
4/30/19

1

Welfare Tech støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Når offentlige og private virksomheder 
samskaber velfærdsteknologiske løsninger

• Danske Ældreråd konference i Nyborg, 30. april 2019

Hvem
• Danmarks største 

velfærdsteknologiske klynge
• Brobygger mellem private 

virksomheder og offentlige 
organisationer
• National med internationalt sigte 
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195 medlemmer 

Kommuner

Virksomheder

Viden-/uddannelsesinstitution

Offentlig/hospital

Interesseorganisation

Kommuner og andre offentlige institutioner
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Hvad er velfærdsteknologi?

Teknologier og digitale løsninger, der øger livskvaliteten og effektiviteten i samfundet

Intelligente

hjælpemidler

Virtual Reality

og kunstig
intelligens

ServicesTelemedicin
Robotter  &

automation

IT,

digitalisering
og data

HEALTHCARE

HOMECARE

Minimere 
risikofaktorer og 
monitorering for 
sygdomme

FOREBYGGENDE 
SUNDHEDS-
INNOVATION

SUNDHEDS-
OG SYGEHUS-
INNOVATION

Behandling på 
hospital

REHAB-
INNOVATION

Genoptræning og 
behandling via 
telemedicin

SOCIAL
SERVICE-
INNOVATION

Hjælp i eget  
hjem

SUND
ALDRING-
INNOVATION

Fastholde et 
uafhængigt liv 
med høj 
livskvalitet
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Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) er en samarbejdsform, hvor offentlige 
institutioner og private virksomheder går sammen som udviklingspartnere og udvikler nye 
innovative løsninger. 

Det særegne ved et OPI-samarbejde, sammenlignet med andre former for offentlig-privat 
samarbejder er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et 
aftager/leverandør-forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er derimod 
udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede 
problemer. 

Der findes ikke én måde at organisere et OPI-samarbejde på. Der er både eksempler på store 
velstrukturerede OPI-programmer og på små lokalt forankrede OPI-projekter.

Kilde: 
https://www.kfst.dk/udbud/offentlig-privat-samarbejde/typer-af-offentlig-privat-samarbejde/

Offentlig-private Innovationspartnerskaber (OPI)

HVEM I SALEN HAR 
VÆRET MED I OPI?
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5 råd om 
Offentlig-Privat 
Innovation (OPI)

• Brug god tid på behovsafdækning og markedsafsøgning inden et OPI-samarbejde.

• Vær tolerant og omfavn diversiteten som drivkraft for innovation
• Husk, at innovation i stor grad handler om at fejle, lære og komme videre. Det er derfor 

ingen skam at sige stop.

• Vær åben. Samarbejdet med en ekstern part giver et tiltrængt mandat til at drive omstilling, 
og det er en god måde at rykke kulturen i en organisation, så den er mere åben for 
forandring

• Husk, at begge parter får noget ud af et OPI-samarbejde: Private virksomheder kan lære om 
offentlige behov og beslutningsprocesser, mens det offentlige kan indkøbe og implementere 
løsninger, de selv har bidraget med viden til at udvikle.

Brug god tid på behovsafdækning og 
markedsafsøgning inden et OPI-samarbejde.
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Vær tolerant og omfavn diversiteten som 
drivkraft for innovation

Husk, at innovation i stor 
grad handler om at fejle, 
lære og komme videre. 
Det er derfor ingen skam 
at sige stop.
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Vær åben. Samarbejdet med en ekstern part giver et tiltrængt 
mandat til at drive omstilling, og det er en god måde at rykke 
kulturen i en organisation, så den er mere åben for forandring

Husk, at begge parter får noget ud 
af et OPI-samarbejde: Private 
virksomheder kan lære om 
offentlige behov og 
beslutningsprocesser, mens det 
offentlige kan indkøbe og 
implementere løsninger, de selv har 
bidraget med viden til at udvikle.
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5 råd om 
Offentlig-Privat
Innovation (OPI)

• Brug god tid på behovsafdækning og markedsafsøgning inden et OPI-samarbejde.

• Vær tolerant og omfavn diversiteten som drivkraft for innovation

• Husk, at innovation i stor grad handler om at fejle, lære og komme videre. Det er derfor ingen skam 
at sige stop.

• Vær åben. Samarbejdet med en ekstern part giver et tiltrængt mandat til at drive omstilling, og det 
er en god måde at rykke kulturen i en organisation, så den er mere åben for forandring

• Husk, at begge parter får noget ud af et OPI-samarbejde: Private virksomheder kan lære om 
offentlige behov og beslutningsprocesser, mens det offentlige kan indkøbe og implementere 
løsninger, de selv har bidraget med viden til at udvikle.

• BRUG WWW.OPIGUIDE.DK 

www.opiguide.dk
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Sød musik og nyt samarbejde spiller i OPI-projekt 
'Takt og Tone i Telemedicin’

Parter: OUH, MedWare ApS og Sundhedsekspressen ApS

Behov: Kommunikation med borgere over afstand

Tilgang: Samskabelse

Fordel: Fleksibilitet og tryghed for borgere

Alternativer: Fremmøde i venterum

Applikator - VitaMind
• VitaMind er et socialt netværk, som er 

app- og softwarebaseret.
• Netværk som støtter borgeren 
• Parter: to kommuner, OK-Fonden Odense 

samt Syddansk Universitet og VIA 
University College.

Gevinster
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag
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Udvikle kognitive evner

Mere værdigt liv

Bedre involvering med 
pårørende

Mere og enklere 
kommunikation med 
fagpersonale og pårørende

Bedre livskvalitet

Mestre sin egen hverdag  

Gevinst for borgeren

Gevinster
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag

Adgang til viden om 
borgerens pårørende

Frigører ressourcer
Mere tid til 
kerneopgaverne

Bedre organisering af tid

Deling af viden med 
fagpersonale på tværs af 
kommuner og landetBedre samarbejde med 

pårørende

Gevinst for personalet

Gevinster
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag
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Produktet er gratis at 
afprøve i en periode

Funktionaliteten er 
genkendelig 

Frigørelse af ressourcer 

Skaber gladere borgere og 
dermed gladere pårørende

Implementeringsvenligt

Deling af viden hos 
fagpersonalet, særligt 
indenfor kognitiv læring

Gevinst for kunden/samfundet:

Gevinster
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag

Chromaviso Døgnrytmelys
• Lys der følger døgnets gang og
• genskaber det naturlige lys udenfor
• Skaber et sundhedsfremmende og 

naturligt lysmiljø
• Dokumenteret effekt på borgeres

trivsel, helbred og søvn
• Bedre arbejdsmiljø og jobtilfredshed

GevinsterSe filmenHvorfor Teknologien bag
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag
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Udviklet via OPI-samarbejde

• Chromaviso Døgnrytmelys er udviklet i 
samarbejde med førende læger, klinikere 
og forskere fra Rigshospitalet og Aarhus 
Universitetshospital. 
• Det er implementeret og videreudviklet 

på mere end 100 hospitaler, psykiatri og 
plejehjem.

GevinsterSe filmenHvorfor Teknologien bag
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag

Teknologien bag Døgnrytmelyset

• Naturligt lysmiljø, som skaber beroligelse, 
energi og stemning
• Sundhedsfremmende amatuer
• Intuitiv betjening
• Digitale platforme
• Undervisningsværktøjer

GevinsterSe filmenHvorfor Teknologien bag
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag
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Gevinst for borgeren

Større livskvalitet

Mere energi

Bedre trivsel og humør

Bedre søvn

Forbedret sundhed  

GevinsterSe filmenHvorfor Teknologien bag
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag

Forbedret arbejdsmiljø

Bedre trivsel og humør

Bedre søvn

Bedre døgnrytme
Forbedret sundhed

Gevinst for personalet

GevinsterSe filmenHvorfor Teknologien bag
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag
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Øget samarbejdsvillighed Bedre behandling

Hurtigere genoptræning

Øget medarbejdertrivsel

Kortere liggetid på 
hospitaler

Gevinst for kunden/samfundet:

Effektivisering

GevinsterSe filmenHvorfor Teknologien bag
Tilbage til 

cases
Videre til 

næste punkt Indledning WT’s bidrag

Kan OPI være med til at fastholde, udvikle og bidrage til 
borgerinddragelse og samskabelse af velfærdsløsninger?
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Christian Graversen
Adm. direktør

T. +45 2128 8419
cgra@welfaretech.dk

Forskerparken 10H, DK - 5230 Odense M

SOHO, Flæsketorvet 68, DK - 1711 København V

Welfare Tech støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Tak for din opmærksomhed

Tilmeld dig nyhedsbrevet på 
welfaretech.dk/nyhedsbrev

Følg os på:


