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Projektets formål og baggrund

• Formål: Gøre borgere mere selvhjulpne 
gennem udvikling af nye eller forbedre 
eksisterende hjælpemidler

• Samarbejde mellem fire kommuner og tre 
eksterne konsulenter

• Se mere på 
www.selvhjulpenmedteknologi.dk

http://www.selvhjulpenmedteknologi.dk/


Ansøgningsprocessen



Ansøgningsproces – del 1

• Den første runde:

– Roskilde ansøgte alene

– Afslag: Skulle have flere partnere med i 

projektet. Der manglende en 

antropologisk/etnografisk vinkel i projektet. 

– CPH Design og Roskilde fandt i fællesskab 

Næstved, Århus og Esbjerg

– Drøftelser med CPH Design og Antropologisk 

Analyse



Ansøgningsproces – del 2

• Projektet er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen

• Periode: 1.juni 2009 – 31.dec.2010 – forlænget til 31.jan.2011

• Samarbejde mellem kommunerne: Roskilde, Esbjerg, Århus & 
Næstved

eksterne: CPH Design, CBS,  Antropologisk Institut

• 1. ansøgning:  8.januar 2009 med et budget på kr.2.840.000 med 
ansøgt tilskud på 75%  d.v.s  kr.2.130.000

• Ansøgningen skrevet med oplæg fra Roskilde og færdiggjort af CPH 
Design – godkendt af alle parter

• Betinget tilsagn om støtte på det ansøgte beløb meddelt medio 
marts 2009



Betingelser for tilsagn

• At der indsendes en mere detaljeret projektplan

• At der indsendes en plan for effektmåling af projektet med konkrete 
effektmål            samarbejde med CBS

• At der involveres flere producenter i konceptudviklingsfasen                  
beskrevet metodisk

• At der indsendes et nyt budget hvor de direkte eksterne 
omkostninger og indirekte fællesudgifter max.  udgør 50% af de 
totale omkostninger             omplacering af kr. 55.000 til direkte 
lønomkostninger

• At KL inddrages i eksempelvis formidlingsindsatsen          Inddraget i 
følgegruppen



Opstarten

• Ved 1.møde inden seminar besluttet at styregruppen 
også inkluderer CPH design

• Geografisk placering af projektleder og herefter 
styregruppeformand 

• Budgetadministrationssted samme sted som projektleder

• Opstartsseminar som krævet af EBST  

• Styregruppen slanket til én person fra hver kommune



Samarbejdet

• Oprindeligt blev det drøftet, at projektleder kunne være deltid – ikke 
muligt

• Kommunerne forskellige på vidensniveau på området

• Mange praktikaliteter, der krævede afklaring (pressehåndtering, 
økonomi(styring), samarbejdsaftaler, ansættelser)

• Spændende indholdsmæssige drøftelser

• Målgrupper
- Producenter
- Samarbejdet – processen 

• Vidensdeling



Erfaringer med samarbejde

• Vægte proces og ønske om output åbent i 

forløbet

• Erkende at samarbejde kommuner imellem 

tager tid – alene transporten 

• Der er mange uafklaringer i samarbejdet private 

og offentlige imellem

• Sammenstød mellem hemmeligholdelse 

omkring produktudvikling og kommuners 

(politiske) virkelighed



Kort om projektet og resultater



Følgegruppe:

• Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet

• Tine Fristrup, forsker Århus Universitet

• Jørgen Løkkegaard, Teknologisk Institut

• Olav Felbo, ÆldreSagen

• Abelone Løgstrup, ÆldreForum

• Poul Erik Kristensen, KL

• Bente Meunier, Servicestyrelsen

• Annette Johannesen, Gero.Inst.

• Karen Stæhr, FOA



Roskilde Kommune: Borgeres 

udfordringer med at blive selvhjulpne 

omkring toiletbesøg



Næstved Kommune: Svært 

overvægtige borgeres udfordringer 

med at blive selvhjulpne ift. bl.a. 

personlig hygiejne og mobilitet



Esbjerg Kommune: Borgeres 

udfordringer med udendørs og 

indendørs mobilitet



Århus Kommune: Borgeres udfordringer 

med at bevare motivationen til at 

vedligeholdelsestræne/ genoptræne i 

eget hjem



Researchmetoder



Meget åbne interview 

med 44 borgere



Deltagerobservation af 44 borgere



Mapping



Interview og deltagerobservation med hjemmehjælpere, 

ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmesygeplejersker, 

visitatorer og andre videnspersoner fx fra 

hjælpemiddeldepoter, områdeledere, ældrechefer mv.



Workshops med producenter, 

terapeuter og plejepersonale



Personas beskrivelser



Konceptudviklingsfase

• Møder med mere end 30 producenter

• Møder med eksperter (ingeniører, forskere, 

læger, sygeplejersker, terapeuter, 

plejepersonale, følgegruppe etc.)

• Tegne ideer op

• Forme modeller

• Tegne handlingsforløb



Resultat af projektet

• Ca. 140 idékort er udfyldt løbende under researchen i de 
fire kommuner

• Rapport over processen i researchfasen

• 12 idéer er udvalgt og samles i et idékatalog
– fire idéer er evalueret af CBS

– Alle 12 idéer er videreforarbejdet til funktionsmodeller

– Vi har søgt og fået bevilget midler i Forebyggelsesfonden til 
videreudvikling af en idé

– 3 idéer arbejder Forskerparken CAT videre med

– Idéerne præsenteres i en vandreudstilling i kommunerne



Tips til en god ansøgning

• Relevant idé & klart fremgå hvad der kommer ud 
af projektet

• Ressourcer – budget for projektomkostninger og 
medfinansiering

• Organisering – klar arbejdsdeling ift. roller

• Lobbyisme ift. bedømmelsesudvalg

• Gør ansøgningen enkel: formuler et enkelt og 
relevant problem, som der analyseres gennem 
en enkel analyse og ikke med brug af for mange 
data



Spørgsmål?


