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1. Overordnet planlægning 

1.1 Baggrund 

Hvad er nKNOWation? Hvorledes kan det planlægges, opbygges og afholdes? Dette materiale er inspiration 

til afholdelse af nKNOWation, 

nKNOWation er en innovativ camp, som er et afprøvet koncept, der er udviklet og afprøvet igennem 7 år, i 

et samarbejde med TECH College og SOSU Nord. nKNOWation tager udgangspunkt i innovation som en 

måde hvorpå der arbejdes bevidst og målrettet med at benytte forskellige former for kreative processer til 

at skabe værdi indenfor et eller flere specifikke områder. Ligeledes er hensigten at gøre de enkelte elever 

opmærksom på vigtigheden af tværfagligt samarbejde i deres fremtidig virke. Hvordan de hver især har en 

unik viden, de kan bruge for at styrke det danske samfund i forhold til de udfordringer vi står i. Det kan 

være både på arbejdsmiljø, personale og borger perspektivet. (Bilag 1) 

”når man satte eleverne i en situation, hvor de havde behov for at forstå et problem, der rakte ud over deres 
eget fagområde. Hypotesen var, at det ville medføre øget indsigt og respekt for egen og andres faglighed og 
give dem en positiv oplevelse af tværfagligt samarbejde samt en oplevelse af, at man kan være innovativ, 
selvom det ikke traditionelt anses som en del af ens faglige kultur”. 1 

 

TECH College Aalborg og SOSU Nord har i deres visioner nogle værdier som adressere fremtidige behov og 

løfter en samfundsopgave. Det er forståelsen af hvilke vilkår og ikke mindst hvilken udviklingshastighed de 

kommende erhvervsfaglige medarbejder kommer til at møde på fremtidens arbejdsmarked, der danne en 

overordnet baggrund for udviklingen af nKNOWation. 

I de to erhvervsskolers visioner finder man eksempelvis disse sætninger.2 

• Vi etablerer fleksible rammer for faglige og sociale fællesskaber, der understøtter den gode 

oplevelse af studietiden.  

• Vi er en skole med højt til loftet, løfter i flok og giver rum for den enkeltes skabertrang og 

forskellighed igennem et nysgerrigt, legende og ambitiøst blik 

• Vi etablerer en strategisk udviklingskraft som understøtter kerneydelsen. 

• Vi er frontløbere inden for sundhed, velfærdsteknologi og pædagogik, og understøtter en dynamisk 

udvikling i de brancher, vi samarbejder med. Vi sikrer at nye teknologiske løsninger altid har 

mennesket i centrum.  

Den udvikling vores samfund har gennemgået det seneste årti, har med al tydelighed vist, at de 

kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet er i konstant og accelererende udvikling. Det kalder på 

både omstillingsparathed og evnen til at tænke i nye retninger. Brancherne efterspørger medarbejder der 

har mod til at bringe nye tanker og ideer i spil og komme med nye løsningsmodeller til udfordringerne 

inden for både industrien og på velfærdsområdet. 

 

                                                           
1 file:///C:/Users/losc/Downloads/171-Artikeltekst-516-1-10-20161110.pdf (Set 13/12-19) 
2  https://sosunord.dk/  og  https://techcollege.dk/  (Set 13/12-19) 

file:///C:/Users/losc/Downloads/171-Artikeltekst-516-1-10-20161110.pdf
https://sosunord.dk/
https://techcollege.dk/
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1.2 nKNOWation set i læringsperspektiv 

Efterhånden som der kommer nye bekendtgørelser for erhvervsuddannelserne, findes der nye ord som 

f.eks. innovation og entreprenørskab på mange uddannelsesområder og på alle niveauer. Det 21. 

århundredes Skills/kompetencer omtales i medierne og bliver hurtigt en del af vores kollektive bevidsthed. 

Vores viden, inspiration og arbejde med det 21. århundredes kompetencer, kommer fra Info Skills.dk som 

er udviklet af Center for undervisningsmidler. Herunder er de seks kompetence beskrevet.3 

• Problemløsning og innovation betyder, at have fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der 

styrker den kreative tænkning hos eleverne, så de bliver i stand til at løse virkelige problemer. 

• Kollaboration betyder, at have fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der styrker 

samarbejdsevnen hos eleverne, så de bliver i stand til at lytte til andres idéer, forhandle, lave 

aftaler og skabe noget sammen med andre. 

• Videnskonstruktion betyder, at have fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der understøtter 

elevernes mulighed for at konstruere viden, så de bliver i stand til at integrere og vurdere 

oplysninger for at bruge dem produktivt i deres arbejde. Eleverne skal kunne konstruere viden, som 

de kan overføre til og bruge i praksis. 

• Kompetent kommunikation betyder, at have fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der 

understøtter elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt, så de bliver i stand til at 

fremstille og tilpasse kompleks eller multimodal kommunikation om forskellige emner til bestemte 

målgrupper. 

• It og læring betyder, at have fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der understøtter digitale 

kompetencer hos eleverne, så de bliver i stand til kompetent at bruge informationer og designe 

vidensbaserede produkter ved hjælp af it. 

• Selvevaluering betyder, at have fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der styrker elevernes 

evne til at evaluere sig selv og hinanden, så de bliver i stand til at tage ansvar for deres 

arbejdsprocesser og læring.  

Disse 6 kompetencer bliver bragt i spil mere eller mindre, bliver faciliteret og trænet når nKNOWation 

afholdes. I arbejdet med idegenerering, konstruktion og præsentation bliver de alle vigtige og eleverne 

oplever sig selv træde lidt ud af deres komfortzone. Derud hvor det er spændende og en lille smule usikkert 

indtil de når i land med en ny opfindelse. I denne proces kan man se eleverne vokse og udvikles på flere 

niveauer. (Bilag 2) 

Den uddannelsesspecifikke baggrund for at integrere nKNOWation i undervisningen af eleverne afhænger 

naturligvis af skolerne lokale undervisningsplaner, som varierer i deres indhold alt efter den enkelte 

uddannelse. Det har været vigtigt at inddrage de enkeltes uddannelsers kompetencemål og inddrage dem 

så de passer ind i de mange forskellige aktiviteter nKNOWation rummer mulighed for at deltage i som aktiv 

deltagende elev. (Bilag 3) 

 

                                                           
3 http://info.21skills.dk/  

http://info.21skills.dk/
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1.2 Formål og Mål 

Formålet med nKNOWation er at udvikle evnen til at tænke innovativt og samarbejde på tværs af 

uddannelser og institutioner hos elever fra SOSU Nord og TECH College Aalborg. At sætte elever med 

teknisk baggrund sammen med elever med en social- og sundhedsmæssig baggrund, de danner et stærkt 

vidensfelt med grobund for gode ideer og værdifulde samarbejdskonstellationer. Disse ideer kan være med 

til at udvikle og formidle ny viden, produkter og virksomheder der er relevante for velfærdsektoren og for 

samfundet som helhed. 

• At give eleverne en oplevelse af -og forståelse for arbejdet med innovative og kreative processer, 

som tager afsæt i det velfærdsteknologiske område.  

• At lære eleverne at tænke ind i deres fremtidige praksis, undersøge hvilke udfordringer og 

muligheder der findes i deres brancheområder for implementering af velfærdsteknologiske 

løsninger.  

• At eleverne gennem tværfagligt samarbejde mellem tekniske, pædagogiske og social- og 

sundhedsfaglige erhvervsuddannelser opnår læring om velfærdsteknologier fra ide til produkt.  

• At eleverne lærer om brugerdreven innovation og opnår kompetence i forhold til at identificerer de 

muligheder der ligger i brugen af velfærdsteknologier. 

 

1.3 Organisering 

nKNOWation er organisatorisk placeret i Videnscenter for velfærdsteknologi på SOSU Nord og På TECH 

College Aalborg.  

nKNOWation er forankret i en styregruppe, hvor der er en tovholder fra TECH College og en tovholder fra 

SOSU Nord, samt undervisere som fungere som facilitator fra begge uddannelsesinstitutioner.  

 

1.4 Deltagere i nKNOWation 

De enkelte uddannelsesleder på de respektive skoler, udpeger de hold der skal deltage ved nKNOWation. 

TECH College deltager med elever fra følgende uddannelser:  

smed, teknisk design, media, industritekniker, data, elektriker, tømrer, VVS. 

SOSU Nord deltager med elever fra følgende uddannelser: social og sundhedshjælper, social og 

sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. 

Der planlægges med 200 deltagere, der inddeles i 4 klynger. Hver klynge er der ca. 50 elever der inddeles i 

6-8 grupper. Der laves deltagerlister og gruppeinddelinger, så disse foreligger forud for nKNOWation. 
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1.5 Tema 

Temaet varierer ud fra hvad der er relevant set ud fra et uddannelses- og samfundsperspektiv med fokus på 

velfærdsteknologi. (Bilag 1) 

 

1.6 Mødestruktur 

Den overordnede planlægning af nKNOWation foregår med en repræsentant fra SOSU Nord og en fra TECH 

College. De to tovholder mødes løbende til i forhold til planlægningen. (Bilag 4) 

1.7 Briefing af undervisere/facilitator 

Underviserne indkaldes til et heldagsmøde vedrørende deres rolle som facilitator på forløbet. Her 

informeres om forløbet og formålet i forhold til elevernes uddannelsesmål og underviserne klædes på til at 

informere eleverne om ovenstående (Se bilag 3). Det kommende tema drøftes, forslag til oplægsholder. 

Derudover får de enkelte facilitator mulighed for at mødes og drøfte deres planlægning af processerne i de 

enkelte klynger.  Ved heldagsmødet tages der billeder af de enkelte facilitator, de beskriver deres 

kompetencer og herefter laves der et ”superhelte” skema, hvor alle eleverne under Camp´en, kan se hvem 

de kan bruge i deres innovative processer. 

Facilitatorerne indkaldes til et eftermiddagsmøde lige inden nKNOWation, til info om oplægsholder, 

dommer, program for de enkelte dage. 

De enkelte facilitator der skal deltage er, de underviser der har hold med på Camp’en, så eleverne oplever 

at der er en underviser med som de kender. 

 

2. Programindhold 

For at give deltagerne tid nok til at udvikle løsningen kører arrangementet over tre dage. De tre dage har 

hver deres overskrift:  

• Dag1 handler om Idéudvikling 

o Deltagerne arbejder i grupperne med at få den gode ide. Finde ud af om det er noget der 
findes i forvejen og om det tilnærmelsesvis er en økonomisk og social bæredygtig ide. 

 

• Dag 2 handler om Produktudvikling  

o Deltagerne arbejder i grupperne med at fremstille deres ide. Fremstillingerne kan være 
meget forskellige. Det kan være en ren digital fremstillet model af ideen. Det kan være en 
prototype fremstillet af forskellige let forarbejdelige materialer eller 3D print. Det kan være 
et rollespil der illustrer historien om den gode ide, eller en kombination af illustrationer og 
fysiske effekter. 
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• Dag 3 handler om Præsentation 

o Grupperne planlægger og pitcher deres ideer for dommerne og der dystes om at blive 
vindere de bedste nye opfindelser. 

 

2.1 Dag 1 – Idéudvikling 

8.30 Velkomst og morgenmad i Multisalen 

8.40 Program og praktisk info  

8.50 Oplæg i en time (Forskelligt fra gang til gang)  

10.00 Ud i 4 klynger (ca.50 i hver klynge)  

10.30 ”Isbrydning” og idégenerering, præsentation af hinanden 

11.00 Gruppearbejde 

12.00 Frokost 

12.30 Gruppearbejde. Oplægsholderne går rundt til grupperne. Elementer fra Kreativ Platform og 

DoThinkDesign bruges i den innovative proces4. 

14.30 Korte pitch i hver klynge 

 

2.2 Dag 2 – Produktudvikling 

8.30 Godmorgen og info/intro til dagen, alle samles 

8.45 Gruppearbejde 

12.00 Frokost 

12.30 Oplæg  

13.15 Gruppearbejde 

14.30 Opsamling i grupperne 

2.3 Dag 3 - Salg og markedsføring 

8.30 Godmorgen og info/intro til dagen  

8.45 Oplæg fra reklamebureau/ekspert pitcher om præsentation 

9.30 Gruppearbejde. (Dommerne går rundt til grupperne.) 

- forberede og time oplæg 

11.30 Frokost 

11.50 Fremlæggelser i klyngerne. Dommerne fordeles med 2-3 til hver klynge, som udvælger de 2 bedste 

klyngekoncepter. 

13.10 Finale 

                                                           
4 Ian Stenz, ian@dothink.desing, DoThinkDesign 

mailto:ian@dothink.desing
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 - de 8 finalister præsenterer for dommere og deltagere 

13.50 Oplæg mens dommerne trækker sig tilbage og voterer. 

14.00 Kåring af 1 pladsen samt 2 og 3 pladsen, præmieoverrækkelse, billeder af finalister  

14.15 Tale til deltagere og vindere (ledere fra uddannelsesinstitutionerne) 

14.30 Tak for i år 

 

2.4 Oplæg og oplægsholdere 

Oplæggene skal tage udgangspunkt i virkeligheden og de problemstillinger oplægspersonerne oplever i 

dagligdagen. 

Udgangspunktet skal være, at eleverne bliver inspireret til at reflektere over, hvordan de kan bidrage til at 

tænke løsninger der kan lette brugernes hverdag. 

Oplæggene kan fungere som cases, så deltagerne kan vælge at tage udgangspunkt i en af de 

problematikker som oplægsholderne har skitseret, hvis ikke de selv kan få en idé, til noget de vil arbejde 

med. 

 

For at give en struktur på oplæggene har vi udarbejdet følgende skabelon som udleveres til 

oplægsholderne. 

 

Skabelon til oplæg: 15 min. 

• Præsentation: Navn, alder, beskæftigelse, handicap 

• Baggrund/historie: Hvad er gået forud? 

• Praktisk udfordring 1 – ting som giver store udfordringer/problemer/besværligheder i hverdagen 

• Praktisk udfordring 2 - ting som giver store udfordringer/problemer/besværligheder i hverdagen 

• Livskvalitet-udfordring – ting som forringer livskvaliteten/sociale liv i hverdagen 

• Afrunding 

Udarbejdet som slideshow med billeder og tekst. 

Oplægsholderne får 2 flasker vin efter deres oplæg. 

2.4.1 Dag 1 - Idéudvikling  

Under de innovative processer kan der være små film af oplægsholderne til inspiration. Hvis det er muligt 

at oplægsholderne er tilstede og går rundt i grupperne, så eleverne kan stille spørgsmål ind til de 

udfordringer, de har i forhold til det overordnet tema, kan det hjælpe eleverne i deres innovative proces 

Processerne i klyngerne tager udgangspunkt i den kreative platform/DO THINKING, faciliteterne er 

tovholder i opstarten. 
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2.4.2 Dag 2 - Produktudvikling 

Der er Oplæg om at være selvstændig/iværksætter. På SOSU Nord har der været oplæg af Jacob Risgård 

Coolshop eller Lasse Thomsen LT Automation.  

 

2.4.3 Dag 3 – Salg og markedsføring  

Der er oplæg om markedsføring af produktet (reklamebureau). Hvordan kan eleverne præsentere 

produktet for dommerne. 

3. Rammer 

Rammerne i forhold til nKNOWation er forskelligt fra sted til sted. Nedenstående er et eksempel fra 

nKNOWation i Nord med 200-250 deltager. 

Multisalen 0pdeles i to lokaler med plads til 50 elever i hvert rum.  når grupperne arbejder i klynger. 

Førstehjælps lokale og Sengestue anvendes som klyngelokaler med plads til 50 elever i hvert lokale. 

Derudover anvendes tre lokaler til værksteder: 

• Future Lab 1, indeholdende borgerrettet velfærdsteknologier.   

• ”Lejligheden”, hvor velfærdsteknologierne er sat i spil. 

 

3.1 Forplejning 

Der bestilles fælles morgenmad, som serveres udenfor Multisalen. 

Frugt, frokostboller og vand samt eftermiddagskaffe/the og kage serveres på rulleborde i klyngerne. 

 

3.2 Fravær 

Der udleveres 2 deltagerlister pr. dag til hver klynge. Der føres fravær morgen og aften og listerne afleveres 

til de to uddannelsesinstitutioner på tredje dagen. Det er de enkelte underviser/facilitator der er ansvarlig i 

denne proces. 

 

3.3 Materialer 

Der vil være et lager af forskellige materialer og redskaber, der kan bruges i den innovativ proces. Faste 

bestanddele er post-it-sedler, farver, karton, modellervoks og lignende basale kreative remedier, men det 

nøjagtige indhold justeres, alt efter det emne der arbejdes med 

Derudover er der på SOSU Nord adgang til træ og div. Materialer såsom snor og stof. 
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3.4 Teknologisk sparring 

I Future Lab 1 ”Vestergårds værksted” kan eleverne sparre med fagpersoner inden for forskellige områder 

og søge inspiration i relevant teknologi.  I Vestergårds værksted er der forskellige teknologier til stede, 

såsom spiserobotter, div. Kørestole, badebænke, rollator osv. Der tilstræbes også at der er en 3D printer 

tilstede. Derudover vises der også rundt på SOSU Nord, hvor der er forskellige lokaler, hvor der kan findes 

inspiration, lejligheden, sengestuerne, Snoezel rummet, børnehaven. 

 

3.5 Key hanger 

Der udleveres key hangers i hver sin farve til de enkelte klynger. 

4. Markedsføring 

Der indgås evt. aftale med intern kommunikationsmedarbejder om at dække nKNOWation og sende 

pressemeddelelser. 

 

4.1 Mulige sponsorer 

Styregruppen undersøger muligheden for sponsorater.  

 

Eksempel fra nKNOWation Nord: 

• NIN – Nordjyske Iværksætter Netværk? 

• Region Nordjylland? 

• FOA? 

• Dansk Metal? 

• Dansk Industri? 

• 3F? 

• C. W. Obels Fond 

• Spar Nord Fonden 

 

5. Præmier 
Der uddeles præmier til 1., 2. og 3. pladsen. 

Direktørerne fra de enkelte uddannelsesinstitutioner overrækker præmierne. De får de tre placeringer i 

hver deres kuvert og starter med at udråbe 3. pladsen.  
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I 2020 vil det være Erhvervsministeren Simon Kollerup, der kommer og overrækker præmierne til de enkelte hold. 

De får følgende gaver: 

1. Biografbillet og buket 

2. Chokolade 

3. Lille æske Chokolade. 

Dommerne får en æske med to flasker vin. 

 

6. Budget 

Omkostningerne i forbindelse med nKNOWation deles ligeligt mellem de to uddannelsesinstitutioner.  

Materialer 5.000 Kr. 

Key hanger/ T-shirt 5.000 Kr. 

Forplejning (220 prs i 3 dage) 85 000 Kr. 

Vin og præmier 5.000 Kr. 

I alt 100 000 Kr. 

 

7. Evaluering og dataindsamling 

Evaluering af nKNOWation foregår digitalt med eleverne i klyngerne. 

Evalueringerne er på dagsordenen til styregruppemøde.  

 

8. Dokumentation 

nKNOWation dokumenteres og alle relevante dokumenter gemmes, så styregruppen kan anvende 

materialet kontinuerligt.   
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Bilagsoversigt 

1) Temaer fra 2015-2019 

2) 21. Century Skills 

3) Kompetencemål for de Sundhedsfaglige fag  

4) Opgaveliste 

5) Info til facilitator 

6) Spørgeark 

7) Eksempler på produkter der er blevet opfundet  
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Bilag 1 

Tidligere temaer fra 2015-2019 

 

År Tema 

2015 Velfærdsteknologiske udfordringer 

2016 Motivation til bevægelse 

Temaet belyses fra tre perspektiver med oplæg om hhv. diabetes, KOL og hjertelidelser. 

2017 Hvordan kan man hjælpe borger med kroniske lidelser til at blive gladere og 

mere selvhjulpen? 

 KOL, DM, Parkinson 

2018 Fremtidens sundhedssektor 
Temaet belyses ud fra tre perspektiver: 
• Borger perspektiv – pårørende til borgere med Parkinson. 
• Medarbejderperspektiv – hvordan sikrer vi medarbejderne et sikkert arbejdsmiljø 
• Samfundsperspektiv – affaldssortering og genbrug i sundhedssektoren 

2019 Teknologi og trivsel 
Temaet belyses ud fra et borgerperspektiv og et medarbejderperspektiv. 
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Bilag 2 21. Century Skills 
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Bilag 3  

Kompetencemål for de social og sundhedsfaglige uddannelser 

Social- og sundhedshjælperuddannelsen 

Kompetencemål5: 

4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en 

rehabiliterende tilgang.  

5. Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.  

6. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og 

kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, herunder inddrage 

pårørende.  

7. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde 

sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver.  

9. Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt 

og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø.  

11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.  

13. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.  

 

Social- og sundhedsassistent uddannelsen 

Kompetencemål: 

5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og 

rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og 

funktionsnedsættelser. 

7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og i grupper i et rehabiliterende 

perspektiv, herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende. 

12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny 

viden og teknologi 

14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt 

tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og 

sikkerhedsforanstaltninger. 

 

                                                           
5 https://www.foa.dk/~/media/afdelinger/sosu/pdf/hjemmesiden%20-
%20nyheder/2018/endeligt%20dok%20uddannelseskompetencer%20for%20ssa%20og%20sshasd%20pdf.pdf 

https://www.foa.dk/~/media/afdelinger/sosu/pdf/hjemmesiden%20-%20nyheder/2018/endeligt%20dok%20uddannelseskompetencer%20for%20ssa%20og%20sshasd%20pdf.pdf
https://www.foa.dk/~/media/afdelinger/sosu/pdf/hjemmesiden%20-%20nyheder/2018/endeligt%20dok%20uddannelseskompetencer%20for%20ssa%20og%20sshasd%20pdf.pdf
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Nedenstående læringselement kan være et eks. I forhold til at arbejde konkret med LUPén  

 

Pædagogisk Assistent Uddannelse 

Kompetencemål6: 

4. Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og 

udvikling. 

5. Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og 

medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. 

10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer 

i dagligdagen. 

11. Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte 

fysisk udviklende aktiviteter. 

19. Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt 

indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

  

                                                           
6 https://sosunord.dk/media/380570/praktikkompendiet_pau_september_2017_.pdf s.15 

https://sosunord.dk/media/380570/praktikkompendiet_pau_september_2017_.pdf
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Bilag 4 

Opgaveliste nKNOWation 2019 

Opgave Ansvarlig Deadline Status 

Lokaler Lotte  OK 

Forplejning Lotte  OK 

Key hanger Thomas   

Materialer Thomas   

Facilitatormøde Christian, Lona, Thomas 29. aug OK 

Oplægsholdere: 

Dag 1 

Thomas Kastrup 

Indflyvning 

Geo 

Rane Willerslev 

Gitte og Lilly  

Dag 2 

Lasse Thomsen 

Chr. Bådsgaard 

Tidligere vindere 

Shaping new tomorrow  

Petspot 

Dag 3 

Jeanett Kåre 

 

 

Jan 

Bent, Mette, Trine, Michael 

Thomas 

Thomas 

Lotte 

 

Bent 

Christian 

 

Trine 

 

Thomas 

 

Trine 

  

 

OK 

 

OK Tajmer Booking 

21/3 

Sendt mail. Sendt 

video 

Ok  

 

OK 

OK 

Pia og Christian 

OK 

 

OK 

 

OK 
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Indhold/drejebog 

Film til de tre spor 

Mette og Trine, Bent, Lotte 

Mette, Bo og Kaurin 

Møde 25. april Under redigering 

Dommere: 

Niels Rygård 

Michael Bisgård 

Torben Hollman 

(Kjeld Lisby) 

Rikke Hågensen 

Line Bluhme 

(Ann Bygholm) 

Jesper Clausen 

Lasse Thomsen 

Bent Sørensen 

(Jeppe Agger) 

Birthe Dinesen 

(Bettina Ringby) 

(Jens Boelsmand) 

René Larsen 

(Marianne Notholm) 

Helle Kristensen  

Jesper Hermansen 

Bo Christensen (LSI) 

 

Mette 

Trine 

Jan 

Jan 

Bent 

Bent 

Christian 

Thomas 

Bent 

Bent 

Christian 

Mette 

Christian 

Jan 

Mette 

Jan 

Jan 

Trine 

bent 

Mailadresse:  

Kommer 10.30 

Kommer 

Kommer 

? 

kommer 

Kommer 

? 

kommer 

Kommer 

Kommer 

? 

Kommer 

? 

? 

Kommer 

? 

Kommer 

Kommer 

Kommer 

Håndtering af dommere Bent og Mette   

Baggrundsslides Mette og Trine  i proces 

Program Thomas og Trine  Lavet 

Infobrev Thomas, Trine og Mette  er sendt ud 
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Pedelkoordinering Bent  OK 

Sparring: 

Future Lab 

Vestergårds Værksted 

 

Trine 

Thomas 

Oversigt over facilitatorer og 

kompetencer 

 

 

 

Laves til facilitator-

briefing 

 

Eksperter Dag 2. Vinderne fra sidste år. 

Pia og (Christian)  

Parkinson - Gitte 

  

Klyngefordeling Thomas   

Elevkoordinering 

SOSU Nord 

TECH College 

 

Trine og Jan 

Thomas 

 Hjørring deltager 

med et hold 

Proces til klyngerne Christian, Lona  I proces 

Præmier og blomster og 

rødvin 

Jan  Aftalt 

Briefing og summary ift. 

oplægsholdere 

Mette, Trine og Thomas Møde inden 

sommerferien 

Lavet 

Bibliotekar Mette Tilstede  

Onsdag 12-14 

torsdag 10-12 

Aftale 

 

Bilag 5 Oplæg til facilitator  
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29 

 

 

 



30 
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Bilag 6 Spørgeark 

Til indsamling af information om de produkter der er blevet udviklet i de enkelte klynger. 

 

 

Klynge: 

 

Hvad har i udviklet i jeres gruppe? 
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Bilag 7  

Produkter, der blev udviklet: 

Rød Klynge 

1. Stixbleen. Tidlig opsporing af urinvejsinfektion 

2. Dozzer. Oplukning/huske medicindoseringsposer 

3. Det ka´vip. Toiletsæde 

4. Quick brush. Tandbørste på ultralyd 

5. Multifunktionel bade stol/bænk 

6. Sensowatic. Sensorstyrret trykaflastende madras 

7. Lifewatch. Intelligent ur med div. funktioner 

8. Naviable. Et navigationssystem som kan kobles på kørestol via Wifi 

 

Gul Klynge 

1. Senior samvær en App 

2. reQnize/reQnizePRO.  Identifikation af personer, genstande via smart tlf. 

3. Smart rollator. Rollator med indbygget tablet med forskellige funktioner 

4. Motus ego. Rollator der kan klare forhindringer uden borgeren mærker det 

5. Wah`n`dry. Bruser der kan vaske tørre ryg og hår 

6. Soleution. En sål med trykfølsom sensor, GPS, batteri drevet 

 

Grøn klynge 

1. Washme. Brusekabine til unge handicappet der ved hjælp af stemmestyring kan styre vand og 

temperatur, og har tørrefunktion 

2. Sam. Lille håndterbar robot som kan give/ tage støttestrømpe på/af 

3. Mini max. Interaktiv løsning med indbygget omsorgsfunktion 

4. Doseringslåg. Låg med doseringsfunktion til at sætte på div. pilleglas 

5. Kenavideo. ”Brille” hvor man sætter smartphone i så man kan se film 360 grader 

6. City roller, turbo edition. Rollator der kan forcere kantsten og lignende uden at de skal løfte den 

selv 

7. GoNow. Minikran som løfter person fra kørestol til toilet 

 

Blå Klynge 

1. Toi-lift. Toiletsæde med manuel lift funktion (Produktet der vandt) 

2. Otto´s AIR SUPPLY. Afkortning af distribution 

3. Easy Move. Terrængående kørestol 

4. Den trygge rollator. Rollator med indbygget gps, hjælp/kalde knap og højtaler 

5. Smart stairs. Trappe der både kan være rampe og trappe 

6. Off road Walker. Udendørsrollator med hjælpefunktioner, GPS, sensor, fjedre, automatisk hjul 
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Denne drejebog er udarbejdet af: 

Lotte Randeris Schulz, Lærings- og udviklingskonsulent, SOSU Nord 

losc@sosunord.dk, 31647427 

Thomas Vrangbæk Thomsen, Faglærer TECHCOLLEGE 

thvt@techcollege.dk , 25266235 

Denne udgave er udgivet 2020.09.10. 


