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Baggrund	  
•  Københavns	  Kommune	  ønsker	  at	  undersøge	  muligheden	  for	  at	  indkøb	  og/eller	  

udvikle	  nye	  innova-ve	  løsninger	  med	  døgnrytmebelysning	  9l	  ældre.	  

•  Kommunen	  har	  foretaget	  en	  indledende	  markedsscreening	  og	  vurderer,	  at	  der	  
mangler	  prisbillige	  og	  mobile	  løsninger,	  som	  er	  særligt	  egnet	  -l	  målgruppen.	  	  

•  Kommunen	  har	  ønsket	  at	  indgå	  i	  en	  9dlig	  dialog	  med	  leverandører,	  eksperter,	  
forskere	  og	  andre	  relevante	  virksomheder	  for	  at	  få	  kvalificeret	  den	  indledende	  
markedsscreening	  samt	  få	  mere	  viden	  om	  de	  tekniske	  muligheder	  i	  at	  udvikle	  eller	  
-lpasse	  relevante	  løsninger.	  

•  Formålet	  med	  markedsdialogen	  har	  desuden	  været	  at	  a<lare,	  hvad	  den	  gode	  
indgangsvinkel	  -l	  offentlig-‐privat	  innova-onssamarbejde	  på	  området	  kunne	  være.	  

•  Markedsdialogen	  har	  været	  faciliteret	  af	  INNOBA	  Aps,	  som	  også	  er	  OPI	  rådgiver	  på	  
projektet.	  
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Workshop	  
•  D.	  21.	  november	  2018	  samledes	  40	  repræsentanter	  fra	  virksomheder,	  

forskningsins-tu-oner,	  rådgivere	  samt	  medarbejdere	  fra	  driWen	  og	  øvrige	  dele	  af	  
Københavns	  Kommune.	  

•  Der	  blev	  arbejdet	  i	  tværfaglige	  grupper	  med	  følgende	  spørgsmål:	  	  

•  Hvad	  kan	  eksisterende	  løsninger	  på	  markedet?	  
•  Hvad	  er	  teknisk	  muligt,	  hvis	  vi	  skal	  tænke	  nyt	  –	  og	  omkostningseffek-vt?	  
•  Hvad	  er	  innova-onsrummet	  for	  en	  OPI	  løsning?	  
•  Hvad	  er	  forudsætningerne	  for	  det	  gode	  OPI?	  

	  
	  
	  
Ø  Resultatet	  af	  workshoppen	  kan	  læses	  i	  denne	  rapport	  samt	  bilagene	  ”Idé-‐katalog”	  og	  

”Inspira9onskort”.	  
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Pr
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ra
m
	   09:00 	   	  Velkommen	  og	  projek-ntro	  	  

09:30 	   	  Hvorfor	  ny	  lysløsning?	  (v.	  Lene)	  
10:00 	   	  Dialog	  1:	  Nuværende	  løsninger	  	  
10:30 	   	  Fælles	  opsamling	  	  
10:45 	   	  Pause	  
11:00 	   	  Dialog	  2:	  Innova9onsrum	  	  
12:00 	   	  Frokost	  
12:30 	   	  Fælles	  opsamling	  	  
13:00 	   	  Dialog	  3:	  Det	  gode	  OPI	  	  
13:45 	   	  Fælles	  opsamling	  og	  afrunding	  
14:00 	   	  Spørge-d	  virksomheder	  
15:00 	   	  Tak	  for	  i	  dag!	  
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Udgangspunktet	  
Behov,	  succeskriterier,	  krav,	  ønsker	  
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KØBENHAVNS KOMMUNE AFDELINGEN FOR VELFÆRDSINNOVATION 
 

MARKEDSDIALOG_NYE LYSLØSNINGER 

DØGN 
RYTME 
BE 
LYS 
NING 

”HVORDAN SIKRER VI, AT SVAGE ÆLDRE I 

PLEJEBOLIGER OG HJEMMEBOENDE PÅ EN 

FLEKSIBEL OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV MÅDE, 

OPTAGER DEN RETTE MÆNGDE OG 

TYPE LYS OG DERMED STYRKES I EGEN 

DØGNRYTME, DAGLIG ENERGI, SAMT PSYKISK 

HELBRED?” 

Lys spiller en afgørende rolle for ældres trivsel ift. regulering af 

døgnrytmen, energiniveau og at modvirke søvnproblemer samt 

depression.  

Der er behov for et stimuleret lysoptag hos særligt ældre, svage borgere, 

der på en nem måde kan indgå i den ældres hverdag. 
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DEMOGRAFI - I KØBENHAVN 

 20.000 FLERE ÆLDRE 65+ 2030 
 
2018 = 61.000* ældre 65+ 

2030 = 81.000* ældre 65+= 25% 

 
 
 
 
1.200 nye plejeboliger frem til 2030 

430 mio. kr. øget budget til pleje og omsorg 

 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jan.2018  
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PLEJE,- & ÆLDREBOLIGER 
44 plejehjem i alt, 36 almindelige 

3.700 plejeboliger* 

Almindelig plads = 280.000,- 

4.450 borgere huses årligt på plejehjem 

3.850 borgere bor i ældreboliger 

130 medarbejdere på plejehjem i natplejen 
ud af 1.897 årsværk 

  

FAKTS - I KØBENHAVN 

*Budget 2018 samt ADA 13.09.2018  **Foreløbig BPSD konklusion   ***National Videnscenter for Demens   **** Plan C samt DTU Fotonic 

HJEMMEPLEJE 
12.100 borgere modtager 
hjemmepleje 

10.850 praktisk hjælp 

7.350 personlig hjælp 
 

SØVN 
40 – 70% af alle borgere 65+ 
skønnes at lide af kroniske 
søvnforstyrrelser**** 

 

DEMENS 
8 specialiserede plejehjem til borgere med 
demens = 10% demenspladser 

Demensplads x 1,6 = 448.000,- 

5.000 borgere i København har en 
demensdiagnose eller har symptomer men 
ikke er udredte*** 

300 borgere udredes årligt*** 

50% borgere 65+ på plejehjem har 
demens/demenslignende symptomer** 
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BORGERE PÅ PLEJEHJEM OPLEVER 

Mere stabil døgnrytme 

Forbedret søvnrytme 

Mere energi og bedre humør 

Styrket immunforsvar 

Større autonomi, kan klare flere ting selv 

Bedre appetit 

Roligere adfærd 

Reducerer depression 

Bedre restitution  

Mere energi til træning 

  

MEDARBEJDERE PÅ NATARBEJDE OPLEVER 

Bedre søvn, bedre humør og mindre hovedpine efter endt vagt* 

Medarbejder ressourcer spares v. færre tilkald om natten** 

Øget arbejdseffektivitet v. øget tilstedeværelse af serotonin 

EFFEKT - AF DØGNRYTMEBELYSNING 

*Århus Universitetshospital & Cromaviso    **LightCare 
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PROBLEMET - DEN ONDE CIRKEL 
Dårlig/ 

for lidt søvn 

Dårligt humør 
og fysisk velbefindende 

Øget 
medicinforbrug 

Døgnrytme 
svækkes 

Risiko for depression, 
angst 

Asocial 

Nattevandring, 
forvirring 

Øget 
ensomhed 

Dårligere 
appetit 

Nedsat 
immunforsvar 

Mindre 

selvhjulpen 

FORKERT LYS PÅ FORKERTE TIDSPUNKTER 
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HVORDAN KUNNE MAN… 
Sikre at løsningen understøtter den biologiske 

døgnrytme og tager højde for divergerende antal 
lyse timer over året? 

SØVN - & HORMONER 

BLÅT LYS ER 
GODT 

OM  
FORMIDDAGEN 

BIORYTME 
Produktion af melatonin og seratonin hjælper til at regulerer vores døgnrytme 

Melatonin gør os trætte og reducerer vores aktivitet 

Serotonin påvirker vores humør og dynamik 

Blå lys hindre produktion af melatonin, mens seratonin produktionen stiger 

Blåt lys v. 460-490 nm = 79% af cirkadisk potentiale 

Jo mere vores daglige rutine følger vores biologiske rytme, des bedre føler vi os 
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ALDERSRELATERET 
Øjets linse gulner → mindre mængder blåt lys = 
forskellig opfattelse af lys 

Øjelinsen uklar =  kraftigt lys → uklarheder lyses op ≠ 
se omgivelserne tydeligt 

Følsomhed for kraftigt lys og blænding øges ≠ stor 
kontrast mellem lyset fra en lampe og mørkere 
omgivelser 

60-årig modtager ca. 1/3 så meget lys på nethinden 
som en 20-årig 

 

LYS - & ØJET DER SER 

Radiant Energy And The Eye, Sidney Lerman 

Lys til patienter med demens på Plejecenter Egebo. Københavns 
Kommune & DTU Fotonic. 

LYS OPLEVES 
MEGET 

FORSKELLIGT 
 AFHÆNGIG AF 

ALDER 

HVORDAN KUNNE MAN… 
Understøtte at løsningen kan tilpasses den enkelte i 

forhold til borgerens alder og linsefarve? 
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PLAN - C 

VANER 
Ældres lysvaner ændres ikke når de flytter i plejebolig 
 
Ældre på plejehjem er ikke mobile, de opholder sig meget indenfor i 
fællesrum eller i egen bolig 
 
Nogen ældre opholder sig i egen bolig hele dagen, andre deltager 
aktivt i måltider, aktiviteter og træning 
 
Lys nedbringer risiko for fald og andre ulykker. 30 % 65+ årige 
falder mindst én gang årligt med i 2-6 % frakturer til følge 

DET ER  
MEGET INDIVIDUELT 
HVORDAN 
DEN  
ENKELT  
BORGER 
TILBRINGER  
DAGEN 

HVORDAN KUNNE MAN… 
Skabe en løsning som understøtter at borgeren ikke skal ændre adfærd i 

forhold til den måde de bruger lys på? 

DAGLIGDAG - & FUNKTIONSEVNE 
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”Lyset blænder så 
jeg slukker for det.” 

Plejehjemsbeboer 

DEMENS & KOGNITIVT UDFORDREDE 

SANSEPÅVIRKNING 
Demente og andre kognitivt udfordrede oplever meget tit modstand mod nyt 
 
Det kan være udfordrende at håndterer nye ting og indtryk 
 
Demente kan være meget følsomme overfor kraftige sanseindtryk 
 
Forvirring, utryghed og uro kan forekomme hos borgere med demens 
 
Lys kan hjælpe borgere med demens med at orienterer sig i tid og sted 
 
Demente får til tider vendt rundt på deres døgnrytme 

HVORDAN KUNNE MAN… 
Sikre at den ældre demente borger modtager nok 

korrekt lys uden at lyset blænder? 
 

Skabe en løsning som sikre brug og indgår som 
en naturlig del af borgerens hverdag? 
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SELVMESTRING 
Ældre borgere oplever stor tilfredsstillelse ved at kunne håndtere 
dagligdags gøremål selv 
 
Personalet oplever at borgerne ikke bruger lysløsningerne da de er 
afhængige af at der er personale tilstede til at tænde/justere/slukke 
løsningen 
 

”Man fratager beboerne 
rettigheder ved at de ikke 
selv kan bestemme 
lyssætningen.” 

Sygehjælper 

HVORDAN KUNNE MAN… 
Skabe en løsning som er nem at håndterer for ældre brugere 

uanset kognitive eller fysiske udfordringer? 
 

Skabe en løsning som er intuitiv i brug så den ældre borger 
oplever at være selvhjulpen? 

AUTONOMI 
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BRUG 
Borgerne oplever at det er svært at håndtere brugen af 
informations-paneler 
 
Borgeren slukker for døgnrytmebelysningen da belysningen er 
monteret i loftet og blænder når borgeren ligger i sengen og hviler 
sig 
 
IT-Systemer bag eksisterende løsninger er ikke nødvendigvis 
intuitive i brug for borgere og personale 

”Jeg kan ikke betjene 
lamperne selv, jeg 

forstår ikke 
betjeningspanelet.”  

Plejehjemsbeboer 

HVORDAN KUNNE MAN… 
 Skabe en løsning som gør det let for borgere med kognitive 

udfordringer at håndterer løsningen? 
 

Sikre at løsningen er let at bruge og at mulighed for fejlbrug er 
elimineret? 

 
Skabe en løsning som muliggør integration til andre 

teknologier?  

TEKNOLOGI - & TILGÆNGELIGHED 
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BRUGERE 

BRUGERE 
BRUGERE 

BRUGERE 

BRUGERNE - HVEM ER DE? 
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BRUGERE 

BRUGERE 
BRUGERE 

BRUGERE 
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Formål  
 
DØGNRYTMEBELYSNING 
Vi skal skabe en veldefineret lyspåvirkning i løbet af døgnet som 
understøtter borgerens naturlige døgnrytme og fører til bedre søvn om 
natten og øget trivsel om dagen. 
  
MÅLGRUPPE 
Den ældre medicinske patient; kognitiv svag + demente+ borgere med 
søvnbesvær på plejehjem og i egen bolig. 
Løsningen skal kunne bruges af andre. 
  
LØSNING 
Løsningen skal være en mindre mobil løsning som kan bruges 
terapeutisk og skal sikre brug som en naturlig del af hverdagen. 
Løsningen skal kunne fungere som enkeltstående produkt og ikke være 
afhængig af store bagvedliggende IT-systemer.  

? 



Succeskriterier	  	  
Her	  vil	  vi	  gerne	  nå	  hen:	  

•  Den	  enkelte	  plejehjemsbeboer	  med	  behov,	  får	  op-mal	  lyspåvirkning,	  så	  døgnrytmen	  og	  søvn	  
forbedres	  	  

•  Der	  er	  en	  synlig	  forbedring	  i	  forhold	  -l	  naievandring,	  fald,	  angstanfald,	  depression	  	  

•  Forbruget	  af	  medicin	  falder	  (sovemedicin,	  evt.	  medicin	  mod	  depression,	  beroligende	  piller	  
etc.)	  	  

•  Løsningen	  generelt	  bidrager	  -l	  forbedret	  livskvalitet	  hos	  beboerne	  

•  Løsningen	  eWerspørges	  af	  beboere,	  pårørende	  og/eller	  personalet	  

•  Der	  er	  udviklet	  en	  løsning,	  som	  også	  økonomisk	  hænger	  sammen	  for	  kommunen.	  
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Mindstekrav	  
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Løsningen	  skal	  som	  minimum:	  
	  
•  Give	  den	  enkelte	  beboer	  en	  forbedret	  lyspåvirkning,	  der	  understøier	  døgnrytmen	  
•  Være	  -lpasset	  den	  ældre	  målgruppes	  særlige	  behov	  (dårligere	  lysoptag,	  fysiske	  	  og	  mentale	  

vanskeligheder,	  sengeliggende,	  etc.)	  	  
•  Kunne	  bruges	  af	  flere	  målgrupper	  -‐	  beboere,	  personale,	  psykiatri,	  pårørende,…	  
•  Let	  og	  fleksibel	  at	  betjene	  for	  både	  	  medarbejderen	  og	  borgeren	  	  -‐	  inkl.	  nem	  at	  introducere	  -l	  

nye	  	  medarbejdere	  (brugervenlig)	  
•  Være	  mobil	  og	  dermed	  ubesværet	  kunne	  følge	  borgeren	  
•  Være	  et	  æste-sk	  design	  som	  indgår	  naturligt	  i	  borgerens	  hjem	  
•  Kan	  anvendes	  både	  i	  private	  hjem	  og	  plejeboliger	  
•  Løsningen	  skal	  være	  prismæssig	  -lgængelig,	  så	  den	  kan	  købes	  ind	  for	  rimeligt	  beløb	  pr.	  

borger.	  	  



Ønsker	  	  
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Løsningen	  må	  meget	  gerne:	  

•  Kunne	  -lpasses	  individuelt	  -l	  forskellige	  borgeres	  forskellige	  behov	  
–  Fx	  have	  reie	  lysvinkel	  uanset	  om	  borgeren	  primært	  ligger,	  sidder,	  står	  eller	  går.	  

•  Være	  -lpasset	  medarbejderens	  arbejdsgang	  
–  Fx	  behov	  for	  arbejdslys	  v.	  naiebesøg	  

•  Ubesværet	  kunne	  indgå	  i	  de	  daglige	  ru-ner	  
–  Måske	  bevægelse	  og	  touch	  styret,	  stemmestyret,	  trådløs?	  

•  Understøie	  god	  praksis	  iW.	  døgnrytmestøie	  via	  lys	  
–  Kan	  registrere	  og	  afrapportere	  på	  effekter	  og	  erfaringer	  (og	  formidle	  disse	  -l	  medarbejdere	  og	  pårørende)?	  	  

–  Kan	  aflæse	  og	  dermed	  afdække	  borgerens	  lysbehov?	  

–  Kan	  vejlede	  i	  den	  gode	  praksis?	  

•  Lysmæssigt	  kunne	  andet	  og	  mere	  end	  døgnrytmebelysning,	  fx	  måske	  helt	  overflødiggøre/
erstaie	  andre	  lys-‐devices	  	  

–  Det	  kunne	  være	  læselys,	  del	  af	  andre	  installa-oner	  –	  fx	  alm.	  lamper,	  eller	  lign.	  

•  Let	  at	  vedligeholde	  og	  driWe	  (evt.	  via	  servicepakke)	  

•  Kunne	  tale	  sammen	  med	  	  de	  øvrige	  IT-‐løsninger	  på	  plejecentre,	  fx	  CURA/tablets,	  kun	  hvis	  der	  
er	  et	  IT	  element	  i	  løsningen.	  



Dialog	  1	  
Nuværende	  løsninger	  &	  teknologi	  
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Opgave	  
•  Hvilke	  løsninger	  og	  relevante	  teknologier	  eksisterer	  i	  dag?	  	  

•  Lysterapi,	  døgnrytme	  lys-‐løsninger,	  indbyggede	  lys-‐løsninger	  i	  vækkeur	  
etc…?	  

•  Brugervenlige	  løsninger,	  effektmåling,	  blå	  lys,	  mobil,	  terapeu-sk,	  
justerbar,	  full-‐scale…?	  

•  Teknologier	  –	  nye,	  eksisterende…?	  

•  HUSK:	  det	  er	  de	  ældre	  som	  er	  i	  centrum	  for	  løsningen!	  
	  
Ø  Vi	  afdækker	  eksisterende	  løsninger	  og	  byggeklodser	  på	  markedet!	  
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Resultat	  –	  tværgående	  inputs	  
•  Almindelig	  dagslys	  er	  en	  vig-g,	  åbenlys,	  eksisterende	  løsning.	  En	  løsning	  skal	  

supplere,	  ikke	  erstaie,	  dagslys.	  
•  Der	  findes	  allerede	  et	  bredt	  spektrum	  af	  løsninger	  på	  markedet.	  
•  Mul-funk-onelle	  løsninger	  findes	  også,	  aoængig	  af	  hvilke	  funk-oner	  man	  ønsker.	  
•  Udfordring:	  at	  finde	  den	  individualiserede	  løsning,	  som	  også	  kan	  skaleres.	  
•  Den	  individualiserede	  løsning	  er	  mulig	  pt.,	  men	  det	  kræver	  brug	  af	  flere	  løsninger	  

frem	  for	  én	  enkelt	  samlet	  løsning.	  
•  Der	  bør	  måske	  prioriteres	  i	  ønsker	  -l	  løsning	  –	  eks.	  hvor	  stort	  et	  lysspektrum,	  

farvespænd	  &	  spektralfordeling,	  …	  
•  Husk	  at	  adskille	  den	  psykologiske	  (oplevede)	  effekt	  og	  den	  fysiologiske	  effekt.	  
•  Kravet	  om	  evidens	  skal	  være	  opfyldt	  for	  en	  løsning.	  

Ø  Er	  der	  et	  reelt	  behov	  for	  at	  udvikle	  en	  ny	  løsning,	  eller	  er	  der	  nærmere	  tale	  om	  
en	  leRere	  9lpasning	  af	  en/flere	  af	  de	  innova9ve	  eksisterende	  løsninger	  på	  
markedet?	  
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Resultat,	  GR.	  A	  
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Resultat,	  GR.	  B	  
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Resultat,	  GR.	  C	  

17	  

INNOBA	  



Resultat,	  GR.	  D	  
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Resultat,	  GR.	  E	  
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Dialog	  2	  	  
Innova9onsrum	  	  
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Opgave	  
•  Hvilke	  nye	  innova9ve	  løsninger	  kunne	  man	  udvikle,	  der	  rammer	  behov?	  

•  Videreudvikling	  af	  eksisterende	  løsninger?	  

•  Udvikling	  af	  helt	  nye	  løsninger?	  

•  Noget	  virksomheder	  kan	  producere/levere,	  og	  kommunen	  kan	  købe	  ind…	  
	  
•  Brug	  af	  inspira-onskort…	  

Ø  Uformel,	  9dlig	  idé-‐udvikling	  i	  forskellige	  løsningsretninger	  
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Resultat	  –	  31	  konkrete	  idéer	  
•  6	  overordnede	  mobile	  løsningsretninger:	  

–  Enkle	  integrerede	  løsninger,	  der	  anvendes	  med	  eksisterende	  møblement,	  fx	  særlige	  
lyspærer	  styret	  via	  mobil	  applika-on	  i	  alle	  lamper.	  	  

–  Flerfunk-onelle	  løsninger	  med	  udgangspunkt	  i	  øvrig	  hverdagsbrug,	  f.eks.	  lyspude,	  
rollator	  med	  lys,	  lys-‐rernsyn,	  	  etc.	  

–  Indbyggede	  løsninger,	  der	  nemt	  kan	  udskiWes	  (vindue,	  ”vægmaleri”,	  etc.)	  
–  Sensorbaserede	  løsninger	  med	  registrering	  iW.	  behandling	  
–  Løsninger	  der	  dækker	  flere	  psykiske	  behov	  (f.eks.	  Lys-‐kæle-‐sæl	  -l	  demente)	  
–  Bærbare	  løsninger	  (lamper,	  skærme,	  etc.)	  

•  Løsningsidéerne	  lever	  på	  forskellig	  måde	  (og	  i	  varierende	  grad)	  op	  -l	  målgruppens	  
behov,	  ønsket	  om	  lave	  omkostninger	  og	  kravet	  -l	  evidens	  for	  den	  fysiologiske	  
effekt.	  

Ø  Se	  alle	  idéer	  i	  idé-‐katalog	  i	  bilag.	  
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Resultat	  	  –	  øvrige	  inputs	  
•  Hvor	  langt	  vil	  kommunen	  gå	  iW.	  ønsket	  om	  mobilitet?	  Er	  det	  -lstrækkeligt,	  at	  

løsningen	  f.eks.	  kan	  nedtages	  og	  opsæies	  let?	  
•  At	  der	  er	  forskel	  på	  den	  psykiske	  og	  fysiologiske	  effekt.	  Den	  fysiologiske	  effekt	  

kræver,	  at	  der	  er	  evidens	  for	  effekten	  –	  også	  ved	  ændringer/videreudvikling.	  
•  Husk	  at	  s-lle	  realis9ske	  krav	  -l	  lys-‐løsningen,	  så	  det	  kan	  holdes	  inden	  for	  de	  

teknologiske	  og	  økonomiske	  rammer.	  
•  Måske	  skulle	  man	  tænke	  i	  en	  vice	  af	  løsninger,	  der	  kan	  -lgodese	  forskellige	  behov	  

frem	  for	  én	  løsning,	  der	  skal	  leve	  op	  -l	  det	  hele	  
•  Har	  kommunen	  behov	  for	  et	  teknisk	  rådgiver,	  der	  kan	  hjælpe	  med	  at	  vælge	  reie	  

løsning	  og/eller	  sikre	  den	  fysiologiske	  effekt	  i	  en	  nyudviklet	  løsning?	  
•  Husk	  at	  tænke	  fleksibilitet	  ind	  i	  indkøb	  på	  området,	  så	  man	  ikke	  spænder	  ben	  for	  

den	  innova-ve	  løsning.	  	  

Ø  Hvordan	  sikrer	  man	  den	  individuelle	  og	  mobile	  løsning,	  som	  sam9dig	  har	  den	  
reRe	  fysiologiske	  og	  dokumenterede	  effekt?	  
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Dialog	  3	  
Det	  gode	  OPI	  	  
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Opgave	  
•  Hvad	  skal	  der	  -l	  for	  at	  lykkes	  med	  et	  OPI	  samarbejde	  om	  udvikling	  af	  den	  

bedst	  mulige	  løsning?	  	  

•  Hvad	  er	  vig-gt	  for	  jer	  som	  leverandører?	  

•  Hvad	  er	  vig-gt	  for	  os	  i	  driWen	  og	  øvrige	  organisa-on?	  

•  Hvordan	  kommer	  vi	  bedst	  i	  mål	  med	  offentlig-‐privat	  projektsamarbejde?	  

•  Hvad	  er	  jeres	  overvejelser,	  ønsker,	  bekymringer,	  tvivlsspørgsmål…?	  
	  

Ø  Vi	  iden9ficerer	  forudsætninger	  for	  det	  gode	  OPI-‐projekt	  
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Resultat	  	  –	  tværgående	  inputs	  
•  En	  klar	  forventningsafstemning	  mellem	  Københavns	  Kommune	  og	  leverandør	  er	  

centralt	  for	  at	  lykkes	  
•  Adgang	  -l	  viden	  om	  brugernes	  behov	  (brugerinddragelse	  og	  brugertest)	  er	  en	  stor	  

fordel	  
•  Man	  bør	  teste	  flere	  forskellige	  koncepter	  i	  stedet	  for	  at	  lukke	  sig	  fast	  på	  eet	  for	  hur-gt.	  
•  Uvildig	  teknisk	  rådgivning	  ville	  være	  en	  god	  idé	  
•  Få	  forskerne	  med	  –	  evt.	  uvildig	  forskerteam	  -lknyiet	  
•  Få	  krav	  -l	  de	  tekniske	  standarder	  på	  plads	  
•  Overvej	  størrelsen	  af	  egenfinansiering	  for	  virksomheden(rne)	  
•  Der	  bør	  være	  klare	  retningslinjer	  for	  udvælgelse	  af	  samarbejdspartner	  
•  Husk:	  vi	  er	  i	  grænselandet	  -l	  et	  medicinsk	  produkt	  (evidens,	  m.v.)	  
•  Der	  skal	  være	  tempo	  i	  -dsplanen	  
•  Sæt	  det	  reRe	  hold	  –	  stærk	  organisatorisk	  forankring	  på	  begge	  sider	  
•  En	  klar	  business	  case	  er	  vig-g	  –	  hvad	  er	  det	  økonomiske	  og	  velfærdsmæssige	  

poten-ale	  
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Indsigter	  –	  primære	  konklusioner	  
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Resultat	  –	  samlet	  grupper	  



Yderligere	  
informa9on	  
Denne	  rapport	  er	  udarbejdet	  af	  INNOBA	  ApS.	  
	  
Innova=onsvirksomheden	  INNOBA	  er	  specialiseret	  i	  
at	  hjælpe	  offentlige	  og	  private	  kunder	  med	  
innova=onsprojekter	  og	  innova=onsprocesser	  med	  
fokus	  på	  åben	  innova=on	  og	  servicedesign.	  
	  
Vi	  brænder	  for	  den	  gode	  løsning	  og	  er	  
specialiserede	  i	  offentlig-‐privat	  
innova=onssamarbejde	  samt	  brugercentrerede	  og	  
åbne	  innova=onsprocesser	  fra	  den	  første	  
idéudvikling	  =l	  implementering	  af	  nye	  eller	  
forbedrede	  løsninger,	  services	  eller	  produkter.	  
	  
For	  yderligere	  informa=on,	  kontakt:	  
Rikke	  Bastholm	  Clausen,	  Direktør	  INNOBA	  Aps	  
rbc@innoba.dk,	  31318776	  
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