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Indledning 
Formål 

InnoEvent er et læringsforløb udviklet og afholdt af Erhvervsakademiet Lillebælt, University 

College Lillebælt og Odense Universitetshospital. 

 

Formålet med InnoEvent er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i 

tværprofessionelt samarbejde med henblik på at bidrage til innovation i praksis. Gennem 

InnoEvent og samarbejdet med OUH og private virksomheder lærer den studerende om 

innovative processer og får derigennem indsigt i arbejdsmarkedets krav til fremtidens 

innovative medarbejdere. Den studerende får også indsigt i, hvordan man kan omsætte 

monofaglig viden i nye sammenhænge og anvende dette til at innovere i nye eller allerede 

eksisterende organisationer. Odense Universitetshospital møder og arbejder sammen med 

kommende medarbejdere og får løsninger og bud på konkrete udfordringer. Virksomheder 

møder fremtidlige medarbejdere og sundhedsprofessionelle, præsenterer produkter og 

services og får nyeste viden inden for årets tema. 

 

Hvert år i forår samles studerende fra de to institutioner i en uge og arbejder på cases 

stillet af OUH. 

 

InnoEvent blev i 2017 afholdt for ottende år i træk, hvor også studerende fra Syddansk 

Universitet og Fontys University of Applied Science deltog. Således deltog studerende fra 

syv forskellige fagligheder i alt. 

 

InnoEvent tema i 2017 

Årets tema var demens, hvor Odense Universitetshospital og Odense Kommune var 

casestillere. 

 

De fire cases havde overskriften 

 

 Fra mistanke til diagnose 

 Demens og dagliglivet, borgeren og den pårørende i eget hjem  

 Demens - bo og bevægelighed (borgeren i en demensbydel) 

 Demens og det gode forløb på sygehus - demensvenlig sygehus 

 

Nyt InnoEvent i 2017 

Styregruppen for InnoEvent, bestående af repræsentanter fra OUH, EAL og UCL, ønskede en 

ny og forbedret udgave af InnoEvent udviklet til gennemførsel i 2017.  

 

InnoEvent fik nyt logo og hjemmeside. Se www.innoevent-odense.dk  

 

Ambitionen var at udvikle en konceptualiseret udgave af InnoEvent med tydeligere 

progression, som kan anvendes år efter år med tilpasninger efter årets tema. 

Læringsforløbet blev redesignet således, at InnoEvent består af tre faser: 

 

De tre faser i InnoEvent: 

InnoEvent består af tre overordnede faser:  

http://www.innoevent-odense.dk/
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1) Videnfasen 

2) Innovationsfasen 

3) Efter InnoEvent 

Videnfasen 

Videnfasen har til formål at forberede den studerende på at træde ind i innovationsfasen. 

Her får den studerende viden om metoder og temaer, som er centrale for 

Innovationsfasen. Disse var i år bl.a. tværprofessionalitet, innovation, projektledelse, 

teamsamarbejde og demens. Videnfasen forløb som selvstudie, hvor den studerende fik 

stillet udvalgte videoer og forskningslitteratur til rådighed. Flere af videoerne blev 

produceret i samarbejde med casestiller.  

Innovationsfasen 

Innovationsfasen refererer til den uge, hvor de studerende på tværs arbejdede med de 

respektive cases. I 2017 fandt dette sted i uge 11. De studerende havde forinden meldt 

sig ind på, hvilken case de ønskede at arbejde med og blev af arbejdsgruppen inddelt 

tværprofessionelle i teams. Se bilag 1 for fuldt ugeskema. 

Konkurrencefasen 

Denne sidste fase i InnoEvent var ikke obligatorisk, men et tilbud til de studerende, der 

ønskede at arbejde videre med deres idé. Disse studerende havde mulighed for at 

tilmelde sig Fonden for Entreprenørskabs Start-up Programme, hvor der i april og maj 

måned var regionale mesterskaber. Studentervæksthus UCL og adjunkt ved EAL Jacob 

Thomsen stod til rådighed for de studerende, der ønskede at gå videre i denne proces. 

Der blev afholdt tre workshops til at forberede de studerende på de regionale 

mesterskaber. 

Læringsmål 

Der blev til InnoEvent 2017 formuleret generiske læringsmål for InnoEvent som koncept. 

Disse blev gældende for samtlige deltagende studerende på tværs af de tre 

uddannelsesinstitutioner. Disse læringsmål anvendes årligt – med mulighed for at 

tilpasse efter behov.  

Generelle læringsmål for InnoEvent 2.0 
Nedenstående er generiske læringsmål for InnoEvent som koncept og gældende for 

samtlige deltagende studerende.  

 
Formålsbeskrivelse 
Formålet med InnoEvent 2.0 er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i 

tværprofessionelt samarbejde med henblik på at bidrage til innovation i praksis. Gennem 

InnoEvent og samarbejdet med praksis lærer den studerende om innovative processer og 

får derigennem indsigt i arbejdsmarkedets krav til fremtidens innovative medarbejdere. 

Den studerende får også indsigt i, hvordan man kan omsætte monofaglig viden i nye 

sammenhænge og anvende dette til at innovere i nye eller allerede eksisterende 

organisationer.  
 
Viden 
Den studerende har viden om:  

 Teorier og begreber inden for innovation og entreprenørskab 
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 Processer og arbejdsmetoder inden for innovation og entreprenørskab 

 Grundelementer i projektledelse 

 Teori og metode til at håndtere tværprofessionelle teamprocesser  

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

 Anvende og vurdere relevante metoder og teorier inden for innovations- og 

entreprenørskabsfeltet 

 Analysere udfordringer og på baggrund heraf komme på ideer og mulige løsninger 

på et fagligt grundlag 

 Indgå i tværfagligt samarbejde og kunne definere snitfladerne mellem 

faglighederne.  

 Planlægge og organisere projekter 

 Strategisk formidle et budskab til en specifik målgruppe.  

 
Kompetencer 
Den studerende har kompetencer til at:  

 Idégenerere, identificere muligheder for innovation og sætte innovative processer i 

gang.  

 Håndtere usikkerhed, konflikter og kunne navigere i kaos samt reflektere over egne 

og andres reaktioner i forbindelse med dette. 

 Identificere forskellige roller i et projektsamarbejde samt påtage sig ansvar for dele 

af projektets processer og leverancer. 

 Reflektere kritisk over samarbejdet, processen og produktet. 

 Reflektere over læringsudbyttet og sætte dette i spil i den studerendes ordinære 

uddannelsesforløb 

 

Udover de generiske læringsmål blev der formuleret specifikke læringsmål for hver af de tre 

uddannelsesinstitutioner, som uddannelsesinstitutionerne selv har mulighed for at 

formulere årligt (UCLs ligger som bilag 2). Disse læringsmål tilpasses efter årets tema, 

casestillers udfordring og de deltagende fagligheder. 

 

Evaluering 

Der er i alt blevet fortaget fire evalueringer i forbindelse med InnoEvent 2017. 

1. Studenterevaluering via SurveyXact 

2. Studenterevaluering via Octoskills (denne data har dog været delvist mangelfuld, da der 

ikke har været nok respondenter. Dette kommenteres på i afsnittet for 

studenterevaluering). 

3. Facilitatorevaluering via SurveyXact 

4. Oplægsholdere, gæster og dommere  

Rent spørgeteknisk er der primært opstillet udsagn, som den adspurgte har skullet forholde 

sig til på en skala, hvor der kan angives hvorvidt man er; meget enig, enig, uenig, meget 

uenig eller ved ikke. Ydermere har der for hvert afsnit i spørgeskemaerne være mulighed for 
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at skrive en uddybende kommentar. Spørgeskemaundersøgelserne har været åbne i cirka 

en måned. 

1. Studenterevaluering 

SurveyXact er anvendt til at indhente data. Evalueringen har været åben for besvarelse i 

cirka en måned. Studerende fra EAL, UCL, SDU og Fontys har besvaret skemaet. 

Facilitatorerne har distribueret blandt alle på forhånd tilmeldte studerende til InnoEvent 

2017. I alt har 110 studerende påbegyndt spørgeskemaet. 93 har fuldført, mens de 

resterende 13 respondenter kommer med nogle svar. 

1.1 Indledende spørgsmål 

Q: Please state where you are from 

 

Q: Did you participate in InnoEvent in week 11? 

 

Dem der svarer, at de deltog i hele Innovationsfasen skriver en stor del af de 
adspurgte, at de deltog, fordi det var et obligatorisk forløb. Mange skriver også, at de 
deltog fordi det lød spændende, og fordi de ønskede at arbejde tværfagligt. Flere 
udtrykker også, at de ønskede mere viden om demens og enkelte svarer, at de deltog 
på grund af at de følte et ansvar overfor teamet. En håndfuld svarer, at de var der for at 
få international erfaring. 
 
Dem der angiver, at de ikke deltog svarer primært, at det var grundet sygdom. Få 
skriver også, at det var en prioritering af andre fag og eksaminer. Udover dette var der 
få andre personlige årsager til ikke at deltage, og en enkelt skriver, at det engelske var 
en for stor barrierer. 
 
Dem der angiver, at de kun deltog nogle af dagene, uddyber størstedelen, at det var 
grundet sygdom. Tre studerende prioriterede andre studieaktiviteter højere, to andre 
beskriver hhv. at teamet ikke performede så godt, og at teamet godt kendte til pitch og 
derfor ikke så mening i at deltage i de sidste dage. 
En enkelt svarer, at InnoEvent ikke var en del af pensum. 
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1.2 Læringsudbytte 

Q: I have gained knowledge on how to pitch and communicate ideas  

 

 

Størstedelen af de studerende giver udtryk for, at de enten er enig eller meget enig i, at 

de har opnået viden om, hvordan man pitcher og kommunikere sine ideer (63% er 

enig, 11 % meget enig). En enkelt af de studerende beskriver i den forbindelse, at 

InnoEvent også gav mulighed for at forbedre det engelske, da der også skulle 

kommunikeres med internationale studerende.  

 

Q: I have gained insight in the field of dementia and the sector that works with dementia  

 

 

 

Q: I have gained knowledge about different welfare technologies within the field of 

dementia  
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65% af de studerende svarer, at de er enige i, at de har fået indsigt i demensområdet 

og sektoren, der arbejder med demens, mens 35% giver udtryk for, at de er meget 

enige i dette. Ingen af de studerende har svaret uenig, meget uenig eller ved ikke. En 

enkelt studerende beskriver dog, at der ikke var information om demens i en af casene. 

Størstedelen af de studerende svarer også, at de har fået viden om forskellige 

velfærdsteknologier (77%), mens 16 % er uenige i dette. 

Q: The teamwork in my group was good  

 

Fordelingen i spørgsmålet om, hvorvidt teamsamarbejdet var godt, er noget mere 
spredt. 26 % svarer, at de er meget enige, 33 % svarer, at de er enige, mens i alt 30 % 
svarer, at de er uenige eller meget uenige (henholdsvis 20 % og 10 %). Flere af 
kommentarerne kredser også om deres gruppemedlemmers fremmøde. Flere af de 
studerende beskriver, at flere fra deres gruppe ikke mødte op de sidste dage, hvortil en 
studerende skriver “Dette hæmmede gruppearbejdet, da min motivation dermed 
mindskedes”. Den manglede motivation som følge af gruppemedlemmers frafald 
beskrives af flere studerende. En studerende beskriver også, at det ikke bør være 
obligatorisk at deltage, da de så ikke er engageret i arbejdet, hvilket “ødelægger det for 
resten af os”. Flere beskriver dog også, hvordan teamsamarbejdet gik godt, at de 
arbejdede fokuseret, at de havde nemt ved at komme i gang, og at de fik gode venner. 
 

Q: I have gained insight into the other participant’s fields of education and the 

competences that they have 

 

Q: I was able to use knowledge from my education during InnoEvent  
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Q: From my participation in InnoEvent I can see how I can use my education in 

interdisciplinary contexts  

 

 
Til spørgsmålet om, hvorvidt de studerende har opnået indsigt i de andre deltageres 
uddannelsesfelt, og de kompetencer de besidder, svarer 59%, at de enten er meget 
enige eller enige i dette. 31% er uenig i dette. 80% er enten meget enig eller enig i, at 
de gennem deltagelse i InnoEvent kan se, hvordan de kan anvende deres uddannelse i 
tværfaglige sammenhænge, mens 11 % er uenig i dette. 86 % havde også en følelse 
af, at de vidste, hvordan de kunne anvende deres monofaglige viden.  
Fra SDU er der enkelte kommentarer, der beskriver, at det var svært at se, hvad de 
andre kom med af viden, og at det havde været en fordel, hvis de andre studerende 
havde vidst mere om produkt og projektudvikling. En UCL-studerende beskriver, at det 
ikke var hensigtsmæssigt, at de var de eneste fra sundhedsuddannelserne, især når de 
ikke er længere i deres uddannelse. Som følge deraf følte denne studerende sig 
bedømt og ikke velkommen i gruppen.  
 

1.3 Information og cases  

Q: The Kick-off meeting at my own institution gave me the information I needed (purpose, 

schedule, activities etc.) before week 11.  
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Størstedelen af de adspurgte svarer, at de enten er enige eller meget enige i, at Kick-
off mødet gav dem den information, de havde behov for (55 % enig og 16 % meget 
enige). 18 % er uenige, 3 % er meget uenige og 8 % deltog ikke. En enkelt udtrykker 
ønske om at møde de andre studerende inden InnoEvent gik i gang i uge 11.  
 
Q: The use of the Facebook-group throughout week 11 was suitable as source of 

information   

 
 
Til spørgsmålet om, hvorvidt Facebook-gruppen fungerede godt som informationskanal 
i løbet af uge 11 svarer størstedelen, at de er enige eller meget enige i dette (62 % 
enige og 21 % meget enige), mens 10 % er enten uenige eller meget uenige (4 % enig 
og 6 % meget uenig). En enkelt skriver, at han/hun ikke finder det passende, at der 
anvendes sociale medier til at kommunikere i en uddannelsessammenhæng, og at det 
ekskluderer, hvis man ikke selv anvender sociale medier.  
 
Q: The daily morning meetings were a constructive way to start the day  

 

Størstedelen af de adspurgte svarer, at de er enige eller meget enige i, at de daglige 
morgenmøder var en konstruktiv måde at starte dagen på (45% enige, 17 % meget 
enige). Dog svarer 22 %, at de er uenige i dette udsagn og 9 %, at de er meget uenige. 
En enkelt skriver, at morgenmøderne til tider blev lidt lange. 
 
Q: I was able to find the information I needed through the InnoEvent website and the 

Facebook-group   
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Til spørgsmålet om, hvorvidt den studerende kunne finde tilstrækkelig og relevant 
information gennem InnoEvent websitet og facebook gruppen, svarer 73 %, at de er 
enige eller meget enige i dette udsagn (61 % enige, 12 % meget enige). 19 % er 
uenige i dette og 4 % meget uenige. En studerende skriver, at alle informationer bør 
være på et samlet site. En anden studerende skriver, at der var rigeligt information, 
hvilket gav et godt udgangspunkt for ugen. 
 
Q: I had enough cases to choose from   

 
 
81 % af de studerende svarer, at de er enige eller helt enige i, at der var nok cases at 
vælge imellem (63 % enige, 18 % helt enige). 11 % er uenige eller meget uenige. (hhv. 
9 % og 2 %) 
 
Q: The cases were relevant from my educations perspective  

 

 
78 % svarer, at de udvalgte cases var relevante for deres faglighed (57 % enige, 21 % 
er meget enige). 12 % er uenige i dette og 2 % er meget uenige i dette. En enkelt 
skriver, at der kun var en case, som var relevant for ham/hende. En 
sundhedsstuderende skriver, at han/hun ikke føler, at personen havde nok viden som 
sundhedsprofessionel til at deltage som ene sundhedsstuderende i teamet. 
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Q: Do you have any ideas for improving the information and cases? 

 
Generelt til cases skriver et par studerende, at der ikke var overensstemmelse mellem 
de danske formulerede og engelsk formulerede cases. Et par skriver også, at flere af 
casene lappede ind over hinanden, som gjorde at nogle af ideerne, hørte til flere cases 
end én. En anden studerende udtrykker, at der skulle have været en bedre 
præsentation af de fire cases, så man bedre kunne danne sig en idé om, hvad der 
ligger mest op til at være ens faglige fokusområde. 
 
Flere af de studerende (primært Fontys studerende) skriver, at de ikke selv havde valgt 
case, inden de mødte op, og dermed var sat på case fra start uden medbestemmelse. 
En studerende skriver, at man på dette niveau burde kunne pitche, hvorfor denne del 
af InnoEvent var spild af tid. Der bliver i forlængelse af dette opfordret til, at læring 
tages til et højere niveau. En enkelt bemærker, at InnoEvent henvender sig primært til 
studerende, som ønsker at være entreprenørielle og innovative. 
 
 

1.4 Videnfasen 

Q: Did do watch the mandatory videos?   

 

Q: The knowledge I gained from the videos was useful to my work during the week  

 

 
Fordelingen mellem hvorvidt de studerende svarer, at de har set alle, nogle af eller 
ingen af de obligatoriske videoer er nogenlunde ligeligt fordelt (henholdsvis 36%, 29% 
og 35%). Over halvdelen (57%) svarer, at videoerne var gavnlige for deres arbejde i 
ugen. 15% er uenig eller meget uenig i dette. Fire af kommentarerne går på, at 
videoerne var for lange, kedelige i længden og svære at forholde sig til, da der var for 
meget snak. Nogle af de studerende beskriver, at vigtigheden af at have set videoerne 
skal fremhæves, så det ikke kun er enkelte i grupperne, der har set dem. En enkelt 
beskriver, at videoerne fungerede rigtig godt. En studerende foreslår, at videoerne 
fremover bruges til at skabe overblik og ellers have informationen på skrift. En anden 
studerende foreslår, at der er en fysisk videnbase etableret på stedet med litteratur og 
videnspersoner. 
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1.5 Faciliteter og struktur 

Q: The facilities were (rooms and furniture etc.)  

 

 

88% af de studerende var meget tilfredse eller tilfredse med faciliteterne. Enkelte 
beskriver, at lyden var dårlig, at caserummene ikke var store nok, men at “det var 
meget federe at arbejde i den store sal”. En studerende foreslår, at der var gratis kaffe 
til rådighed hele ugen. 
 
Q: InnoEvent lasted for six days. I think that was..  

 

Q: Your timeframe was approx. 40 hours/week. In week 11 I have used..   

 

Q: In my team we got the help we needed from the facilitators  
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Halvdelen (49%) synes at de seks dage var passende, mens 16 % syntes, at det var 
for kort og 36 % syntes, at det var for langt. Fire af de studerende skriver, at InnoEvent 
ikke bør foregå en lørdag. En enkelt beskriver, at det var svært at få til at passe med 
familie, arbejde mv. Nogle studerende så gerne, at InnoEvent varede 1 ½ uge, så der 
var mere tid, mens andre beskriver, at man “kunne have lavet det på den halve tid”, og 
at dagene var for lange. Nogle studerende efterspørger mere struktur på dagene, og 
en enkelt studerende beskriver, at der var “alt for mange løse ender i starten af ugen”. 
60 % ville gerne eller meget gerne have haft mere tid til at arbejde mere selvstændigt i 
grupperne, mens 29 % er meget uenig eller uenig i dette. En enkelt studerende giver 
også udtryk for, at de forskellige øvelser var “a little bit too much”. 
72% er enten meget enige eller enige i, at de fik den hjælp fra facilitatorerne, de havde 
behov for, mens 15 % enten er meget uenig eller uenig i dette.  
 

 

 

Q: I would have liked to have more time on our own for working with our idea.   

 

Q: How would you overall rate InnoEvent?  
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Overordnet set 
77 % synes, at InnoEvent var godt eller rigtig godt, mens 20 % syntes, at det var dårligt 
eller meget dårligt. 

1.6 Octoskills 

Octoskills er udviklet af Fonden for Entreprenørskab. Octoskills er et måleredskab, som har 

til formål at måle effekten af entreprenørskabsundervisning i forhold til de studerendes 

entreprenørielle kompetencer. Octoskills blev anvendt blev anvendt af tre omgange - pre, 

midt og post InnoEvent forløbet. Forhåbningen var, at det var muligt at se en progression i 

de studerende svar. 

Ved pre-testen besvarede 118 studerende, midtvejs testen 72 og post-testen kun 26. Med 

den lave svarprocent er den indhentede data ikke valid, hvorfor der ikke vil drages nogen 

konklusioner. Ved næste gennemløb af InnoEvent i 2018 vil der igen fortages målinger, som 

vil kunne fortælle om de studerende udvikling af entreprenørielle kompetencer. 

Dette kunne bl.a. være igennem Octoskills. UCL har også en metode på vej for formativ 

vurdering, som også vil kunne anvendes.  
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2. Facilitatorevaluering 

Q: I felt I had the information I needed before week 11 

 

Q: The facilitator workshop in February prepared me for InnoEvent 

 

Q: I had a clear understanding about my role as a facilitator 

 

 

Q: De studerendes program 

Facilitatorerne beskriver, at programmet for de studerende var overskueligt og 

gennemarbejdet. Flere beskriver, at det var godt, at der både var tid til, at de studerende 

kunne strukturere tiden selv, og at der var mere planlagte workshops. En enkelt facilitator 

skriver dog, at det måske var lidt for planlagt, og at det er vigtigt, at de studerende også 

selv skal på banen. Samme facilitator foreslår, at de studerende selv skal “bygge” deres 

projekt - bygge deres team, bygge en arbejdsplads, bygge en plan for, hvad de skal osv. En 

anden facilitator skriver, at det er vigtigt at arbejde med incitamenter, så de studerende 

møder op.  

 

Q: Hvad gik godt? Hvad skal vi holde fast i? 

Mange af facilitatorerne nævner de forskellige oplægsholdere, som noget meget positivt og 

giver udtryk for, at det er noget, der har inspireret deres studerende meget. Mødet med 

demente nævnes også, som noget meget værdifuldt.  
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Flere af facilitatorerne nævner, at de små daglige overraskelser var rigtig gode (pølsevogn, 

kafferisteriet, istid osv.), da det gav et godt afbræk i løbet af dage. 

 

Det daglige morgenmøde nævnes også som en god idé, da dagen på den måde blev skudt 

igang med et fælles udgangspunkt, øvelser og pep-talk.  

 

En facilitator nævner, at det var enormt godt, at det blev afholdt på EAL, hvor der var gode 

faciliteter.  

 

Flere af facilitatorerne udtrykker, at de var glade for drejebogen, da de så vidste, hvad de 

skulle.  

 

Q: Hvad kunne have gået bedre? Hvad skal ændres til næste gang? 

Mødepligt nævnes mange gange af facilitatorerne. De beskriver, at en 

forventningsafstemning mellem uddannelserne i forhold til de studerendes engagement er 

vigtig. Det nævnes, at InnoEvent skal implementeres som en uundværlig del af 

undervisningen, så der senes et signal om, at det er vigtigt at deltage i præcis som al anden 

undervisning. Samme underviser nævner også, at det engelske skal nedtones, så der ikke 

er nogle, der vælger det fra, fordi det foregår på engelsk. En facilitator nævner, at der skal 

forventingsafstemmes, hvis der er udvekslingsstuderende, der skal deltage. Facilitatoren 

skriver, at nogle af de studerende fra Fontys så turen som en præmie, de havde vundet og 

ikke som om at de skulle deltage i et undervisningsforløb. Flere af de studerende fra Fontys 

tog til København en af dagene. Faclitatoren skriver i forlængelse heraf, at det gav 

problemer i nogle af grupperne.  

 

En facilitator nævner, at det ville være godt, hvis de studerende blev præsenteret for flere 

idégenereringsmetoder.  

 

Q: Har InnoEvent givet dig inspiration til din egen undervisning? 

Flere facilitatorer beskriver, at de allerede har taget elementer i brug i deres undervisning: 

“Absolutt!!! Jeg har allerede implementeret nye tiltag i undervisning, og nyt materiale. Jeg 

syntes det var enormt spændende for mig også være deltagende.”og “Ja bruger det aktivt i 

min undervisning”. En facilitator beskriver, hvordan at hun/han nu gerne vil have de 

studerende til at udarbejde prototyper tidligere, da det er en måde at konkretisere ideer. En 

enkelt facilitator beskriver også, hvordan måden InnoEvent var organiseret på fik 

hende/ham til at ville ændre måden, hvorpå man greb sådan et arbejde an i hans/hendes 

organisation.  

 

Q: Andre kommentarer 

Flere facilitatorer beskriver, at det var en super god og veltilrettelagt uge med mange gode 

muligheder for de studerende.  
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3. Evaluering udfyldt af oplægsholdere, 

dommere og gæster 

 

Mandag, onsdag og lørdag i uge 11 fik hhv. oplægsholdere, gæster og dommere udleveret 

et kort spørgeskema med fem spørgsmål. Nedenfor følger kort sammendrag af 

besvarelserne. 29 personer har deltaget i besvarelsen. 

Q: Hvad har du særligt fået ud af din deltagelse i dag (afkrydsning) 
Ny viden: 14 
Inspiration: 26 
Nye kontakter: 17 
Andet: 1 (netværk) 
 
Inspiration scorer højest som det, deltagerne særligt har fået ud af at deltage. 
 
Q: På hvilken måde har arrangementet haft mest relevans for dig/din 
virksomhed? 
Der nævnes bl.a. nye ideer, videndeling, oplysning om demens, inspiration, netværk og 
rekruttering. 
 
Er der dele af arrangementet du kunne ønske dig anderledes/mere af? 
Til spørgsmålet om, om der er noget, deltagerne kunne ønske sig anderledes svares 
der blandt andet, at man ønsker mere information. Dette bl.a. ift. de fire cases, viden 
om de studerende faglighed, faserne de studerende har været igennem og mere viden 
om målet med oplægget man har bidraget med. 
Ydermere udtrykkes der ønske om, at der skal være mere tid til at være i dialog med 
studerende i forbindelse med casepræsentation. Endvidere er der ønske om flere 
sundhedsstuderende og endnu mere tværprofessionelt samarbejde.  

 
Q: Har du ønsker til fremtidige InnoEvent-aktiviteter eller temaer? 

 Fokus på cancer 
 Tværsektorielt samarbejde 
 Hjerte pt før/under/efter indlæggelse 

 

 
Andre kommentarer? 
Under andre kommentarer er der en række positive tilkendegivelser om at 
arrangementet var flot arrangeret samt at det har fået et fagligt løft. 
Et par svarer, at det udsendte dommerprogram ikke stemte overens med hvordan 
dagens forløb og en enkelt udtrykker, at det engelske sprog gjorde det svært at komme 
i dybden med dennes pointer. 
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4. Anbefalinger til næste gennemførsel 

 Der skal arbejdes med curriculum integration på alle uddannelsesinstitutioner, 
og der skal fremover være et stort fokus på de studerendes fremmøde samt 
engagement. Der udarbejdes en afløsningsopgave og facilitatorer får 
fremadrettet i deres opgaveløsning mere fokus på at fastholde studerende. 
Daglige leverancer for alle teams kan måske være med til at sikre fastholdes. 

 Man kan med fordel arbejde i at have specifikke personer som caseejere, så de 
studerende har mulighed for at stille casespecifikke spørgsmål, så de er sikre 
på, at de forstår casen. Det er desuden vigtigt med meget klart definerede 
cases, så de studerende ikke føler, at de lapper for meget ind over hinanden.  

 De daglige overraskelser fungerede rigtig godt som et afbræk i dagen, og de 
studerende var hver dag spændte på, hvad dagens overraskelse var. Vi 
vurderer, at dette er bedre end at afholde en fest sidst på ugen.  

 I forhold til videnfasen skal der arbejdes på at gøre videoerne mere attraktive 
for de studerende. 

 Facilitatorernes rolle skal præciseres yderligere, så facilitatorerne fremover 
tager mere ejerskab og er opsøgende over for de studerende. I forlængelse af 
dette kan det være en god idé, at alle facilitatorer og deres kompetenceområde 
bliver præsenteret for de studerende.  

 Der skal fortsat arbejdes med at finde en god balance mellem struktur og frihed 
i processen for de studerende.  

 Mandags oplæg skal struktureres mere, således at oplægsholderne rolle er 
mere præciseret i forhold til målet med oplægget. 

 Forløbet skal indeholde processer, hvor de studerende i teamet får større 
indblik i hinandens forskellige kompetencer 
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5. Bilag 1 
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6. Bilag 2 

InnoEvent 2.0 - 2017 

Specifikke læringsmål for InnoEvent 2.0 i 2017 for 

Sundhedsuddannelserne i UCL 
De specifikke læringsmål ændres for hvert år og tilpasses casestillers udfordring. Udkast til 

læringsmål skal udvikles i samarbejde med uddannelsesfaglige medarbejdere. Tilsvarende 

udarbejdes for EAL- og SDU studerende.  

 

Viden 
Den studerende har viden om:  

 Det velfærdsteknologiske område 

 Demens og rehabilitering  

 

Færdigheder 
Den studerende kan: 

 Inddrage teknologier i løsninger og forstå anvendelsesmulighederne deri.  

 Inddrage borger/patient i udvikling af løsningsforslag.  

 

Kompetencer 
Den studerende har kompetencer til at:  

 Identificere hvordan den studerendes monofaglighed kan berige det 

velfærdsteknologiske område i forhold til udvikling såvel som anvendelse 



 

 

UCL Campus Odense . Niels Bohrs Allé 1 . 5230 Odense M 

Telefon 6318 3000 

ucl@ucl.dk . ucl.dk 

 


