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Demens  
i Hjemmet
Denne publikation præsenterer viden om det at arbejde med 

brugerdreven innovation i forhold til mennesker med demens. 

Det er viden, som er oparbejdet i processen med dels at udvikle 

ny teknologi til denne målgruppe, dels at skabe en særlig 

tilpasset udgave af metoden, som retter sig specielt mod de 

behov, som mennesker med demens og deres pårørende har.

Projektet Demens i Hjemmet er født ud 

af det behov for ny teknologi, som et sti-

gende antal hjemmeboende mennesker 

med demens skaber, og de muligheder 

for vækst for virksomheder, som denne 

efterspørgsel giver.

Vi håber, at denne udgivelse kan give 

virksomheder, offentlige organisationer 

og borgere viden om, hvordan man kan 

bruge innovative processer til at skabe 

nye måder at hjælpe og støtte menne-

sker, der på grund af demens får sværere 

ved at mestre hverdagen.

Derfor kan du i denne publikation læse om 

forskellige erfaringer fra projektet: Den 

kommunale demenskoordinators oplevel-

se af at deltage i processen. To forskellige 

virksomheders fortælling om, hvordan 

projektet skærpede deres forståelse for 

behovene hos mennesker med demens 

og de løsninger, man dermed kunne nå 

frem til, som uden denne forståelse ikke 

havde været mulige. Og et ægtepar, som 

fortæller om deres liv, og hvordan det at 

kunne give noget videre ved blot at for-

tælle om deres behov og ønsker gav dem 

en reel fornemmelse af at deltage.

Baggrund

Demens i Hjemmet skulle finde nye 

teknologiske hjælpemidler, der kan gøre 

mennesker med demens mere selv-

hjulpne i eget hjem og skabe grobund for 

og viden om udvikling af ny teknologi til 

denne gruppe borgere. Center for Robot-

teknologi under Teknologisk Institut er 

tovholder på projektet. Øvrige parter i pro-

jektet er: Designskolen Kolding, Social-

styrelsen, Care4all, Detech, PlayAlive, 

Astrid Leisner & Søn, Tele Call Danmark, 

e-mergency samt kommunerne Odense, 

Esbjerg og Vejle. Demens i Hjemmet har 

desuden haft som mål at gavne velfærds-

teknologivirksomheder i Region Syddan-

mark. Projektet har derfor haft disse mål:

  At udvikle teknologiske hjælpemidler, 

der kan forbedre livsførelsen hos men-

nesker med demens i en tidlig fase 

ved at understøtte eller afhjælpe den 

pågældendes funktionsnedsættelse, 

eller som kan udsætte den demens-

betingede funktionsnedsættelse. >>
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  At udvikle og forfine den brugerdrevne 

innovationsmetode i forhold til menne-

sker med demens i lettere grad.

  At de involverede virksomheder har 

tilegnet sig ny, systematisk og forsk-

ningsbaseret viden om metoder til at 

afdække brugeres og kunders behov.

Se projektbeskrivelsen og læs mere om 

baggrunden for projektet, projektpart-

nerne og forskellige resultater på  

www.demens-i-hjemmet.dk. 

 

Om brugerdreven innovation

I takt med, at alle har fået adgang til 

samme viden og informationer, og bru-

gerne har nye ønsker og ideer, må tilgan-

gen også ændre sig. Brugerne betragtes 

ikke længere som en del af en passiv 

gruppe med ens behov, men i højere grad 

som individer, ressourcer og potentielle 

medudviklere i udviklingen af fremtidens 

produkter og services. Det har igangsat 

en udviklingstendens, som betyder, at 

virksomheder er begyndt at interessere 

sig for systematiske metoder, der inddra-

ger brugernes oplevelser, synspunkter og 

behov som kilde til inspiration i udviklin-

gen af nye produkter eller services.

Om metoden

I projektet er der udviklet en målrettet 

variant af metoden brugerdreven innova-

tion for at kunne imødekomme de særlige 

udfordringer og livsbetingelser hos men-

nesker med demens. Metoden er syste-

matiseret og opdelt i fire afgrænsede trin. 

Hvert trin har et møde med brugeren, 

hvor udvikleren har mulighed for at høre 

om de udfordringer, som mennesker med 

demens har, stille opklarende spørgsmål 

og få svar på uafklarede problemstil-

linger. Der er desuden udviklet en række 

værktøjer til at analysere, kategorisere og 

bearbejde de mange input, som genere-

res i løbet af de fire trin. 

Metoden er blevet tilpasset og udviklet i 

løbet af projektet. Man kan læse meget 

mere om metoden på www.demens-i-

hjemmet.dk, hvor man også finder en 

vejledning i at benytte metoden.

Desuden har Designskolen Kolding udgi-

vet bogen “Demens i hjemmet-metode 

til afdækning af problemstillinger hos 

mennesker med demens”, som beskriver 

baggrunden for metoden, dens forskellige 

trin, og hvordan man kan opnå fordele ved 

at arbejde med den. Bogen kan bestilles 

eller downloades på www.designskolen-
kolding.dk under menupunktet Publika-

tioner eller på demens-i-hjemmet.dk, 

hvor man også kan finde håndbogen, som 

beskriver metoden.

http://www.designskolenkolding.dk
http://www.designskolenkolding.dk
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Læs om Tove og Mogens’ 
erfaringer på de følgende sider
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Vi vil gerne være med!
Ægteparret Tove og Mogens Hjort fra Odense lever med demens helt inde på livet. Mogens har nemlig 

fået konstateret sygdommen for omtrent et år siden. De har valgt at dele deres erfaringer i Demens i 

Hjemmet til gavn for udviklere af den teknologi, der skal understøtte andre i samme situation.
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Tove og Mogens Hjort bor i en lys lejlighed 

i udkanten af Odense. Det har de gjort 

i snart tre år efter 42 år i et hus ikke så 

langt fra deres nuværende bopæl. Lejlig-

heden bærer præg af orden, ro og hygge 

med mange genstande fra ægteparrets 

samliv. Mogens har rejst meget i forbin-

delse med sit job, og derfor er den store 

verden uden for Odense og Danmark også 

synlig i deres stue. Huset valgte de i enig-

hed at forlade, da besværet med at holde 

det var mere, end de havde lyst til. Så de 

savner ikke huset og er glade for området 

omkring lejligheden, hvor de nemt kan 

komme rundt i byen og endda på få timer 

tage på tur til Flensborg.

De fortæller sammen, at Mogens for 

nogle år siden begyndte at få problemer 

med tallene, når han skulle i banken. 

“Det var som om, det pludselig var svært 

at få det til at give mening,” fortæller 

Tove. 

Først frygtede Tove, at Mogens havde fået 

en depression. Måske der alligevel var 

for lidt at lave, når nu der ikke var et hus 

og en have at holde? Men med lægens 

hjælp fik de konstateret, at Mogens har 

demens. 

Ægteparret klarer endnu selv det meste 

og oplever ikke de store problemer, 

selvom de bekymrer sig lidt om fx kom-

furet, som Mogens godt kan komme til at 

glemme at slukke for, når det har været 

i sving. De har ikke længere bil, for det er 

ikke sikkert, at Mogens kører, selvom han 

sagtens kan finde ud af teknikken. Orien-

teringen kniber det mere med.

Derfor er de også glade for at bidrage til 

Demens i Hjemmet. De fortæller gerne 

om deres liv både før og nu. Derfor var de 

også meget åbne for et besøg, hvor et af 

firmaerne i projektet testede den bruger-

drevne innovationsmetode. De oplevede, 

at det at kunne fortælle om egne erfarin-

ger gav mening.

En historie, som de selv trækker frem, 

handler om alarmknappen på den ældre-

venlige telefon, som de på et tidspunkt 

havde.

“Når man så havde den i lommen eller fik 

lagt den forkert, så kom man nemt til at 

trykke på den der alarm-knap. Vi havde 

sådan set ikke lavet en aftale om at være 

tilsluttet alarmsystemet, men fordi den 

var lidt følsom og let blev trykket ind, så 

kom vi et par gange til at ringe op. Og så 

sad de jo der i den anden ende og råbte 

hallo, fordi de troede, vi ville have hjælp,” 

fortæller Mogens.

Hans løsning på problemet var enkel: De 

påsatte en af den slags filtdupper, som 

man bruger under stole- og bordben, så 

den ikke længere reagerede så let.

Her påpegede de over for designerne 

både et problem og en vej til at løse det: 

Det dur ikke, at noget reagerer så let, at 

man ikke kan bruge det i en praktisk hver-

dag, hvor en telefon ligger i lommen, men 

man kan faktisk også ganske let skabe en 

smartere praktisk anvendelse.

Tove kommer med et andet eksempel, 

som viser, hvordan mennesker med 

demens og deres nærmeste kan have lidt 

problemer med den måde, teknologien 

virker på. Når hun selv eller andre ringer 

hjem til Mogens, så holder telefonen hur-

tigt op med at ringe og går på voice mail.
“Det er efter måske 4 ‘dut’, og når jeg 

så ringer tilbage, så går den direkte på 

voice mail’en igen. Og så ved man ikke, 

om Mogens bare ikke har nået at få fat i 

den, eller om der måske er noget galt,” 

fortæller Tove.

Det er en ting, der måske ikke syner af 

meget, men som ikke desto mindre kan 

give anledning til hovedbrud og bekym-

ringer. Selvfølgelig kan man få hjælp til at 

sætte telefonen til at ringe længere, så 

det har de gjort. Men her kan praktiske 

dagligdagserfaringer vise udviklere af tek-

nologi, hvad det er, der kan udvikles, så 

brugerne, mennesker med demens, har 

mere gavn af teknikken.

Ægteparret fortæller, at det, at den lokale 

demenskoordinator var med, gjorde, at 

de ikke behøvede at være ‘eksperter’. 

“Hun kunne byde ind, og supplere os, for 

det er jo ikke alt, vi ved om det her med 

demens,” fortæller Tove.

De synes, at det er godt at fortælle om 

deres hverdag, også selvom de ikke føler 

sig så hårdt ramt af demenssygdommen 

endnu. De synes måske ikke, at deres liv 

er præget af det, for Mogens klarer sig 

fint, selvom han godt kan blive forvirret. 

Men kan de hjælpe ved at dele ud af deres 

erfaringer, så giver det mening for dem. 

Derfor siger de gerne ja til at fortælle, 

for, som de siger, så kan de på den måde 

måske både hjælpe andre og sig selv. Om 

det så er til en snak om teknologier og 

behov eller i forbindelse med tilbud om 

at deltage i undersøgelser om motion 

og kontakt med andre, der står i samme 

situation, er mindre vigtigt. Kan man give 

noget, så får man også noget igen, synes 

at være deres holdning, og på den måde 

kan brugerinddragelsen være en positiv 

ting, når demens pludselig er en faktor i 

ens tilværelse. 

“Det var som om, det 
pludselig var svært at få 
det til at give mening.

Tove Hjort, Odense
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Hands-on erfaringer  
er bedre end  
100 PowerPoint-slides
Virksomheden PlayAlive, som udvikler interaktive løsninger, havde længe 

tænkt på, at deres produkter kunne bruges af andre end børn og personer 

med handicap. Demens i Hjemmet blev indgangen til en ny målgruppe. 

PlayAlives løsninger er kendetegnet ved, 

at de motiverer til mere fysisk bevæ-

gelse – for både børn og voksne. Fokus 

i produkterne ligger på motivation til 

bevægelse og mental træning.

For PlayAlive var Demens i Hjemmet en 

enestående mulighed for at komme i 

kontakt med slutbrugere og eksperter på 

demensområdet. I forhold til demente 

har det nemlig vist sig, at hvis man kan 

involvere dem i fysiske aktiviteter, kan det 

være med til at udsætte sygdommens 

fremadskriden. PlayAlive havde allerede 

udviklet produkter, der motiverer til fysi-

ske aktiviteter blandt børn og personer 

med handicap, men med dette projekt 

blev det muligt for virksomheden at enga-

gere sig i et andet segment.

PlayAlive havde i forvejen tænkt sig at 

engagere sig i et projekt med denne 

målgruppe, men Demens i Hjemmet 
gjorde risikoen mindre.

“Hvis man som virksomhed skulle inve-

stere sin tid i sådan et projekt, gjorde 

Demens i Hjemmet den risiko, der er 

forbundet med at investere i projekter, 

mindre. Der var ikke tale om, at man som 

virksomhed skulle udvikle et nyt pro-

dukt, men projektet gjorde det muligt at 

forfine og videreudvikle de produkter, man 

havde i forvejen,” siger Lau Kierstein fra 

PlayAlive. 

PlayAlive havde gjort sig sine erfarin-

ger med brugerdreven innovation, da 

virksomheden siden 2009 havde arbejdet 

med tilgangen. Man oplevede den imidler-

tid som mere systematisk i projektet, og 

det var også med til at løfte virksomhe-

dens kompetence inden for brugerdreven 

innovation.

“I forhold til udviklingsfaserne var den 

brugerdrevne metode medvirkende til, at 

man kunne teste produkterne og elimi-

nere eventuelle fejl og mangler ved pro-

dukterne. Metoden gav nogle gode input 

– især til kravspecifikationerne for pro-

dukterne, og dermed kunne man udvikle 

en bedre platform,” siger Lau Kierstein 

fra virksomheden, der ikke før projektet 

havde nærmere kendskab til demens. 

“Derfor var det rart, at vi både kunne få en 

praktisk og teoretisk indgangsvinkel med 

dette projekt,” siger Lau Kierstein.

Demenskoordinatorerne gav virksomhe-

derne en teoretisk vinkel på demenssyg-

dommen gennem samarbejde og oplæg 

i workshops. Navnligt de tre workshops 

med demenskoordinatorerne var gavn-

lige, da de kunne give den specialiserede 

viden om sygdommen, som virksomhe-

den manglede. Det at komme ud og være 

i dialog med slutbrugeren var dog det 

mest specielle for PlayAlive.

“Det gav, hvad 100 PowerPoint-slides 

med teori ikke ville have kunnet give os. 

Det var godt med hands on-erfaringer,” 

siger Lau Kierstein. 

PlayAlive er stadig i gang med at teste 

produkterne i ældrecentre, og den fore-

løbige feedback fra brugerne har været 

positiv.

“Projektet gjorde 
det muligt at forfine 
og videreudvikle de 
produkter, man havde i 
forvejen…

Lau Kierstein, PlayAlive
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En øjenåbner for 
demenskoordinatoren
I Demens i Hjemmet deltog flere demenskoordinatorer fra 

forskellige kommuner i landet. Demenskoordinatorerne skulle 

hjælpe virksomhederne med at forstå den komplekse sygdom og 

samarbejde med dem ved hjælp af brugerdreven innovation.
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Demenskoordinator Elsebeth Kjær gaard 

fra Odense Kommune beskriver sine 

erfaringer i projektet således: “Det har 

været en øjenåbner, for man har skullet 

forklare sin faglighed på en helt anden 

måde – mere overordnet, end det er i mit 

daglige arbejde.” 

For hende som demenskoordinator betød 

samarbejdet med virksomhederne, at hun 

fik en anden rolle, end hun er vant til i sit 

arbejde.

“Her var det at have en rolle som faglig 

konsulent, der skulle viderebringe viden 

om demens, mere bredt, end jeg er vant 

til. Firmaerne havde noget viden om, 

hvordan man udvikler teknik, som jeg ikke 

vidste noget om. Det, at hele projektet var 

kædet sammen af Teknologisk Institut og 

Socialstyrelsen, gjorde, at det hele kom 

op i et helikopterperspektiv, jeg ellers 

ikke plejer at have, og det har været rigtig 

spændende,” siger Elsebeth Kjærgaard.

Hun fik også spejlet sin egen måde at 

kommunikere på i projektet, når hun skul-

le forklare virksomhederne, hvordan det 

kunne være, at en dement borger sagtens 

kunne betjene et gammelt komfur, men 

ikke huske, hvordan man startede den nye 

vaskemaskine. 

“Det ligger jo helt klart i alle mennesker, 

at vi gerne vil fremstå så gode som 

muligt. Så de besøgende virksomhe-

der blev det første lange stykke tid hos 

borgerne mødt med meldingen om, at 

jeg har den sygdom, som jeg nu har, 
men egentligt er der ikke nogen proble-
mer. Min rolle var så at hjælpe med at 

italesætte de problemer, der var, på en 

måde, så den demensramte ikke følte, at 

vedkommende tabte ansigt. Det gør man 

selvfølgelig ikke, men det kan man godt 

have følelsen af, når man skal tale om at 

leve med sygdommen.” 

Udfordringen var altså, at koordinatorerne 

som fagfolk og virksomhederne skulle 

bag om borgernes første beskrivelse, og 

både virksomhederne og Designskolens 

medarbejdere gav undervejs udtryk for, at 

de ikke havde opfanget de nuancer, hvis 

ikke der var en fagperson med, fortæller 

Elsebeth Kjærgaard. “Tiden må vise, om 

den brugerdrevne innovationsmetode kan 

komme derind, hvis ikke der er en fagper-

son til stede ved mødet.” 

Den brugerdrevne innovationsmetode gav 

ikke kun virksomhederne noget at tænke 

over, men også de demenskoordinatorer, 

der deltog. 

“Hvad giver mening for en borger? Det er 

også det, der er i brugerdreven innovati-

on. Det skal komme fra dem, der skal bru-

ge det. Det skal vores tilgang til borgerne 

i princippet også, sådan som vi gerne vil 

tænke i dag – nemlig rehabiliterende. Det 

er ikke det samme ved en demensramt: Vi 

trykker lige på et par knapper, og så bliver 
de raske igen – nej. Det er, hvad der giver 

mening for dem i den situation, de er i 

nu,” siger Elsebeth Kjærgaard. 

Elsebeth Kjærgaard blev også brugt 

til at holde oplæg for virksomhederne. 

Her brugte hun sin faglige viden som 

demenskoordinator til at forklare virk-

somhederne om demens. Hun beskriver 

samarbejdet således:

“Det har været en helt anden måde at 

være sammen om arbejdet med demens 

på, end vi som fagpersoner oplever til 

daglig. Fordi virksomhederne ikke havde 

nogen forudsætninger i forvejen, og fordi 

de dybest set har en vision om at udvikle 

noget, som er godt for demente bor-

gere. Men de har i sagens natur også en 

mission om at udvikle et produkt, de kan 

tjene penge på, og det er fair nok,” siger 

Elsebeth Kjærgaard.

Netop fordommen om, at virksomheder 

udelukkende er interesseret i at tjene 

penge, synes Elsebeth Kjærgaard er 

blevet gjort fuldstændig til skamme i pro-

jektet. Hun oplevede tværtimod en meget 

positiv og åben tilgang fra virksomheder 

og designerne:

“De forløb, jeg har været med i, har 

været præget af megen værdighed og 

af, hvor positivt borgerne har taget 

imod virksomhederne, hvor stolte nogle 

ligefrem har været over at kunne fortælle 

deres historie og få lov at hjælpe til. For 

det er det, de føler. Der er ikke nogen 

forventning om, at borgerne skal synes, 

at det er godt. De skal prøve produkterne 

og vurdere, hvordan de er. Det giver de 

demente borgere en værdi, og det er vel 

almenmenneskeligt, at det føles godt. 

Og det skal man ikke ekskludere folk fra, 

bare fordi de har en demenssygdom. Vi vil 

hjælpe til der, hvor vi kan. Derfor giver det 

god mening at gå ud og spørge pårørende 

og demente borgere.”

Elsebeth Kjærgaard håber, at projektet på 

længere sigt kan bidrage med nogle tek-

nologier, der kan lette tilværelsen for de 

personer, hun kommer ud til, og dermed 

også for kommunen.

“Det har været en 
øjenåbner, for man 
har skullet forklare sin 
faglighed på en helt 
anden måde…
Demenskoordinator Elsebeth 
Kjærgaard, Odense Kommune
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Tættere på borgernes  
behov med brugerdreven 
innovation
Tele Call Danmark er en virksomhed, der er specialiseret i at hjælpe ældre og 

handicappede med at finde telefoner og kommunikationshjælpemidler, som er 

tilpasset den enkeltes særlige behov. Virksomheden havde ikke beskæftiget sig 

med løsninger til let demente før Demens i Hjemmet, men det gør den nu.

Stifteren af Tele Call Danmark, Henrik Bryld, formulerer det 

således:

“Jeg er gået ind i det her med et åbent sind. Det er et område, 

som jeg ikke ved så meget om, så jeg har ladet mig rive med. 

Det at komme ud på dybt vand og se, hvad der sker, er en noget 

anden tilgang end den, jeg ellers har arbejdet med. Men det her 

er en anderledes måde at finde ud af, hvad der egentlig skal 

laves.”

Henrik Bryld kendte godt til brugerdreven innovation, men havde 

aldrig prøvet den, før Tele Call Danmark involverede sig i projek-

tet. Han oplevede det som rigtig spændende at komme ud og 

tale med de let demente borgere.

“Vi håber på den her måde at komme tættere på de behov, 

som de demente har. Så vi kan finde nøjagtig de ting, som de 

demente har brug for,” siger Henrik Bryld, der inden projektet 

ikke havde lagt sig fast på, hvilke produkter man skulle udvikle i 

forbindelse med projektet. 

“Jeg havde en ide om, at det skulle have noget med telefoni at 

gøre. Men jeg var slet ikke låst fast på, hvad det skulle være. 

Telefoni eller kommunikation – vi er gået ud fra nogle forskellige 

behov, som vi har analyseret os frem til i det her projekt,” siger 

Henrik Bryld.

På baggrund af de erfaringer, som Tele Call Danmark gjorde 

sig under projektet, fandt man især to produkter, som Tele Call 

Danmark kunne videreudvikle med deres speciale i telefoner.

“En ting, vi har observeret, er, at der er nogle demente, som 

ikke kan danne sammenhæng mellem navne og billeder. Det 

har været en aha-oplevelse, at nogle mennesker kan have det 

sådan. For eksempel når man taler om én, der kommer senere 

til en aftale, så kan mennesker med demens ikke altid huske, 

hvem den person er, før de faktisk dukker op,” siger Henrik Bryld.

Tele Call Danmark har forsøgt at løse denne udfordring ved 

at koble billeder sammen med kontakterne på telefonen. På 

den måde kan den demente borger danne en kobling mellem 

den person, borgeren taler med, og billedet og dermed huske 

personen. 

Det andet produkt blev også udviklet ud fra Henrik Brylds erfa-

ringer fra projektet:

“Noget af det, vi har oplevet, er, at man bliver mindre socialt >>
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aktiv. Vi har forsøgt at finde ud af, hvad 

årsagen er til det. Det har jo været sådan, 

at nogle demente siger, at personalet i 

ældrecenteret er mærkelige. Hvorfor er 

de mærkelige? Det kunne jo være, fordi 

de stiller spørgsmål som: Hvad lavede 
din mand? Hvor mange børnebørn har 
du? Det, vi så er i gang med, er at lave 

billeder på telefonen og sætte det op, så 

der fortælles en historie – en livshistorie. 

Det kan både være historien om vedkom-

mendes børnebørn, mand eller ved-

kommende selv. Det kan man bygge op 

individuelt. Det har egentlig ikke så meget 

med telefonen at gøre, men det har noget 

at gøre med det, man putter ind i de her 

billedserier. Teknisk er der ikke så meget i 

det, men vi håber på, at det, der sker, er, 

at når der er en, som spørger en dement 

om, hvad vedkommendes mand lavede, 

så kan den demente sige: Nu skal du bare 
se her, jeg har en lille historie.”

Netop at vende borgernes svagheder til 

en styrke har været en drivkraft for pro-

jektet, mener Henrik Bryld. Uden samar-

bejde med kommunerne havde det dog 

været svært at gennemføre projektet.

“Det handler om, at man skal finde nogle 

demente borgere, der er repræsentative 

for gruppen. Det har vi jo ikke rigtig nogen 

erfaring med, og der bliver vi nødt til at gå 

igennem en demenskoordinator. Det har 

været rigtig interessant, at der i projektet 

har været så mange forskellige kompe-

tencer med, som normalt ikke mødes. 

Normalt lever man jo i sin egen verden,” 

siger Henrik Bryld.

Han mener, at metoden ikke alene kan 

bruges i forbindelse med at afdække 

demente borgeres behov:

“For det er jo samtalen og det at spørge 

ind til det, de siger. Men det er jo også at 

lytte til det, de siger, ikke bare at høre det, 

men virkelig at lytte efter og finde ud af, 

hvad der egentlig ligger bag de ord, der 

bliver sagt,” siger Henrik Bryld. 

“Jeg er gået ind i det her 
med et åbent sind. Det 
er et område, som jeg 
ikke ved så meget om, 
så jeg har ladet mig rive 
med. 
Henrik Bryld, stifter af  
Tele Call Danmark
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Baggrund
Projektet Demens i Hjemmet havde 
tre overordnede målsætninger: 
For det første skal projektet skabe 
vækst i syddanske virksomheder. 
For det andet skal de involverede 
virksomheder tilegne sig nye, 
systematisk baserede metoder til 
afdækning af brugeres og kunders 
behov. For det tredje skal projektet 
udvikle og designe en række nye 
teknologiske hjælpemidler, der kan 
lette hverdagen for diagnostice-
rede borgere med demens og deres 
pårørende.

Det fysiske resultat af projektet vil 
være mock ups til fremtidige tek-
nologiske produkter til demensom-
rådet. Tre mock ups skal sigte mod 
at være produkter, der understøtter 

personer med demens i forbindelse 
med deres funktionsnedsættelse 
eller afhjælper de problemer, som 
funktionsnedsættelsen giver. De 
andre tre mock ups skal sigte 
mod produkter, som udsætter den 
demensbetingede funktionsned-
sættelse. 

I projektet er der også udarbejdet 
en håndbog i brugerdreven inno-
vation – især rettet mod virksom-
heder, der ønsker at arbejde med 
udvikling af teknologier inden for 
demensområdet.

På hjemmesiden demens-i-hjem-
met.dk kan man læse mere om 
de forskellige mock ups, som blev 
udviklet i projektet. 

Fonde
Projektet har modtaget støtte fra to fonde:

“Program for brugerdreven innovation” medvirkede til at 
styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, kon-
cepter og processer i såvel virksomheder som offentlige 
institutioner på grundlag af et bedre kendskab til kunders 
og brugeres behov. Programmet blev administreret af 
Erhvervs- og Byggestyrelsen.  
Se mere på ebst.dk

Projektet modtog også støtte fra EU’s Regionalfond 
under “Målet om regional konkurrenceevne og beskæfti-
gelse”. Du kan læse mere om EU’s regionalfond på  
www.regionalt.dk. 

Mock-up
En mock up er en model af et produkt til 

brug ved produktudvikling, design, under-

visning, præsentation, designevaluering, 

promovering og lignende.

En mock up er ikke nødvendigvis funkti-

onsdygtig. Formålet med en mock up er 

at kunne vurdere udformningen af det 

påtænkte produkt uden et for stort res-

sourceforbrug, så produktet kan rettes til 

på et tidligt tidspunkt i design- og udvik-

lingsprocessen. Derved kan antallet af fejl 

ved slutproduktet nedbringes.

Vi investerer i din fremtid 



Deltagere og partnere
I projektet deltog følgende parter:
Teknologisk Institut var projektle-
der og desuden med til at formidle 
projektet og udvikle mock up.

Designskolen Kolding medvir-
kede og udviklede bl.a. metoden til 
brugerdreven innovation målrettet 
personer med demens i tidlig fase, 
som stadig bor i eget hjem.

Socialstyrelsen bidrog med viden 
om området og stod for formidling 
af projektet og resultaterne.

Vejle Kommune, Odense Kommune 
og Esbjerg Kommune bidrog både 
med faglig sparring og med de bor-
gere, som var med til at afprøve og 
udvikle metoden.

Virksomhederne Astrid Leisner & 
Søn, Tele Call Danmark, PlayAlive, 
Care4all og Detech deltog alle i 
udvikling og afprøvning af den 
brugerdrevne innovationsmetode og 
udvikling af mock up.

Endelig deltog e-mergency med en 
sidste afprøvning af den bruger-
drevne innovationsmetode, som 
sikrede, at projektets resultater var 
testet – også af udenforstående, 
som ikke havde været en del af 
udviklingsfasen.
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