkerhed i lignende situationer. 
- De har givet feedback på prototypen. 
- Produktet er blevet simplificeret og der er udfordringer med holdbarheden af mekaniske dele... 

- Blot ved at konstatere/observere at nogle kunne bruge det, og andre ikke 
- Løbende evaluering af produktet under udviklingen går det mere målrettet brugeren 
- Der er kommet en del afklaringer omkring brugen af produktet i forløbet som giver værdi til det 

fortsatte arbejde med produktet 

- bedre målrettethed 
- Ved at afprøve i virkelige situationer bliver forkerte antagelser omkring brug af produktet påvist 

tidligt i forløbet derfor kan korrektioner af produkt / koncept ske inden markedsføring og give en 
bedre værdi for kunderne og et bedre salg. 

- Det er bevist over for os & kommunen at ved at indfører et nyt produkt som vores rent faktisk kan 
gøre en forskel på den lange bane. 2 af de 3 brugere er blevet selvhjulpen på toilet / håndvask det 
giver øget livskvalitet - se video. Så konklusion, OPI lykkedes kun når alle personer i projektet tager 

ejerskab og fastholder det ejerskab før, under og efter. 

 
Den enkelte af de 13 virksomhedsrepræsentanter, som ikke kunne svare bekræftende på spørgsmålet, 
begrunder sin holdning med, at ”Det er så lille et antal brugere, der har været igennem, at det kan være 

svært at uddrage noget entydigt”.  

For den pågældende virksomhed var der tale om et projekt på demensplejehjem, hvor det kan forventes 
vanskeligt at vurdere brugernes behov over for produktets træfsikkerhed. Der er således ikke nogen af 
deltagende virksomheder, som ikke har set Living Lab-samarbejdet som en mulighed for at opnå større 
træfsikkerhed for deres produkter ift. brugernes behov. 
 
Institutionslederne kan i moderat omfang tilslutte sig den positive oplevelse af produktudviklingen under 

Living Lab-samarbejdet. Således svarer institutionslederne på spørgsmålet om hvorvidt virksomhedens 

produkt under processen er blevet mere målrettet behovet hos brugerne med 7 i nogen grad (64%), 2 i 

mindre grad (18%) og de resterende 2 ved ikke (18%)5.  

De deltagende virksomheder er blevet stillet flere spørgsmål vedr. forhold, som kunne tænkes at have 

betydning for deres holdninger til samarbejdsformen i lab.X-projektet. Den relativt positive indstilling til 

samarbejdsformen synes dog ikke at være betinget af en forøgelse af hverken omsætning, afsætning eller 

medarbejderkapaciteten. Virksomhederne havde således på undersøgelsestidspunktet ikke ansat flere 

medarbejdere i forlængelse af living lab-samarbejdet.  

Samlet for besvarelserne synes tendensen at være, at der er tale om en langsigtet investering for 

virksomhederne, hvor de evt. nye arbejdspladser i forlængelse af projektsamarbejdet således forventes at 
                                                           

4 I spørgeskemaet til de deltagende virksomheder lyder spørgsmål 12: ”Har afprøvningen af virksomhedens produkt i 

Living Lab’et givet en større træfsikkerhed i forhold til brugernes behov?” 
 
5
 I spørgeskemaet til institutionsledelsen lyder spørgsmål 5: ”Er virksomhedens produkt under processen blevet mere 

målrettet behovet hos brugerne (medarbejdere og borgere) ved institutionen?” 
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blive skabt på lang sigt. I relation til, hvorvidt de deltagende virksomheder har fået ideer til jobskabelse 

svarer 3 af de 11 deltagende virksomheder, at det har de i nogen grad, 2 svarer i mindre grad, 3 svarer slet 

ikke og 3 svarer ved ikke. Virksomhederne kommenterer, at en evt. jobskabelse vil afhænge af, om salget går 

som forventet, når de introducerer produkterne i løbet af de kommende år. Samtlige 11 virksomheder siger, 

at der umiddelbart ikke har været basis for at øge medarbejderkapaciteten på baggrund af den 

produktudvikling, som deltagelsen i projektet har foranlediget. 

De deltagende virksomheder kan anbefale andre private virksomheder at indgå i tilsvarende OPI-
samarbejdsprojekter 
På baggrund af virksomhedernes erfaringer med Lab.X-samarbejdet synes der at være gode perspektiver for 

at inddrage flere private virksomheder i fremtidige samarbejdsprojekter. På spørgsmålet om hvorvidt man 

kan anbefale andre virksomheder at indgå i tilsvarende OPI-samarbejdsprojekter, er de deltagende 

virksomheder overvejende positive - blandt de 13 virksomhedsrepræsentanter har 5 svaret i høj grad (38%), 

7  i nogen grad (54%) og 1 ved ikke. 

Fra virksomhederne er dog knyttet forbehold til anbefalingen. Dels at det afhænger af det givne projekt, 

”Projekt/virksomheds-fit skal være helt i top for at gevinster er arbejdet værd”. Dels at det afhænger af 

virksomhedens situation, fordi det kan være langstrakte forløb med OPI-samarbejde, hvorved det kræver en 

god kapital i virksomheden.6 

 
De deltagende kommuner er blevet bedre rustet til at indgå i fremtidigt OPI-samarbejde med private 
virksomheder 
Et af succeskriterierne for Lab. X-projektet har været, at nordjyske kommuner blev ”bedre rustet” til at 

samarbejde med private virksomheder. Derfor indgår der spørgsmål herom i spørgeskemaet sendt via SX til 

alle tre deltagergrupper samt i spørgeskemaer uddelt til workshopdeltagere ved Biomed-konference og ved 

den Sundhedsteknologiske Festival. Fra alle respondentgrupper er der overvejende positiv indstilling til, at 

kommunerne ved deltagelse i samarbejdsformen under Lab-X-projektet bliver rustet til at samarbejde med 

private virksomheder. 

Blandt de deltagende virksomheder har således 62% svaret i høj grad og 23% i nogen grad til spørgsmålet 

om, hvorvidt projektets samarbejdsform bidrager til, at kommuner generelt kan blive bedre til at samarbejde 

med private virksomheder. Repræsentanterne for den kommunale forvaltning har en svarfordeling på 38% i 

høj grad, 46% i nogen grad, 8% i mindre grad og 8% ved ikke ift. spørgsmålet om, hvorvidt kommunen er 

blevet bedre rustet til fremtidigt samarbejde med private virksomheder. Institutionslederne har på samme 

spørgsmål svaret lidt mindre positivt, nemlig med svarene 70% i nogen grad og 30 % ved ikke. I de 

deltagende kommuneforvaltninger og institutioner synes det således ikke ubetinget, at organisationen er 

blevet bedre rustet til fremtidigt OPI-samarbejde, hvilket en kommunal projektleder udtrykker på følgende 

vis: ”Projektet har givet en anledning til at mødes. Projektet er det første vi har deltaget i, og dermed nyt for 

os på mange måder. Ved lignende projekter fremover er det fortsat vigtigt at der er mulighed for 

understøttelse af processen, hvis fremdrift skal sikres”. 

                                                           
6
 I spørgeskemaet udsendt via Survey Exact til de deltagende virksomheder lyder spørgsmål 4: ”Vil du kunne anbefale 

andre virksomheder at indgå i tilsvarende OPI-samarbejdsprojekter?” Til besvarelsen er givet fire mulige svarkategorier 
samt i spørgsmål 4.a mulighed for at uddybe svaret fra virksomheden. 
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Barrierer, perspektiver og faktorer af betydning for fremtidige OPI-samarbejdsprojekter 

I spørgeskemaundersøgelsen indgår flere spørgsmål, der kan belyse forhold af betydning for fremtidige 

projekter, bl.a. omkring hhv. barrierer og muligheder for at understøtte fremtidige projekter af samme form. 

I det følgende analyseres på hvilke forhold, som kan have relevans for etablering og gennemførelse af 

fremtidige OPI-samarbejdsprojekter af tilsvarende form, herunder opmærksomhedspunkter og hvad der kan 

drages af relevante erfaringer fra Living Lab-samarbejdet under Lab. X-projektet. 

Alt i alt peger besvarelserne fra de deltagende parter på, at den anvendte OPI-samarbejdsform i Lab. X-

projektet kan anbefales til fremtidige projektsamarbejder. Dernæst er spørgsmålet, hvilke forhold, der kan 

være betingende ift. gennemførelse af lignende OPI-samarbejdsprojekter i fremtiden. 

De deltagende virksomheder, repræsentanter for den kommunale forvaltning samt institutionsledere har i 

spørgeskemaundersøgelsen udtrykt deres erfaringer med Lab.X-samarbejdsformen, og de er blevet 

opfordret til at pege på forhold med relevans for fremtidige samarbejdsprojekter af tilsvarende form.  

I besvarelsen har respondenterne først haft mulighed for at give uddybende kommentarer til de lukkede 

spørgsmål, og afslutningsvist indeholder spørgeskemaet til alle tre deltagergrupper to åbne spørgsmål: Det 

ene undersøger barrierer generelt for, at hhv. private virksomheder og kommuner kan indgå i tilsvarende 

samarbejdsprojekter. Og det andet spørgsmål undersøger hvilke forhold, der kan medvirke til at hhv. private 

virksomheder og kommuner i højere grad vil indgå i tilsvarende samarbejdsprojekter (en oversigt over 

besvarelserne fra den deltagende virksomheder, kommuneforvaltninger og institutionsledere er givet i 

bilagsdelen). 

De samme to åbne spørgsmål - om oplevede barrierer og forhold af betydning for evt. deltagelse i 

tilsvarende fremtidige samarbejdsprojekter – indgår samtidig i spørgeskemaet uddelt til konference-

deltagere ved oplæg om Lab.X under hhv. Biomed-konference og Sundhedsteknologisk Festival. Herved kan 

besvarelsen fra de projektdeltagende virksomheder og kommuner understøttes af udsagnene fra andre 

virksomheder, kommuner og personer med kendskab til samarbejdsformen i Lab.X-projektet. 

I besvarelsen af spørgsmålene viser sig flere forhold af betydning for virksomheder og kommuner ift. at 

indgå i tilsvarende OPI-samarbejdsprojekter. Forslagene fra de deltagende virksomheder, 

kommuneforvaltninger og institutionsledere kan være forskellige afhængigt af bl.a. kommunestørrelse, 

virksomhederne størrelse, branche, institutionsområde og andre faglige områder. Nedenfor gennemgås de 

problemstillinger og de forslag, som har vist sig gennemgående i besvarelserne. 

Organisatoriske rammer for projektsamarbejdet - betydningen af Lab. X’ rolle 
Fra alle tre deltagergrupper (private virksomheder, kommuneforvaltning og institutionsledere) peges på 

betydningen af Lab. X’s deltagelse for etablering og gennemførelse af projektsamarbejdet omkring de 

enkelte Living Labs. 

Lab.X (dvs. staben ved UCN) har haft en både igangsættende, koordinerende og understøttende rolle for 

hvert living lab i projektet, dvs. for hvert af de enkelte OPI-samarbejdsprojekter. Denne rolle følger af 

opdraget for Lab. X-projektet, og med projektets målsætninger lå implicit en forventning om, at 

samarbejdsrelationerne og –kompetencerne hos virksomheder og kommuner skulle udvikles til  bl.a. at Lab. 

X kan undværes i fremtidige projekter af samme art. 
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I spørgeskemaet til alle tre deltagergrupper (virksomhederne, kommunerepræsentanterne og 

institutionslederne) indgår et fast spørgsmål om i hvor høj grad Lab. X’s deltagelse har haft betydning for 

etablering af samarbejdet mellem den private virksomhed og den kommunale institution. Alle tre grupper 

har i deres besvarelse tillagt Lab.X’s (og hermed UCN’s) rolle en høj værdi. 

Det er især de kommunale forvaltninger, som vægter betydningen af Lab.X’s deltagelse for etableringen af 

OPI-samarbejdet. Blandt repræsentanterne for kommuneforvaltningerne svarer 11 i høj grad (85%) og 2 i 

nogen grad (15%) på spørgsmålet om Lab.X’s betydning for etablering af samarbejdet mellem den private 

virksomhed og den kommunale institution. Kommunerepræsentanterne uddyber den positive indstilling 

med bl.a., at projektstaben ved Lab. X har bidraget med God administrativ støtte og formidling af kontakten 

og den indledende forbindelse mellem kommunen og den private virksomhed. 

Blandt institutionslederne er holdningen til Lab. X’ rolle overvejende positiv, omend ikke i samme grad som 

hos kollegerne i de kommunale forvaltninger. På spørgsmålet lyder svarene fra institutionslederne på 6 i høj 

grad (60%), 2 i nogen grad (20%), 1 i mindre grad og 1 ved ikke. En institutionsleder begrunder betydningen 

af Lab. X’s rolle med, at ”vi har ikke selv ressourcer til at undersøge og køre hele det administrative arbejde 

og udvikling og tovholder funktion som Lab. X har stået for”.  

En anden institutionsleder udtrykker samme holdning ved at pege på, ”at der faciliteres kontakt af en tredje 

part såsom eks. ved Lab X” som et forhold, der kan medvirke til, at nordjyske kommuner i højere grad vil 

indgå i tilsvarende samarbejdsprojekter med private virksomheder. 

Blandt virksomhedsrepræsentanterne svarer 7 i høj grad (54%), 5 svarer i nogen grad (28%) og 1 ved ikke på 

spørgsmålet om betydningen af Lab. X’s deltagelse for etablering af OPI-samarbejdet mellem den offentlige 

institution og virksomheden7. Her uddyber et par virksomheder deres positive indstilling:  

”Det var ikke lykkedes uden LAB X's koordinerende rolle. Tak” – ”Uden Lab.X som koordinator, ville projektet 

ikke være gennemført” 

De deltagende virksomheder er samtidig blevet spurgt om betydningen af Lab.X’s deltagelse for etablering af 

samarbejdsrelationen mellem virksomheden og brugerne (dvs. borgere og medarbejdere ved 

institutionen/servicetilbuddet)8. Men her er virksomhedernes indstilling ikke i samme grad positiv, da 

svarene fra samme 13 virksomhedsrepræsentanter på dette spørgsmål er 4 i høj grad (31%), 6 i nogen grad 

(46%), 1 i mindre grad, 1 slet ikke og 1 ved ikke. 

Sammenstillingen af besvarelserne på de to spørgsmål tydeliggør, at virksomhederne har oplevet en 

væsentlig betydning af netop Lab. X’ rolle ift. etableringen af OPI-samarbejdet mellem virksomheden og den 

offentlige institution.  

Repræsentanterne for de kommunale forvaltninger udgør som sagt den gruppe, der mest samstemmende 

har tillagt Lab.X/UCN en stor betydning for etableringen af projektsamarbejdet.  

                                                           
7
 I Spørgeskemaet til de deltagende virksomheder lyder spørgsmål  21: ”I hvor høj har Lab. X’s deltagelse haft betydning 

for etablering af samarbejdet mellem den offentlige institution og jer som virksomhed?” 
 
8
 Spørgsmål 21 i spørgeskemaet til virksomhederne lyder: Har Lab.X’s deltagelse haft betydning for etablering af 

samarbejdsrelationen mellem brugerne og jer som virksomhed? 
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Det er dog ikke kun ved etableringen og opstarten af projektsamarbejdet, at kommunerne vægter den rolle, 

som projektstaben ved UCN har haft i forbindelse med OPI-samarbejdsprojekterne. 

En kommunerepræsentant foreslår således ”et fast Lab X” som bud på, hvad der kan medvirke til, at 

nordjyske kommuner i højere grad vil indgå i tilsvarende samarbejdsprojekter med private virksomheder. 

Denne holdning hænger sammen med oplevelsen i kommunen af, at ”det er nødvendigt med en tovholder i 

denne type projekter, små kommuner har ikke projektansatte til denne type projekter”. Samme person peger 

på, at ”Et godt projekt at samles om og projektunderstøttelse er væsentlige forudsætninger for et succesfuldt 

projekt”. Her nævnes desuden ”økonomi, og mangel på erfaring” som barrierer for, at nordjyske kommuner 

kan indgå i tilsvarende samarbejdsprojekter med private virksomheder. 

Det er også fra forvaltningsniveauet i de større kommuner, at der kan peges på aspekter af de 

organisatoriske rammer med betydning for gennemførelsen af OPI-samarbejdsprojekter.  

En projektleder i en større kommune anbefaler således, at ”Tænke det organisatoriske med”. Det skal ses i 

forbindelse med en oplevet barriere, nemlig at ”Det er svært at få værdien ud af projektet på et overordnet 

organisatorisk niveau. At komme fra innovation til implementering af løsningen som vanlig praksis. Dette er 

nødvendigt ikke mindst for virksomhederne, idet få vil investere i noget de ikke får værdi af”.  

Projektlederen kan desuden give et råd til, hvad der bør gøres anderledes ved opstarten af fremtidigt OPI-

samarbejde: 

”være mere bevidste om muligheder og begrænsninger i forhold til om samarbejdet blot skal være et 
enkelt projekt målrettet den enkelte institution, eller om det er et pilotprojekt, hvor det er tiltænkt at 
det på sigt skal skaleres op og indgå som en måde, hvor man på forvaltningsniveau også kan høste 
nogle værdier”  

 
Fra forvaltningsniveauet i en anden større kommune nævnes et andet forhold, som kan medvirke til, at 

nordjyske kommuner vil indgå i tilsvarende OPI-samarbejdsprojekter: ”At der er en fælles indgang og strategi 

for velfærdsinnovation i Nordjylland”. Denne vinkel ses bl.a. i forbindelse med en oplevet barriere ved ”Uklar 

finansiering af projektet fremadrettet, når Vækstforum midler udløber”. 

Der kan fra de kommunale forvaltninger peges på flere forhold vedrørende de organisatoriske rammer og 

rollen hos Lab. X/UCN, som kan medvirke til kommunernes deltagelse i OPI-samarbejdsprojekter. Der 

opleves bl.a. en barriere ved ”Manglende kendskab til fordele ved samarbejdsformen”, og i forlængelse heraf 

nævnes forslag: ”En større kontakt fra virksomhederne, gerne formidlet af en uddannelsesinstitution som 

UCN” – ”At skabe nye samarbejder udenfor kommunerne” -  ”spændende projekter som Lab.X”. 

Som tidligere beskrevet er der på den ene side grundlag for, at de projektdeltagende kommuner er blevet 

bedre rustet til at indgå i tilsvarende OPI-samarbejdsprojekter. På baggrund af ovenstående synes 

kommunerne på den anden side stadig at efterspørge en organisatorisk enhed, der i forbindelse med 

etablering af fremtidige OPI-projekter kan indtage en del af den rolle, som har ligget hos Lab.X-staben ved 

UCN. 

 
Begrænsning af de administrative byrder 
Flere virksomheder og kommuner peger på, at bl.a. dokumentationskrav mm. opleves som en byrde for især 

de private virksomheder i OPI-samarbejdet. En virksomhed bemærker således, at ”Det tager lang tid og er 
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utroligt tungt at arbejde med”, mens en anden virksomhed peger på den oplevede barriere ved 

”Bureaukrati, papirarbejde, dokumentation”. I forlængelse heraf er - ift. hvad der kan få virksomheder til at 

indgå i tilsvarende OPI-samarbejdsprojekter – forslaget om, at Dokumentationsarbejdet skal være så nemt 

som muligt. Der er her ikke nævnt nogen umiddelbare løsninger, det anbefales blot generelt at forenkle 

dokumentationsarbejdet så enkelt som muligt, dvs. tilstræbe at reducere dokumentationskrav og andet 

papirarbejde, der kan blive oplevet som unødigt bureaukrati. 

Opmærksomhed ift. udbudsreglerne 
De gældende udbudsregler er en anden oplevet barriere for virksomhederne, hvilket påpeges i 

besvarelserne fra både virksomheder og kommuner. På spørgsmålet om barrierer for virksomhederne 

nævner en deltagervirksomhed ”Lovgivning, herunder udbudsregler”, mens en anden svarer, at 

”Udbudsregler er en STOR hindring!!”. 

Her opleves en problemstilling ved at den deltagende virksomhed ikke kan regne med at høste frugten af 

den investerede indsats i OPI-projektet. Umiddelbart kan der ikke gøres meget ift. problemstillingen, da 

udbudsreglerne er fastsat ved lov efter EU-direktiv. Der nævnes dog tænkte muligheder for at tage højde for 

udbudsreglerne, bl.a. at kommunen søger at tilgodese samarbejdsvirksomheden i udviklingsprojektet ved at 

budgettere ift. niveauet for den lovbestemte udbudsgrænse. Således foreslår en virksomhed, at ”Man får sit 

produkt ind – men i første omgang under udbudsgrænsen. Hermed får man sine omkostninger dækket. - 

Ligeledes kan man som virksomhed få PR samt motivation til at udvikle nye produkter”9. 

 
Virksomhedernes økonomi og investeringshorisont 
Der er for både virksomheder og kommuner gennemgående spørgsmål om økonomi og finansiering ved OPI-

samarbejdsprojekter, og det gør naturligvis en forskel, om et projekt kan understøttes af fx økonomiske 

midler fra EU via Vækstforum. Når der er begrænset med støttemidler, er det vigtigt med fokus på hvad der 

forretningsmæssigt kan gøre en forskel for virksomhederne ift. deltagelse i OPI-samarbejdsprojekter.  

På spørgsmålet om hvad der medvirke til deltagelse OPI-samarbejdsprojekter, nævnes nogle forhold, som 

kan have betydning for, om samarbejdsvirksomhederne ser en rentabel investering i at deltage. Der opleves 

en barriere ved, at ” At private virksomheder selv skal stå for alle sine udgifter. Det gør at gevinsten skal være 

tilpas høj før man som virksomhed overvejer at deltage".  I forlængelse heraf foreslår en virksomhed ”Tilskud 

til løntimer/evt. frikøb af medarbejdere”, mens en anden foreslår, at der fra offentlig part gives ”et løfte om 

afsætning af produkter, hvis rette funktioner opnås gennem samarbejdet”.  Flere virksomheder peger 

desuden på et ønske om tidsmæssigt kortere forløb af OPI-samarbejdsprojektet, da forløbets varighed i sig 

selv opleves som en barriere. Der opleves således behov for bl.a. en kortere tidshorisont og for at sikre 

ejerskab i projektet. 

Der viser sig endvidere en problemstilling omkring rammerne for et testmiljø, hvilket primært nævnes af 

virksomheder ved Living Labs på demensområdet: ”de økonomiske udfordringer i at få etableret et testmiljø 

(det koster mange penge)” og ”Det er meget ressourcekrævende for virksomheder at deltage i disse 

samarbejder”.  Forslagene i forlængelse heraf er dels støttemuligheder for etablering af testmiljø og dels at 

Det er vigtigt at virksomhederne kan være med til at formulere formål og testmetode. Der synes dog at være 

                                                           
9
 Besvarelse fra virksomhed af spørgsmålet om ”Hvad kan medvirke til, at din virksomhed vil deltage i tilsvarende 

samarbejdsprojekt med kommuner/offentlige institutioner” i spørgeskema uddelt ved workshop på Biomed-
konference. Denne virksomhed har ikke selv været deltager i Lab.X-projektet. 
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holdningsforskelle imellem deltagerne, da en institutionsleder ved samme Living Lab udtaler, at 

”producenten skal være villig til at tilrette produktet til patientkategorien før afprøvning”, mens en 

forvaltningsrepræsentant finder, at ”projektet skal styres ordentligt. Her nævnes samtidig, at ”gode 

produkter” er af betydning for om kommuner vil indgå i OPI-samarbejdsprojekter. 

Der er flere forhold af betydning omkring virksomhedernes antal, størrelse og kapacitet. De mindre 

virksomheder oplever allerede forud for projektstarten, at det er vanskeligt at opnå kontakt til de 

kommunale aktører ift. at indgå samarbejdsaftaler – ”Det bør være nemmere at få aftaler med offentlige 

institutioner – at få dem i tale”. Dernæst gælder for især mindre virksomheder den ovenfor nævnte 

problemstilling ved, at der ikke er garanti for at afsætning af produkter efter deltagelse i produktudviklingen 

ved Living Lab’et. Omvendt nævnes fra kommunale forvaltninger og institutionsledere et ønske om, at ”der 

er et højt driftspotentiale”, at der gerne må være flere virksomheder, og at kommunen ikke skal binde sig til 

samarbejde med enkelte virksomheder. 

Kommunikation og information omkring Living Labs og OPI-samarbejdsformen 
Problemstillinger omkring kommunikation og information er allerede blevet berørt, og det nævnes af både 

virksomheder, kommunal forvaltning og institutionsledere. 

Fra de kommunale forvaltninger peges endvidere på, at ”Formidling af samarbejdsmuligheder er vigtig”, at 

der bør være muligheder for etablering af partnerskaber og netværk, og ”Manglende kendskab til fordele 

ved samarbejdsformen” nævnes som en barriere for at skabe nye OPI-samarbejder. En institutionsleder ser 

ligeledes en barriere ved ” manglende kendskab til arbejdsopgaver og vilkår”, og der foreslås ”synlighed om 

formål og muligheder”. 

Fra virksomhederne nævnes som vigtigt, at ”sikre fornuftig kommunikation ift. kommuner/ offentlige 

institutioner”.., ”At information når de rette modtagere”, samt at man må være opmærksom på, at der ved 

OPI-samarbejder er tale om ”2 forskellige arbejdskulturer”. 

Anbefalinger i øvrigt til kommunale forvaltninger  
I spørgeskemaundersøgelsen er repræsentanterne for den kommunale forvaltning og institutionsledelse 

blevet bedt om at forholde sig til, om de ved opstarten af eventuelt fremtidigt OPI-samarbejde vil vælge at 

gøre noget anderledes (og ved både hhv. svarene ja eller nej er dernæst spurgt til en uddybning). Hos de 

kommunale forvaltninger har et flertal ikke ønsket at gøre noget anderledes (Ja: 38% / Nej: 62%), hvorimod 

der blandt institutionslederne er et flertal, som ville gøre noget anderledes (Ja: 70% / Nej: 30%). I begge 

tilfælde kan der fra deres besvarelser udledes en række opmærksomhedspunkter, der kan tjene som 

anbefalinger til hhv. andre forvaltningsmyndigheder og institutionsledere i forbindelse med etablering af og 

deltagelse i Living Labs og OPI-samarbejdsprojekter. 

 For de kommunale forvaltninger kan på denne baggrund gives følgende anbefalinger: 

 Være bevidst om muligheder og begrænsninger i forhold til om samarbejdet blot skal være et enkelt 

projekt målrettet den enkelte institution eller om det er et pilotprojekt, hvor det er tiltænkt at det 

på sigt skal skaleres op og indgå som en måde, hvor man på forvaltningsniveau også kan høste nogle 

værdier. 

 Sikre en klar projektorganisation og mere hånd i hanke med producenten 

 Ved projektstart prioritere et besøg på virksomheden, til at danne sig et indtryk af virksomheden i 

projektet. Selvom virksomheden er kendt af nogle i den kommunale organisation, bør bl.a. 

styregruppen være tættere på virksomheden. 
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 Afsætte tilstrækkelig tid til forberedelse af projektet, også ift. ledelsesniveauet. 

 Sørge for afklaring af formål fra projektets start 

 Have fokus - allerede fra starten af - på de muligheder og udfordringer der er forbundet med at 

indgå partnerskaber på tværs ad sektorer, således det giver god mening for alle parter 

 Sikre en sammenhængende og ligeværdig forventning til OPI-samarbejdet. 

 
Anbefalinger i øvrigt til institutionsledere 
Blandt de deltagende institutionsledere er der som sagt et flertal, der ved et eventuelt fremtidigt OPI-

samarbejde har ønske om at gøre noget anderledes. De både positive og negative erfaringer herfra giver 

grundlag for følgende anbefalinger til institutionsledere ved etablering af og deltagelse i Living Labs og OPI-

samarbejdsprojekter: 

 Involvering af hele medarbejdergruppen til at fremme ejerskab og viden om produkt, idé og effekt 

 Sikre tidlig deltagelse og mulighed for indflydelse på processen og produktet 

 Mere indflydelse på hvilke produkter der er behov for at undersøge virkningen af fra praksis, mere 

indflydelse på at tilpasse produktet til brugergruppen før afprøvning. 

 Vælge et godt tidspunkt for opstart. Mere undervisning og opbakning i begyndelse at projektet til 

medarbejderne fra producent. 

 Et stærkt fokus på det metodemæssige ift. tidsproces samt planlægning. 

 Arbejde med den interne planlægning på en systematisk måde. 

 Forsøge at være med det at sikre, det evt. kan blive permanent 

 Tilstræbe, at det administrative arbejde bliver minimalt 

 

 

Del 2: Videnanvendelse fra Lab. X-projektet til uddannelser  

Metode og datagrundlag for analyse af videnanvendelse fra Lab. X-projektet til uddannelser 

Udgangspunktet for undersøgelsen har været muligheder for anvendelse af viden fra Living Labs i Lab.X-

projektet ift. uddannelser ved UCN og SOSU Nord. Det drejer sig om en af målsætningerne for projektet, som 

indebar effektevaluering og afrapportering for Erhvervsstyrelsen. 

Til enqueteundersøgelsen er udvalgt en række personer med tilknytning til relevante uddannelser ved hhv. 

UCN og SOSU Nord. Respondenterne ved de repræsenterede uddannelser er valgt til undersøgelsen ud fra, 

om de pågældende havde kendskab til og/eller udvist interesse for Lab.X-projektet. Spørgeskemaet er 

således ikke blevet sendt til vilkårligt udvalgte personer ved uddannelserne, da en fyldestgørende besvarelse 

af spørgeskemaet forudsætter et minimum af forhåndsviden om Lab. X-projektet.  

Ved besvarelsen af spørgeskemaet er nogle uddannelser bedre repræsenteret end andre med flere 

svarpersoner, og der må desuden tages højde for, at svarpersonerne i forskellig grad har været tilknyttet lab. 

X og de forskellige Living Labs i projektet. Da respondenterne ikke har haft en fuldstændig viden om 

projektet og de forskellige Living Labs, er spørgeskemaerne i Survey Exact opbygget med links til mindre 

beskrivelser, hvor man har kunnet orientere sig i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålene i skemaet. 
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Hovedparten af dataindsamlingen er foretaget i foråret 2015, hvor de 10 nævnte Living Labs var afsluttede 

eller i slutfasen, og hvor undersøgelsen indgik i effektevalueringen og afrapporteringen til Erhvervsstyrelsen. 

På dette tidspunkt forelå for hvert af de 10 Living Labs en beskrivelse tilgængelig på Lab. X-hjemmesiden. De 

elektronisk udsendte spørgeskemaer har indeholdt links til beskrivelsen af hvert af de 10 Living Labs, således 

at respondenterne ved hhv. UCN og SOSU Nord har haft mulighed for at orientere sig om indholdet af det 

enkelte Living Lab ved besvarelsen af spørgsmålene. 

Der har desuden været gennemført mindre undersøgelser af muligheder for videnanvendelse fra de først 

afsluttede Living Labs ved plejehjemmet Danahøj (case 11) og Sæby Ældrecenter (case 3). Danahøj-casen var 

den først afsluttede Living Lab, og i relation til den mulige videnanvendelse fra denne blev i juni 2014 

gennemført en mindre undersøgelse blandt repræsentanter for uddannelser ved UCN. Dernæst er foretaget 

en særskilt undersøgelse for Sæby-casen, hvor SOSU Nord har haft et større engagement, hvilket har givet 

mulighed for at gennemføre undersøgelsen blandt repræsentanter for uddannelser ved både UCN og SOSU 

Nord. 

Såvel Danahøj-casen som Sæby-casen er blandt de 10 Living Labs, som blev gennemført under Lab. X-

projektet og som har været genstand for den samlede undersøgelse i foråret 2015 af videnanvendelse ved 

UCN- og SOSU Nord-uddannelser. Der har således for både Sæby- og Danahøj- casene været en gentagelse 

af forespørgslen blandt repræsentanter for en række uddannelser, og de indsamlede data har således givet 

bedre mulighed for kvalitetssikring og sammenligning af besvarelser over tid. 

 

Perspektiver for anvendelse af viden fra Living Labs i uddannelser ved UCN 

Ved UCN’s uddannelser er der er overordnet set positive forventninger til, at viden genereret under Lab. X-

projektet vil blive inddraget i forbindelse med undervisningen. Det fremgår at nedenstående figur, som viser 

det samlede billede af forventningsniveauet på baggrund af besvarelserne fra UCN-uddannelserne i 

undersøgelsen. 

Forventningsniveau ved UCN-uddannelser ift. inddragelse af viden fra Lab. X-projektet i undervisningen    

 
 
Forventningsniveauet fordelt på de enkelte UCN-uddannelser kan iagttages af figuren i bilagsdelen, hvor de 

største forventninger til brug af viden fra Lab. X viser sig ved sygeplejerskeuddannelsen og 

ergoterapeutuddannelsen. Svarpersonerne ved ergoterapeutuddannelsen giver udtryk for den højeste grad 

af forventning til anvendelse af viden fra lab.X, idet 75% af respondenterne ved uddannelsen svarer i høj 

grad, mens dog 25% herfra svarer i mindre grad. Dernæst følger Sygeplejerskeuddannelsen med en 

svarfordeling 33% i høj grad, 44% i nogen grad og 22% i mindre grad.  
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Sygeplejerskeuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen er samtidig de to uddannelser med flest 

respondenter i undersøgelsen. De øvrige uddannelser er repræsenteret med færre svarpersoner, og dermed 

foreligger ikke det samme grundlag for at drage konklusioner på data herfra. Desuden er 

forventningsniveauet lavere ved de øvrige adspurgte uddannelser, hvor svarpersonerne i nogen grad eller i 

mindre grad forventer at kunne inddrage viden fra Lab. X-projektet i undervisningen. 

Det gælder dog for både sygeplejerske-, ergoterapeut- og -, Act2Learn- og Industriuddannelserne, at flere 

undervisere oplyser, at de selv allerede på undersøgelsestidspunktet havde anvendt viden fra Lab. X i 

undervisningen. Da svarpersonerne ved Act2Learn- og Industriuddannelserne samtidig har givet vurderingen 

”i nogen grad” til muligheden for anvendelse af viden fra Lab. X-projektet i forbindelse med undervisningen 

på uddannelsen, synes der samlet set også at være et godt grundlag for videnanvendelse ved disse 

uddannelser. 

Der er generelt større perspektiver for viden-anvendelse fra Lab. X-projektet ved sygeplejerskeuddannelsen 

og ergoterapeutuddannelsen samt andre sundhedsfaglige uddannelser end ved uddannelser under 

Teknologi og Business. Det kan have sin naturlige forklaring i, at videnudviklingen under Lab. X har været 

koncentreret omkring sundhedsfaglige emner, der nemmere kan relateres til læringsmålene i sygeplejerske- 

og ergoterapeutuddannelserne. 

 

Lavere forventninger til anvendelse af viden fra Lab. X i SOSU Nord-uddannelser 

I en bredere kontekst kan der iagttages mere optimistiske perspektiver for videnanvendelse fra Lab. X ved 

UCN-uddannelserne end ved SOSU Nord-uddannelserne (besvarelserne herfra behandles kort senere). 

Det ses i sammenligning af ovennævnte besvarelser ved UCN med besvarelserne fra uddannelserne på SOSU 

Nord. Ved de egentlige SOSU-uddannelser – dvs. Social- og sundhedsassistent- og Social- og 

sundhedshjælper-uddannelserne (SSA og SSH) – har ingen ingen af respondenterne svaret ”i høj grad” på 

spørgsmålet om inddragelse af viden fra projektet i uddannelsen (se figur i bilag). 

For SOSU Nord findes de mest positive besvarelser hos underviserne ved PAU, grundforløbet og VEU, hvor 

en mindre del af de adspurgte har forventning om i høj grad at anvende viden fra Lab. X. Derefter har 

underviserne ved SSH og Akademiuddannelsen forventning om i nogen grad at anvende viden fra Lab.X i 

undervisningen. Det laveste forventningsniveau ift. til anvendelse af viden fra Lab. X  findes således hos de 

adspurgte undervisere fra SSA-uddannelsen (1 i nogen grad, 1 i mindre grad og 1 ved ikke). 

I de følgende afsnit udredes først perspektiver for, at der kan inddrages viden fra Living Lab og typer af viden 

i uddannelser ved UCN. I forlængelse heraf vil den nærmere udredning/analyse være begrænset til de UCN-

uddannelser, hvor der synes at være de største forventninger til brug af viden fra lab. X. Afslutningsvist 

tegnes perspektiver, muligheder og barrierer for fremtidig anvendelse af viden fra Lab.X-projektet i 

uddannelserne ved UCN. 
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Videnanvendelse fra Living Labs i uddannelser ved UCN 

Ved hvert af de 10 Living Labs er genereret viden, som forventes anvendt ved flere uddannelser ved UCN. 

Der er dog ved de enkelte uddannelser forskellig vægtning af hvilke Living Labs, hvorfra viden kan inddrages i 

undervisningen. Nedenstående tabel viser fordelingen på hhv. sygeplejerske- og ergoterapeutuddannelserne 

(de bedst repræsenterede), teknologi- og businessuddannelserne samt øvrige områder.10  

 Uddannelsesområder  
ved UCN 

 
 
 
Living Lab 

Sygeplejerske-
uddannelsen 
 

Ergoterapeut- 
uddannelsen 

Business- & 
Teknologi-
uddannelser 

Øvrige 
(Act2Learn, 
Fysioterapeut-
uddannelsen, 
FoU-
afdelingen) 

Antal 
angivne 
i alt af 
Living 
Lab 

Sæby Ældrecenter: Teknologi til 
vasketøjssortering (case 3) 

1 
 

3 
 

2 2 8 

Solgaven plejehjem: Hjælp til 
beboere med demens (case 5) 

2 
 

3 2 1 8 

Plejehjemmet Birkebo: Teknologi til 
falddetektion (case 6) 

2 
 

2 
 

2 3 9 

Hjemmeplejen i Brønderslev 
Kommune: Udvikling af 
pilledoseringsrobot (case 7) 

3 
 

2 
 

3 3 11 

Bøgely Plejecenter: Trådløs 
temperaturovervågning (case 8) 

2 
 

1 
 

3 1 7 

Fremtidens Plejehjem: Afprøvning af 
elevationsstol (case 9) 

3 
 

3 
 

2 3 11 

Plejehjemmet Skipper Clement og 
Gug Gerontopsykiatriske plejehjem: 
Sanseskærme (case 10) 

3 
 

3 
 

3 1 10 

Danahøj Living Lab: Intelligent 
plejeseng (case 11) 

5 
 

4 
 

4 1 14 

Botilbuddet Vikingevej: 
Implementering af Skylle/tørre-
toiletter (case 12) 

6 
 

3 
 
 

3 3 15 

Fremtidens Plejehjem og Hjemme-
plejen område Vest i Aalborg 
Kommune: Teknologi til på- og 
aftagning af støttestrømper (case 13) 

5 
 

2 
 

2 2 11 

Antal svarpersoner ved uddannelsen
11 9 4 5 4  

 

Oversigten i tabellen viser, at flest uddannelsesrepræsentanter finder anvendelig viden ved Living Lab 

Vikingevej (case 12: Skylle/tørretoiletter) og Living Lab Danahøj (case 11: Intelligent plejeseng), nemlig hhv. 

                                                           
10

 Som nævnt tidligere er det ved netop sygeplejerske- og ergoterapeutuddannelserne, at der generelt meldes om 
større forventninger til videnanvendelse fra Lab.X-projektet i undervisningen, samtidig med at de to uddannelser er de 
bedst repræsenterede med antallet af respondenter i undersøgelsen. De to sidstnævnte kategorier omfatter 
uddannelsesområder med hver færre repræsentanter i undersøgelsen. Business- &Teknologigruppen har 
repræsentanter fra markedsføring- og eksport-, Hospitality and Experience Management-, administrationsbachelor- og 
industriuddannelserne. Gruppen af øvrige indbefatter - udover Act2Learn - fysioterapeutuddannelsen, som er 
repræsenteret med en fast underviser, mens en tidligere underviser på samme uddannelse henhører under FoU-
afdelingen. 
11

 Hver af respondenterne har haft mulighed for at angive et ubestemt antal af de nævnte Living Labs – uden 
prioritering – som mulige at hente viden fra til brug i undervisningen på uddannelsen ved UCN.    
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15 (75%) og 14 (70%) af svarpersonerne i undersøgelsen. Ved Sygeplejeuddannelsen peger flest på Living Lab 

Vikingevej (6 besvarelser), mens der ved ergoterapeutuddannelsen er flest angivelser ved Living Lab Danahøj 

(4 besvarelser). Dvs. disse to Living Lab betragtes som de umiddelbart mest oplagte at hente viden fra til 

undervisningen - både ved hver af de to nævnte uddannelser og for samlet set alle uddannelsesområder i 

undersøgelsen. Herefter følger der flest angivelser (55%, dvs. godt halvdelen af svarpersonerne) ved hver af 

hhv. Living Lab 8 (Pilledosering, Brønderslev) samt Living Lab 9 og Living Lab 13 ved Fremtidens plejehjem. 

Ift. det samlede billede må bemærkes, at der synes at være flere angivelser ved de Living Labs, som har fået 

mest omtale i bl.a. filmklip på UCN’s hjemmeside og ved oplæg om Lab. X. Det giver et peg om, at 

udbredelse af viden fra Living Lab’ene kan have betydning for, om denne viden finder anvendelse i 

undervisningen på uddannelserne. 

Alle Living Labs vurderes at have anvendelighed i undervisningen ved mellem 4-6 af UCN’s 

uddannelsesområder (se bilag). Flest uddannelser tilkendegiver en forventning om at kunne anvende viden 

fra Living Lab Danahøj (case 11), idet repræsentanter ved i alt 6 af UCN’s uddannelsesområder peger på 

denne Living Lab. Dernæst er der for Living Lab-casene 6 (Falddetektion), 7 (Pilledoseringsrobot), 8 

(temperaturovervågning), 9 (Elevationsstol), 10 (Sanseskærme) og 12 (Skylle/tørretoiletter) hver fem UCN-

uddannelsesområder, hvor Living Lab’et forventes at være kilde for viden til brug i undervisningen. For hver 

af de resterende Living Lab-cases 3, 5, 13 er der fire uddannelser, hvor der forventes viden hentet fra Living 

Lab’et til brug i undervisningen. 

De ovennævnte besvarelser fra uddannelserne ved UCN kan sammenholdes med besvarelserne på samme 

spørgsmål ved uddannelserne på SOSU Nord. Ligesom ved UCN-uddannelserne peger underviserne ved 

SOSU Nord-uddannelserne på Living Lab Vikingevej (skylle/tørretoiletter, case 12) som den mest oplagte til 

at inddrage viden fra i undervisningen (69% af svarpersonerne ved SOSU Nord). Dernæst peger SOSU-Nord 

underviserne på Living Lab 13 ved Fremtidens plejehjem med teknologien On/off (62%). Herefter peger godt 

halvdelen (54%) af SOSU-underviserne på hhv. Living Lab-casene 6, 10 og 11, mens de øvrige Living Labs 

vurderes noget lavere. 

Der er således dels fællestræk i besvarelserne fra UCN- og SOSU Nord-uddannelserne, som igen påpeger 

betydningen af omtale og udbredelse af viden fra Living Labs ift. viden-anvendelse i undervisningen på 

uddannelserne. Der er dog samtidig variationer imellem besvarelserne fra uddannelserne ved de to 

institutioner, som synes at afhænge af, om bl.a. teknologien i samarbejdsprojektet har faglig relevans for 

inddragelse af viden fra projektet i undervisningen på de pågældende uddannelser.  Bl.a. peger SOSU Nord-

uddannelserne oftere på ”Samarbejde med borgere i plejetilbud” og ”Samarbejde med personale i praksis”, 

mens bl.a. ”Samarbejdsdreven innovation” og Teknologi/teknologimodning” er lavere prioriteret ved SOSU 

Nord- end ved UCN-uddannelserne.  

Typer af viden til anvendelse i uddannelser ved UCN  

Alle de 12 præsenterede typer af viden fra Lab. X-projektet viser sig at være relevante til inddragelse i 

undervisningen i flere UCN-uddannelser. Nedenstående tabel viser fordelingen af videntyperne på de 

samme fire hovedområder af uddannelser som i den foregående tabel med fordelingen for Living Labs. Af 

tabellen nedenfor ses en forventet anvendelse ved flere uddannelsesgrupper, og bag ved tallene (jf. bilag) 

kan ses, at hver af videntyperne er angivet til forventet anvendelse inden for 3-7 af UCN’s 

uddannelsesområder. Der er dog ved de enkelte uddannelser forskellig vægtning af hvilke typer af viden, der 

kan inddrages i undervisningen.  
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Der viser sig de største forventninger til videntypen ”Velfærdsinnovation”, idet 18 af svarpersonerne (86%) i 

undersøgelsen ved 7 UCN-uddannelser har peget på denne videntype fra Lab.X-projektet til anvendelse i 

undervisningen (se bilag). Dernæst er peget på ”Optimering ved anvendelse af velfærdsteknologi” og 

”Samarbejdsdreven innovation” – af hver 13 uddannelsesrepræsentanter – og begge videntyper forventes 

anvendt i undervisningen ved 6 af uddannelsesområderne ved UCN.  

Uddannelsesområder 
 ved UCN 

 
 
 
Type af viden 

Sygeplejerske-
uddannelsen 
 

Ergoterapeut- 
uddannelsen 

Business- & 
Teknologi-
uddannelser 

Øvrige  
(Act2Learn, 
Fysioterapeut-
uddannelsen, 
FoU-
afdelingen) 

Antal angivne i 
alt af videntype  

Samarbejde med borgere i 
plejetilbud 

5 3 0 3 11 

Samarbejde med 
personale i praksis 

5 4 0 3 12 

Velfærdsinnovation 7 4 4 3 18 

Optimering ved 
anvendelse af 
velfærdsteknologi 

5 3 2 3 13 

Ledelsesformer ved 
implementering af 
velfærdsteknologi 

3 1 1 1 6 

Samarbejdsdreven 
innovation 

3 4 4 2 13 

OPI-samarbejde mellem 
offentlige institutioner og 
private virksomheder 

2 2 3 2 9 

Markedsføring af 
produkter for 
virksomheder inden for 
branchen 
velfærdsteknologi 

1 0 2 1 4 

Fysisk arbejdsmiljø i 
forbindelse med 
velfærdsteknologi 

4 4 0 3 11 

Psykisk arbejdsmiljø i 
forbindelse med 
velfærdsteknologi 

4 4 0 2 10 

Modeludvikling og 
modelafprøvning 

2 3 1 3 9 

Teknologi / 
teknologimodning 

4 4 2 1 11 

Antal svarpersoner ved 
uddannelsen

12
 

9 4 4 4  

                                                           
12

 Hver af respondenterne har haft mulighed for at angive et ubestemt antal af de nævnte videntyper – uden 
prioritering – som mulige at inddrage i undervisningen på uddannelsen ved UCN.    
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Som tidligere beskrevet er det ved sygeplejerskeuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen, at vi finder det 

højeste forventningsniveau ift. anvendelse af viden fra Lab.X-projektet i undervisningen. I det følgende 

uddybes perspektiverne for videnanvendelse i undervisningen og professionen i øvrigt ved disse to UCN-

uddannelser. 

Videnanvendelse i sygeplejerskeuddannelsen 

De ni repræsentanter for sygeplejerskeuddannelsen har tilsammen peget på viden fra alle 10 Living Labs og 

alle de anførte videntyper til anvendelse i undervisningen på deres uddannelse. 

De forskellige Living Labs og de forskellige videntyper i øvrigt bliver dog ikke tillagt samme vægt ift. hvorvidt 

der herfra er brugbar viden til undervisningen. Som det fremgår af de to foregående tabeller har 

svarpersonerne ved uddannelsen i forskelligt omfang peget på både de enkelte Living Labs og de enkelte 

videntyper. Desuden har svarpersonerne forskellige grader af forventning til, hvorvidt der generelt fra Lab. X 

kan inddrages viden i uddannelsen. 

Ved sygeplejerskeuddannelsen forventes viden anvendt fra primært Living Lab Danahøj (case 11) Living Lab 

Vikingevej (case 12: Skylle-tørre-toiletter) og Living Lab Onn/off (case 13: Teknologi til på- og aftagning af 

støttestrømper). For hvert af de tre Living Lab angiver 63 % ved sygeplejeuddannelsen en forventning om 

anvendelse af viden herfra i undervisningen. Dernæst angives viden fra hhv. Living Labs’ene sæby (case 3), 

elevationsstol (case 9) og sanseskærme (case 10) som relevant for undervisningen på uddannelsen. 

De præsenterede videntyper i undersøgelsen er ligeledes forskelligt prioriteret på 

sygeplejerskeuddannelsen. Det er primært videntypen ”Velfærdsinnovation” ved Lab.X-projektet, som 78% 

af svarpersonerne på sygeplejerskeuddannelsen forventer inddraget i undervisningen. 

Dernæst peges på hhv. ”samarbejde med borgere i plejetilbud”, ”samarbejde med personale i praksis” og 

”optimering vha. velfærdsteknologi”, idet 56% af svarpersonerne på sygeplejerskeuddannelsen forventer 

hver af de tre videntyper fra Lab.X-projektet anvendt i undervisningen. 

 
Blandt underviserne ved sygeplejerskeuddannelsen fortæller nogle om, hvorledes de allerede har anvendt 

viden fra Lab.X i deres undervisning:  

- ”Jeg underviser i velfærdsteknologi, så jeg har inddraget mange aspekter fra LAB.X -projekterne. 
Anvendt flere cases som eksempel på OPI-samarbejde, brugerdreven innovation, samarbejdet med 
personale og bebeboer samt samarbejdet os alle imellem. Hvilken viden personalet har, som er 
værdifuld for virksomhederne ift. at udvikle teknologier, som dækker brugernes behov. Indblik i hvilke 
faktorer der har betydning for at OPI-samarbejder kan fungere.  og meget mere...”  

- ”Metode og erfaringer med teknologi/implementering”  
- ”Praksisviden”  
- ”er igang med at udvikle et valgfag om velfærdsteknologi” 
- ”erfaringsbaseret”  
- ”i forbindelse med demens”  
- ”Faglig- etisk vurdering af teknologi”. 

 
Ovenstående udtalelser giver mening i sammenhæng med, at de fleste undervisere ved 

sygeplejerskeuddannelsen har relativt høje forventninger om anvendelse af viden fra lab. X i undervisningen. 

Der er dog som nævnt også et mindretal af undervisere på sygeplejerskeuddannelsen, som har en lavere 
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grad af forventning om anvendelse af lab.x-viden i undervisningen. En af dem begrunder sin vurdering heraf:  

”Det vil være ønskeligt at kunne inddrage de forskellige projekter i uddannelsen og undervisningen. Særligt 

interessant er det at kunne få de studerende med i projekter der går på brugerdreven innovation. vi har et 

modul 5, hvor de allerede er lidt på vej, men det kunne uddybes meget mere, og få flere parter i spil. 

Udfordringen er at få viden om alle disse projekter.” 

Perspektiverne for anvendelse af viden fra Lab. X i undervisningen synes således at være betinget af, om de 

pågældende undervisere selv har haft en nærmere tilknytning til projektet. Ved fx at have arbejdsopgaver i 

relation til Living Labs, kan underviserne finde koblinger fra relevant praksisviden i udviklingsprojekter til 

faglige emner i undervisningen. 

Repræsentanterne for sygeplejeuddannelsen kan endvidere give bud på anden anvendelse af viden fra 

Lab.X-projektet i uddannelsens profession: 

- Det kan også bruges ift til perspektivering og diskussion af professionernes virksomhedsområde, 
hvordan teknologi forandre praksis og dermed hvilke kompetencer der skal indtænkes i 
professionernes grunduddannelse, teknologien påvirker også professionens identitet. Kan også 
anvende spå modul 5, som er et tværfagligt modul, og innovation fremmes af mødet mellem 
forskellige professioner 

- JA 
- BA-dating samt tværfaglige udviklingsprojekter 
- samarbejdet på tværs af sektorer i sammenhæng med velfærdsinnovation 
- Ja som udviklingsprojekter med inddragelse af de studerende. 
- ved at udbygge samarbejdet 
- udviklingsprojekter 
- Studerendes deltagelse i projekter 

 
Til konkretisering af hvorledes viden fra Living Labs kan inddrages i undervisningen, kan henvises til 

eksempler fra undersøgelsen af videndeling specifikt for Living Lab Sæby (case 3). Her giver et par 

undervisere ved sygeplejerskeuddannelsen eksempler på, hvorledes der fra dette Living Lab kan inddrages 

viden i undervisningen. 

- Jeg underviser i velfærdsteknologi på modul 6 og 9 i spl uddannelsen og forventer her at kunne bruge 
projekterne i Sæby som case, god sparring til den teori/forskning de får anbefalet i litteraturlisten. 

- I projektgrupper og undervisning. 
 
I relation til specifikt Living Lab Sæby har underviserne ved sygeplejerskeuddannelsen endvidere flere forslag 

til, hvorledes viden genereret herfra kan bringes i spil på anden vis i relation til uddannelsens profession: 

- i relation til velfærdsteknologi og dets værdi/udfordringer i praksis. Sundhedsprofessionelles rolle i 
udvikling af teknologi samt fremmer brugerinddragelse på etiske forsvarlig vis 

- Metode og udvikling/tilpasning af teknologi 
- som inspiration til andre projekter 
- Videndeling i forbindelse med gensidige udviklingsprojekter 
- Publicering, kommende FoU projekter 
- Erfaring med projektarbejde med praksis 
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Videnanvendelse i ergoterapeutuddannelsen 

De 10 Living Labs som kilde til videnanvendelse er ligeledes vægtet forskelligt ved ergoterapeutuddannelsen. 

Her forventes viden anvendt fra primært Living Lab Vikingevej (case 12: Skylle-tørre-toiletter) og Living Lab 

Danahøj (case 11: intelligent plejeseng). Dernæst angives viden fra Living Labs’ene Sæby (case 3), Solgaven 

(case 5), elevationsstol (case 9) og sanseskærme (case 10). 

Der er primært seks typer af viden fra Lab.X-projektet, som forventes anvendt i undervisningen på 

ergoterapeutuddannelsen, da alle fire uddannelsesrepræsentanter (100%) peger på disse: 

 Samarbejde med personale i praksis 

 Velfærdsinnovation 

 Samarbejdsdreven innovation 

 Fysisk arbejdsmiljø 

 Psykisk arbejdsmiljø 

 Teknologi / teknologimodning 
 

De øvrige præsenterede videntyper er ved ergoterapeutuddannelsen blevet prioriteret forskelligt, jf. 

fremstillingen i tabellen tidligere. 

Underviserne på uddannelsen giver enkelte eksempler på, hvorledes de allerede har brugt – og fremadrettet 

forventer at bruge - viden fra projektet i undervisningen: 

- Informationsviden 
- oplæg om udvikling af teknologier 
- Ja, men endnu kun i begrænset om fang som eksempler. Forventer fremadrettet at gøre det i højere 

grad 
- Information til de studerende og evt. facilitere Bachelorprojekter 

 

Muligheder og potentialer for videnanvendelse ved UCN’s uddannelser 

Under ovenstående afsnit om sygeplejerskeuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen er givet eksempler 

på, hvorledes underviserne allerede har inddraget viden fra lab.X i undervisningen.  

I det følgende gives flere informationer fra undersøgelsen om de muligheder og potentialer, der ligger for at 

inddrage viden fra projektet i undervisningen og professionerne i øvrigt for UCN’s uddannelser.  

Forventningerne til anvendelse af Lab.X-viden i undervisningen er i det foregående beskrevet med bl.a. 

fremstillingen i de præsenterede tabeller vedr. Living Labs og videntyper. Ved besvarelsen af disse spørgsmål 

i undersøgelsen har respondenterne givet nogle supplerende bemærkninger med eksempler til, hvorledes 

videnanvendelsen kan udmøntes i undervisningen: 

- Udvikling af de moduler, der har fokus på velfærdsteknologi. 
Etablering af valgfag på tværs af alle uddannelsesområder i UCN 
Formulere ideer til bachelorprojekter i relation til de enkelte Living Labs. 
Udvikle vores professionslokaler til at fungere som Living Labs. 

- Som eksempler fra den virkelige verden hvor vi har mulighed for at sætte opgaverne i context. 
- Information til de studerende og evt. facilitere Bachelor projekter 
- Som casebeskrivelser 
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I undersøgelsen er uddannelsesrepræsentanterne desuden blevet spurgt om de kan se andre muligheder for 

at bruge viden fra Lab. X-projektet inden for uddannelsens profession. Hertil giver de adspurgte en række 

eksempler og forslag: 

- kendskab til vilkår for udviklingsprojekter 
- Organisering, ledelse af implementering af velfærdsteknologi 
- Det kan være med til at skabe samarbejde mellem SUND og TEKNOLOGI. da LAB-X har vist at de 

hænger sammen. 
- udviklingsprojekter 
- Det kan også bruges ift til perspektivering og diskussion af professioneres virksomhedsområde, 

hvordan teknologi forandrer praksis og dermed hvilke kompetencer der skal indtænkes i 
professionernes grunduddannelse, teknologien påvirker også professionens identitet. Kan også 
anvendes på modul 5, som er et tværfagligt modul, og innovation fremmes af mødet mellem 
forskellige professioner. 

- nye udviklingsprojekter 
- Ved endnu ikke i hvilke sammenhænge det vil være mest relevant. Det vil afhænge meget af hvordan 

Lab.X-viden integreres fremadrettet i UCN 
- forsknings og udviklingsprojekter med praksis 
- OPI og offentlig-privat samarbejde 
- BA-dating samt tværfaglige udviklingsprojekter 
- samarbejdet på tværs af sektorer i sammenhæng med velfærdsinnovation 
- Ja som udviklingsprojekter med inddragelse af de studerende. 
- ved at udbygge samarbejdet 
- Som konsulentydelser 
- bachelorprojekter 
- udviklingsprojekter 
- Studerendes deltagelse i projekter 

 

Forudsætninger og barrierer for videnanvendelse i uddannelser ved UCN og SOSU Nord 

En forudsætning for anvendelse af viden er, at den er fagrelevant og kan relateres til læringsmålene og 

emneområder i de pågældende uddannelser. Det kan forklare, at de adspurgte ved UCN’s sygeplejerske- og 

ergoterapeutuddannelser finder det relevant at anvende viden fra Lab. X. Ligeledes peger besvarelserne på, 

at der for de tilsvarende sundhedsfaglige fagområder på Act2learn kan hentes fagrelevant viden fra Lab. X. 

Ikke overraskende har man på de øvrige uddannelser en lavere grad af forventning til anvendelse af den 

faglige viden fra lab.X. 

Der viser sig dog også at være en barriere for videnanvendelse ved, at snævre læringsmål og 

undervisningsprogrammer sætter grænser for, hvilke andre og nye perspektiver der er plads til at inddrage i 

undervisningen. Dette ses ved SOSU Nords uddannelser, hvor der som tidligere nævnt er relativt lave 

forventninger til, hvorvidt der kan inddrages viden fra Lab.X i den daglige undervisning ved SSA-uddannelsen 

og SSH-uddannelsen. Det synes at hænge sammen med, at de forholdsvist stringent planlagte 

uddannelsesforløb sætter grænser for, hvorvidt der kan inddrages anden viden. 

Det er et relativt lavt forventningsniveau til videnanvendelse ved SSA-uddannelsen i betragtning af, at netop 

SSA-uddannelsen kunne drage nytte at de brugerdrevne metoder og den øvrige nye fagrelevante viden fra 

Lab. X-projektet. Ved SOSU Nord findes det højest faglige niveau ved SSA-uddannelsen, og der er i andre 

sammenhænge forventninger om, at SSA’erne fremover vil være centralt placerede for anvendelse af bl.a. 

velfærdsteknologi, som har været i fokus for videnudviklingen ved Lab.X og andre projekter i Danmark. 
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Imidlertid er det ved SOSU Nord i stedet hos grundforløbet, VEU, og brobygningsforløbene, at det viser sig 

muligt at bringe viden fra Lab.X i spil. Ved disse uddannelser giver den fremlagte lab.X-viden et godt grundlag 

for underviserne til at illustrere og eksemplificere ny viden om bl.a. velfærdsteknologi i praksisfeltet på 

social- og sundhedsområdet. 

Barrierer og forbehold for videnanvendelse ved UCN’s uddannelser 

Som tidligere nævnt - i forbindelse med videnanvendelsen på sygeplejerskeuddannelsen – er der ønske om 

at kunne inddrage viden om de forskellige projekter i undervisningen. Men der er ”en udfordring i at få viden 

om alle de projekter”.  

Det synes at være generelt for de øvrige UCN-uddannelser, at underviserne oplever sådanne og andre 

barrierer for anvendelse af projektviden i undervisningen.  På spørgsmålet om hvorvidt der på 

undersøgelsestidspunktet er inddraget Lab.X-viden i undervisningen, peger nogle af underviserne på, hvorfor 

det ikke har været tilfældet: 

- Det har ikke kunnet indpasses i planen 
- har ikke undervisning hvor Lab X er relevant 
- Det har ikke lige været relevant for de emner, jeg underviser i 
- ikke relevant (endnu) 
- Det er stadig nyt 
- Jeg underviser ikke pt 

 
Om viden fra Lab. X-projektet kan finde anvendelse i undervisningen synes således at være betinget af, om 

de pågældende undervisere selv har haft en nærmere tilknytning til projektet. Det er ofte på denne måde, at 

underviserne finder koblinger fra relevant praksisviden i udviklingsprojekter til faglige emner i 

undervisningen på UCN’s uddannelser. Samtidig har det betydning, om det er praktisk muligt ift. de 

gældende undervisningsplaner og -programmer i uddannelsesforløbene. 

Et par af de adspurgte uddannelsesrepræsentanter giver som tilføjelse et forslag til, hvorledes projektviden 

fra bl.a. Lab. X i højere grad kan bringes i anvendelse ved UCN’s uddannelser:  

- Det vil være en meget stor fordel, hvis der i højere grad sker en koordination af indsatsen på tværs af 
især sundhedsuddannelserne i UCN, når det gælder teknologiforståelsen i uddannelserne. 

- Det indgår som en integreret del i andre sammenhænge. 
 

Alt i alt er det tydeligt, at der generelt er en hel del viden fra Lab.X-projektet, som på forskellig vis er brugbar 

i undervisningen og i professionen i øvrigt ved UCN’s uddannelser. Men skridtet videre til at inddrage denne 

viden på relevant vis i undervisningen er ikke givet på forhånd. Der synes fortsat at være behov for 

opmærksomhed omkring hvorledes projektviden organiseres, formidles og bringes i spil til anvendelse i 

undervisningen og yderligere styrkelse af uddannelserne ved UCN. 
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Bilagsoversigt 

 

Bilag til analysedel 1: 

 Figur fra krydstabulering i Survey Exact af variablene til spørgsmål 3 og spørgsmål 7 i spørgeskemaet 

til de deltagende virksomheder. 

 Figur med oversigt over besvarelser fra deltagende virksomheder, kommuneforvaltninger og 

institutionsledere på spørgsmål og 1) Barrierer for tilsvarende samarbejdsprojekter? og 2) Hvilke 

forhold kan medvirke til i højere grad at indgå i tilsvarende samarbejdsprojekter? 

 

Bilag til analysedel 2: 

 Figur fra krydstabulering i Survey Exact af variablene til spørgsmål 5 (forventningsniveau) og 

spørgsmål 3 (tilknyttet uddannelse) fra spørgeskemaet til UCN-uddannelser.  

 Figur fra krydstabulering i Survey Exact af variablene til spørgsmål 6 (viden fra Living Labs) og 

spørgsmål 3 (tilknyttet uddannelse) fra spørgeskemaet til UCN-uddannelser. 

 Figur fra krydstabulering i Survey Exact af variablene til spørgsmål 5 og spørgsmål 3 (tilknyttet 

uddannelse) fra spørgeskemaet til UCN-uddannelser. 

 Figur Forventningsniveau ved SOSU Nord-uddannelser ift. at inddrage viden fra Lab. X-projektet i 

forbindelse med undervisningen  - krydstabulering i Survey Exact af til spørgsmål 5 

(forventningsniveau) og spørgsmål 3 (tilknyttet uddannelse) fra spørgeskemaet til 

uddannelsesrepræsentanter ved SOSU Nord. 
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Bilag til analysedel 1: 

3. Har jeres deltagelse i samarbejdsprojektet betydet, at I som virksomhed er blevet generelt mere positiv 
over for brugerdrevne metoder for OPI-samarbejder? 
Krydset med: 7. Er jeres produkt under processen blevet mere målrettet brugernes behov? 

 

 

7. Er jeres produkt under processen blevet mere målrettet brugernes behov? 
Krydset med: 3. Har jeres deltagelse i samarbejdsprojektet betydet, at I som virksomhed er blevet generelt mere 

positiv over for brugerdrevne metoder for OPI-samarbejder? 
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Deltagere i Living Lab-
samarbejde  

Barrierer for tilsvarende samarbejdsprojekter? Hvilke forhold kan medvirke til i højere grad at indgå i 
tilsvarende samarbejdsprojekter? 

Virksomheders udsagn  
(om indgå i tilsvarende 
samarbejdsprojekter med 
kommuner/offentlige 
institutioner) 

 Bureaukrati, papirarbejde, dokumentation. 

 Udbudsregler er en STOR hindring!! 

 Måske at det krævede Living lab, for at 
projektet kunne blive til noget. 

 Det er meget ressourcekrævende for 
virksomheder at deltage i disse 
samarbejder. 

 At private virksomheder selv skal stå for 
alle sine udgifter. Det gør at gevinsten skal 
være tilpas høj før man som virksomhed 
overvejer at deltage. 

 Koordinering med kommunen 
Økonomiske udfordringer i at få etableret 
et testmiljø (det koster mange penge) 

 2 forskellige arbejdskulturer 

 At information når de rette modtagere 

 Forløbets varighed 

 Det tager lang tid og er utroligt tungt at 
arbejde med. 

 Der er ikke tid til det, ikke ejerskab i 
projekt. 

 Dokumentationsarbejdet skal være så nemt som 
muligt. 

 Det bør være nemmere at få aftaler med 
offentlige institutioner. At få dem i tale. 

 Det er vigtigt at virksomhederne kan være med til 
at formulere formål og testmetode. 

 Tilskud til løntimer/evt. frikøb af medarbejdere. 

 Støtte muligheder for etablering af testmiljø 

 Vend spørgsmålet ! 
Spørg kommuner/offentlige inst. 

 Evt. et løfte om afsætning af produkter, hvis rette 
funktioner opnås gennem samarbejdet. 

 Kortere forløb 

 Kortere tidshorisont 

 Mere fleksibilitet - mindre spørgeskemaer der 
spilder tiden, ikke er værdi skabende 

Kommunale forvaltningers 
udsagn (om indgå i 
tilsvarende 
samarbejdsprojekter med 
private virksomheder) 

 Det er svært at få værdien ud af projektet 
på et overordnet organisatorisk niveau. At 
komme fra innovation til implementering 
af løsningen som vanlig praksis. Dette er 
nødvendigt ikke mindst for 
virksomhederne, idet få vil investere i 
noget de ikke får værdi af. 

 Udbudsreglerne. 
Manglende ressourcer 
Manglende viden på området 
Problemer for virksomhederne at få deres 
forbrugte tid indregnet i 
budgetomkostningerne. 

 Projektet skal styres ordentligt 

 Et godt projekt at samles om og 
projektunderstøttelse er væsentlige 
forudsætninger for et succesfuldt projekt. 

 økonomi, og mangel på erfaring 

 For få virksomheder 

 Manglende kendskab til fordele ved 
samarbejdsformen 

 Lovgivning, herunder udbudsregler 

 Overkomme barrieren der på forhånd 
virker stor. Og som gør, at samarbejdet 
virker besværligt, altså en gøren op med, at 
samarbejdet kan bringe nye løsninger. 

 At binde sig til enkelte private 
virksomheder 

 Uklar finansiering af projektet 
fremadrettet, når Vækstforum midler 
udløber 

 Tænk det organisatoriske med. 

 Formidling af samarbejdsmuligheder er vigtig. 
Partnerskaber og netværk 

 Gode produkter 

 se 22 

 et fast Lab X 

 Spændende projekter som LabX 

 En større kontakt fra virksomehederne, gerne 
formidlet af en uddannelsesinstitution som UCN 

 Ved ikke 

 At skabe nye samarbejder udenfor kommunerne 

 En afklaring om samarbejdets muligheder i 
forhold til udbudsregler m.v. 

 Øget anvendelse af velfærdsteknologiske 
løsninger 

 At der en fælles indgang og strategi for 
velfærdsinnovation i nordjylland 

 

Institutionsledelsers 
udsagn 
(om indgå i tilsvarende 
samarbejdsprojekter med 
private virksomheder) 

 Umiddelbart ingen 

 producenten skal være villig til at tilrette 
produktet til patient kategorien før 
afprøvning. 

 Ser ingen 

 manglende kendskab til arbejdsopgaver og 
vilkår 

 Juridiske forhold samt manglende 
kendskab til OPI-modellen. 

 Manglende kendskab til muligheder samt 
generelt, de formelle betingelser 

 Information, information, information 

 At der er er et højt driftspotentiale.. 

 synlighed om formål og muligheder 

 At der faciliteres kontakt af trejde såsom eks. ved 
Lab X 
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Bilag til analysedel 2:  
 
I hvor høj grad forventer du, at I kan inddrage viden fra Lab.X-projektet i forbindelse med 
undervisningen?     
Crossed with: 3. Hvilken uddannelse ved UCN er du tilknyttet?     
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Spørgsmål 3. Hvilken uddannelse ved UCN er du tilknyttet?     
Crossed with: 6. Vidensudviklingen på Lab.X-projektet har fundet sted under de enkelte Living Labs. Fra hvilke af 
nedenstående 10 Living Labs vil du vurdere, at I fremadrettet kan hente viden til brug i undervisningen på jeres 
uddannelse? (sæt gerne flere krydser):
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6. Vidensudviklingen på Lab.X-projektet har fundet sted under de enkelte Living Labs. Fra hvilke af 
nedenstående 10 Living Labs vil du vurdere, at I fremadrettet kan hente viden til brug i undervisningen på 
jeres uddannelse? (sæt gerne flere krydser): 
Crossed with: 3. Hvilken uddannelse ved UCN er du tilknyttet?    
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7. Hvilken type af viden fra Lab. X-projektet forventer du, at I fremadrettet kan bruge i undervisningen på 
jeres uddannelse?  (sæt gerne flere krydser): 
Crossed with: 3. Hvilken uddannelse ved UCN er du tilknyttet? 
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3. Hvilken uddannelse ved UCN er du tilknyttet?     
Crossed with: 7. Hvilken type af viden fra Lab.X-projektet forventer du, at I fremadrettet kan bruge i 
undervisningen på jeres uddannelse?  (sæt gerne flere krydser): 
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Bilag: Forventningsniveau ved SOSU Nord-uddannelser ift. at inddrage viden fra Lab. X-projektet i forbindelse 
med undervisningen     
 
I hvor høj grad forventer du, at I kan inddrage viden fra Lab. X-projektet i forbindelse med undervisningen? 
Crossed with: 3. Hvilken uddannelse ved SOSU Nord er du tilknyttet? 

 
 

 

 

 

 


