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Vores opgave  

Henter nye tendenser og ideer  

hjem

Forsøger at inspirere organisationen 

til de nye muligheder 

Hjælper med at lave det 

bedste match mellem borger 

og teknologi 

Udfordre lokale arbejdsgange, 

lovgivningen, og den nationale 

dagsorden i KL 

Vi laver konkrete projekter der 

skal afdække potentialerne ved at 

indføre en teknologi 

Vi tester i lille skala og 

afdækker potentialerne for 

udrulning i storskala 

Vi står til rådighed for sparring for 

driften,  leverandører, 

uddannelsesinstitutioner osv. 



Projektforløb: 



Kilde: Anders Hvid, DareDisrupt – ”Forstå fremtiden”  



VIRGINIA SATIRS MODEL 



METODER 



SELVVISITATION TIL MADSERVICE (ITERATIVT FORLØB) 



IMPLEMENTERINGS-
REFLEKSIONER

• Er det målbart?

• Hvad kendetegner adfærden?

Hvornår er det implementeret?

• Hvor er teknologien forankret?

• Hvem er den ansvarlige leder?

Hvem har ansvaret for at vi kommer 
dertil?

• Hvad skal vi gøre?

• Hvordan skal vi gøre det?

Hvordan sikre vi forankringen i en travl 
hverdag?

Hvor skal jeg gå hen for at få hjælp?



PLANLÆGNING OG STYRINGSMODEL  

1. trin:

Hvad er den 

ønskede 

slutadfærd?

2. Trin:

Hvad er den 

nuværende 

adfærd?

3. 

Trin

4. 

Trin

5. 

Trin

6. 

Trin

Konkrete handlinger der 

viser hvordan man kommer 

fra trin til trin

Adfærd der udvikler sig 

løbende på baggrund af 

handlingerne



HVAD GØR VI? 

• Navngivne personer – f.eks. Hanne er ansvarlig for batterier

• Statusmøder mellem de relevant medarbejdere, deres leder (ansvarlig for indsatsen) og vores 

team

• Vejledninger skal være kendt for alle (og hvor man kan finde dem)   

• Muligheder for hjælp når der brug for det  

• Faglige drøftelser – hvorfor giver det mening,  har vi et sprog til teknologien, har vi de rigtige 

kompetencer og hvad skal til for at vi får dem osv. 

• Sikre at teknologien virker og at den er tilgængelig for dem der skal bruge den

• Informationsmaterialer til borger, pårørende, medarbejdere osv. (f.eks. Plakater og postkort)  

• Muligheden for at benytte teknologien skal være kendt af alle  



SENSORBLEER - VI IMPLEMENTERER ENDNU 

Teknisk implementering

Faglig implementering

Organisatorisk udrulning

Kontinens-

sygeplejerskerne 




