Design som metode til innovation og samskabelse
Af Trine Møller

I dette kapitel introduceres, hvordan designfagets metoder og redskaber kan anvendes i
innovationsprojekter i sundhedsvæsenet. I kapitlet præsenteres fire cases, hvor borgere og
sundhedsprofessionelle fra sundhedsvæsnet og det sociale område har været dybt involveret i
innovative designprocesser, for at finde frem til udfordringerne og blive i stand til at handle derpå.
Kapitlet er skrevet med den holdning, at eftersom borgeren, de pårørende og de
sundhedsprofessionelle er eksperter i egne erfaringer, er dette et nødvendigt udgangspunkt for at
skabe innovation, iværksætteri og nye samarbejdsflader i sundhedsvæsenet. Kapitlet belyser hvordan
forskellige designmetoder anvendes til at sætte borgerens, den pårørendes og de
sundhedsprofessionelles behov og erfaringer i spil, i en given innovationsproces.
”All People Are Creative!” Sådan indleder Elizabeth Sanders hendes hjemmeside maketools.com, når
hun definerer hvad samskabelse er, og hvordan man praktiserer det. Sanders er uddannet inden for
psykologi og har praktiseret innovationsmetoder siden starten af 1980’erne. I start halvfemserne
begyndte hun at forske i begrebet design. Samskabelse kommer af begrebet co-creation, som er en
form for samarbejde, hvor forskellige aktører i en given proces sammen udvikler ny velfærd (Læs
mere herom i kapitel 3, da.wikipedia.org/wiki/Samskabelse). Sanders har forsket i og praktiseret
begrebet co-creation, og udviklet teorier herom (Sanders og Stappers 2008). På hendes hjemmeside
er alt materiale, hun har produceret tilgængeligt og det er i sig selv en stor hjælp, når man vil hitte
rede i, hvordan alle mennesker kan være kreative, som er en forudsætning for
samskabelsesprocesser. Med de rette redskaber, eller tools s om Sanders kalder dem, gøres det
muligt for alle at være innovative og derved praktisere, lede og facilitere en kreativ proces.
Patientoplevelsen i fokus
I dette afsnit får du indblik i ud fra et designsynspunkt, hvorfor patientoplevelsen er vigtig, og hvorfor
den skal i fokus.
Under skriveprocessen for kapitlet udgiver den uafhængige tænketank og nyhedsmedie Mandag
Morgen en blogpost, skrevet af Christian Bason, direktør i Dansk Design Center. Bason argumenterer
for, at patienternes oplevelser kan blive til væksteventyr på baggrund af den revolution vores
sundhedsvæsen står overfor. En revolution, han mener, kommer til at ske på patienternes præmisser.
Det er ikke kun godt for landets sundhedstilstand, men også et interessant afsæt for en lærebog til de
sundhedsprofessionelle. Hans forudsigelser dannes ud fra patienternes efterspørgsel, som han
mener er i ændring;
Patienter og pårørende vil ikke længere transporteres igennem sundhedssektoren som en maskindel
på en produktionslinje, hvor de risikerer at miste kontrollen over deres liv og værdighed. Nutidens
patienter er veloplyste og vidende og nægter at forholde sig passive til deres forløb. De er bedre
uddannede end nogensinde før, og de har adgang til teknologier og medier, der kan mægtiggøre dem
over for systemet – både individuelt og i forening med andre patienter. De forventer en ligeværdig
rolle i mødet med sundhedssektoren. De vil have sundhedseffekt og serviceydelser, der sætter dem,
patienterne, i centrum. (www.mm.dk/blog/patientoplevelser-blive-vaeksteventyr).
Basons forudsigelser er vigtige elementer for forandring, og hvordan man som sundhedsprofessionel
kan agere designer i en samskabelsesproces. Når Sanders siger, at alle mennesker er kreative, er
dette en forudsætning for det mind-set, der skal ligge bag. Et mind-set, der er åbent, nysgerrigt og
nærværende. Og som tør at sætte patientoplevelsen i fokus. Bason mener ydermere, at det kan

betale sig at designe med udgangspunkt i patientens behov, frem for i de faglige specialer eller
teknologiske muligheder.
Når man sætter patientoplevelsen i fokus for derved at praktisere brugerdreven innovation, kommer vi
automatisk til at fokusere på patientens behov. Det er dette behov, der skal drive forandringerne og
gøre sundhedsvæsenet bedre for både patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Denne
tilgang kaldes også designtænkning, og vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit.
Designtænkning i praksis
I dette afsnit skærpes begrebet design, og forklares hvorfor det er en tankegang, alle kan praktisere.
Design som begreb kan defineres på to måder; et d
 esign og at designe.
Ét design kender vi fra fysiske produkter, som sko, tøj, møbler, smykker og så videre. Et begreb, der
handler om et behov, men ikke nødvendigvis det samme behov gældende for patienter, pårørende og
sundhedsprofessionelle. At d
 esigne er derimod en udvikling, en måde at opspore og løse udfordringer
på. For at denne udvikling skal være meningsgivende, anvender man designtænkning som løsning på
et konkret behov. Dette behov kan komme eller opstå på mange forskellige måder. Det kan være et
behov for en ny måde at gøre tingene på, et nyt system for en service eller en oplevelse af noget, der
eksisterer i forvejen. Men hvis behovet ikke er der, bliver løsningen ikke meningsgivende og derved
ikke nyttig.
Designstuderende bliver i dag ikke uddannet til at opfinde den dybe tallerken. De bliver i højere grad
uddannet til at arbejde sammen med andre fagligheder for derved at kreere nye og spændende
løsninger, der kan give mening for mange. Med dette kapitel bliver sundhedsprofessionelle
introduceret til designtænkning i praksis, hvor der tages udgangspunkt i et konkret behov.
Designtænkning er den hat, vi sætter på de mange forskellige muligheder for kreativ nytænkning - en
tankegang der ikke længere kun er gældende for folk med en designuddannelse. Den er ligeså
relevant for en bioanalytiker som for en sygeplejerske. For med fremtidens kompleksiteter af pleje i
eget hjem, telemedicin, supersygehuse og kortere indlæggelser blandt andet, bliver de
sundhedsprofessionelle nødt til at være omstillingsparate på de udfordringer, det medfører. Og hvad
betyder det så? Det betyder, at der i en given situation skal være plads og rum til at turde at sætte
spørgsmålstegn ved ordet plejer og rutiner i vores samarbejdskultur. Der vil være konkrete situationer,
hvor nye idéer bliver nødvendige tiltag til at afprøve anderledes handlinger som fx medicinhåndtering,
adgang til patientinformation og hjemmemonitorering.
Vi ved, at fremtiden vil se anderledes ud. Forandringen er båret af bl.a. den globale
befolkningstilvækst, klimaændringer og den teknologiske udvikling. Designtænkning lyder måske flot,
men det er blot en anden måde at anskue fremtiden på. Designmetoder skaber handlingsrum, hvor
man kan gøre noget andet, end vi gjorde i går. Hvilke designmetoder er da relevante?
Empatisk designtilgang
I dette afsnit får du en historisk gennemgang af en retning inden for designtænkning, også kaldet
empatisk design. ”Empatisk design er en kreativ forståelse af brugeren og deres hverdag, når der skal
udvikles nye produkter eller tiltag.” (Koskinen, Battarbee og Mattelmäki 2003; Kouprie og Visser 2009;
Postma et al. 2012).
Mange forskellige designere har påvirket denne retning inden for designtænkning, der kaldes
empatisk design. Fælles for disse designere er, at de selv har eller havde et handicap, eller anvender

udklædning og proteser til at forstå, hvordan hverdagens udfordringer opleves fysisk, psykisk og
socialt. Disse personers handlinger er interessante at kigge på for at forstå, hvilke designmetoder og
værktøjer man selv kan bruge, for at sætte sig i borgerens/patientens sted – alt i alt for at blive mere
empatisk.
Historisk har der været fokus på empatisk design siden 1950erne. Dengang var det den britiske
professor Hugh Murell, der foreslog termerne Ergonomics og Human Factors som videnskabelige
belæg
for
forståelsen
af
interaktionen
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og
design
(ergo.human.cornell.edu/DEA3250Flipbook/DEA3250notes/ergorigin.html).
E
 rgonomi
og
menneskelige faktorer blev elementer i designprocesser i et forsøg på at optimere menneskets
sundhed og velbefindende.
I 1963 skrev den polioramte arkitekt S
 elwyn Goldsmith designmanualen Designing for the Disabled
(www.un.org/esa/socdev/enable/designm). I hans forsøg på at manifestere standarder for at skabe
bygninger og rummelige forhold for alle, var han også med til at påvirke den empatiske designtilgang.
Han er et godt eksempel på, at patienten/borgeren har de bedste forudsætninger for at inkludere
personlige erfaringer i en designproces. Da han selv blev født med polio, en virussygdom i hjerne og
rygmarv der forårsager lammelser i kroppen, var han ekspert i, hvordan fysiske forhold skulle kunne
tilpasses et handicappet liv.
En anden designer, der arbejdede ved en af de store og indflydelsesrige industrielle designikoner,
Raymond Loewy, er Patricia Moore (en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Moore). I hendes virke var hun
nysgerrig efter at undersøge den aldrende krop. Derfor startede hun i slutningen af halvfemserne et
studie i, hvordan det var at være en aldrende kvinde i Nordamerika. Hun samarbejdede med en
sminkør og en kostumedesigner, og iklædte sig hver dag i to år tøj, make-up og kropsproteser, så
hendes krop simulerede en 80-årigs. Det var ikke så lidt hun oplevede, lige fra vanskeligheder med
offentlig transport til nedværdigelser fra yngre amerikanere og et voldeligt angreb. Hendes studier og
metoder er også interessante for at forstå sin bruger på empatisk vis og sætte sig i hendes eller hans
sted. Denne teknik er også i senere år blevet defineret som bodystorming (Schleicher, Jones og
Kachur, 2010), og er altså en designmetode til gennem egen krop at observere og erkende behov og
problemer.
I slutningen af firserne kommer udtrykket User-Centred Design til verden (Norman, 1988), og baner
vejen for designprocesser, der fokuserer på brugeren gennem planlægning, design og udviklingen af
nye produkter gennem hele processen. I slutningen af halvfemserne sammenstilles der så yderligere
et link mellem de følelsesmæssige behov og design gennem The International Design and Emotion
Society ( Desmet og Hekkert, 2009). Organisationen satte nemlig spørgsmålstegn mellem design af
produkter og den følelsesmæssige oplevelse heraf. Dette eksempel trækker en rød tråd tilbage til
Bason, nævnt tidligere i kapitlet, og hans idé med at sætte patientoplevelsen i fokus.
Ovenstående eksempler, og sikkert flere til, har påvirket de fysiske forhold og produkter gennem en
empatisk designdiskurs fra 1950erne og til nu. Og tendensen med at anvende empatiske
designmetoder, er i stigning, grundet vores velfærdssamfunds kommende udfordringer. Derfor er den
især relevant for sundhedsprofessionelle.
Hvis man som sundhedsprofessionel gerne vil forandre rutineprægede processer og tænke nyt, kan
samskabelse med et empatisk design islæt, være løsningen. Hvordan kan du læse mere om i de
følgende fire cases.
Patienten som samskaber - Case 1

I dette afsnit kan du læse om tilhørsforholdet mellem en bruger og personlige hjælpemidler. Casen
omhandler apopleksipatienter, genoptræning af arm, hånd og fingre, og vil præsentere dig for
designmetoder og samskabelsesprocesser, til at forstå din bruger fysisk, psykisk og socialt. Det er
samtidig et eksempel på anvendelse af forskellige observationsteknikker, nemlig bodystorming og det
at være ’fluen på væggen’.
På Kingston University i London kan man læse en Master-uddannelse i Design; Health & Well-being. I
et afgangsprojekt fra 2012 blev sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, patienter og pårørende
inkluderet i et projekt, som omhandlede genoptræning af hånd og fingre efter en apopleksi
(www.happy-help.com). Projektet startede som en mulighed for at observere sundhedsprofessionelle
og patienter på en neurorehabiliteringsafdeling på et hospital i London.
Derfor blev det relevant at forstå genoptræningssituationen, og de sundhedsprofessionelle blev også
inddraget i designprocessen, da de jo havde deres daglige arbejdsgang på afdelingen. Viden blev
indhentet og foto-dokumenteret gennem observation af træningssessioner og interviews.
Det blev hurtigt klart, at apopleksi ofte forårsager delsiddet lammelse - især i øvre krop, i enten højre
eller venstre arm, hånd og fingre. Én af fysioterapeuternes input var, at denne type af lidelse er svær
for patienten at komme sig 100% over. Dette skyldtes, at genoptræningsfasen ikke kunne blive
igangsat hurtigt nok efter, en skade er sket, og at patienten ofte havde andre og flere alvorlige fysiske
udfordringer at komme sig over efter den alvorlige hændelse.
I observationen af hospitalets genoptræningsfaciliteter og af fællesarealerne blev det klart, at det
meste af patienternes tid gik med restitution - siddende eller liggende - samt at vente på deres
genoptræning. Det var ekstremt krævende for den enkelte patient at genoptræne hjerne og krop på
samme tid, og hver enkelt patientforløb udgjorde en stor opgave for de sundhedsprofessionelle. Når
patienten havde genoptrænet i fx en time, var der ikke meget overskud, hverken fysisk eller mentalt,
til at gøre andre ting.
Samtidig gjorde billeder fra observationen det klart, at sterile og kedelige overflader prægede
genoptræningssituationen. En briks var som regel betrukket med plastikmaterialer i farver, der ikke
matchede de andre møbler eller materialer på grund af hygiejnebetingelserne. Gulvet bar tydelig
præg af institutionsbrug og var i mørke og triste farver. De andre overflader i rummet var jern, metal
og plastic, og appellerede ikke til glædesfulde oplevelser, hverken for patienter eller medarbejderne.
Når patienterne havde overstået deres træning, var de overladt til deres stue, som heller ikke
udstrålede megen hjemlighed eller varme. Målet var, at disse patienter skulle blive hurtigt raske, så de
kunne bo og leve i deres dagligdag igen. Derfor var det ikke en prioritet at rammerne udstrålede
hjemlighed. Men observationen synliggjorde, at der i de 4-6 uger et gennemsnitligt
genoptræningsforløb varer, ikke var megen hygge og tryghed i og dermed oplevelsen.
Observationsrollen blev nu skiftet ud, og designeren begyndte at eksperimentere med forskellige
materialer. Tekstil blev valgt som det første, da langt de fleste mennesker har et positivt forhold til
materialet. Dette skyldes, at vi bliver svøbt i det, når vi bliver født. Vi sover i det og bærer det tæt på
kroppen hver dag. Designeren så en mulighed for at ændre genoptræningsoplevelsen for patienterne
og gøre den mere personlig, ved hjælp af valg af tekstilmaterialer og forskellige overflader, den
enkelte selv kunne vælge til sit hjælpemiddel.

Figur 5.1 (Det endelige design for processen – tekstile genoptræningsredskaber til hånd og fingre, der kan
sammensættes efter personlige præferencer.)

Imens undersøgtes det, hvad det vil sige ikke at kunne bruge en hånd og underarm efter en
apopleksi, grundet skade på centralnervesystemet. Her startede den empatiske design tilgang for
alvor, da designeren ville simulere denne oplevelse, for følelsesmæssigt at forstå den, den såkaldte
bodystorming-teknik. En havehandske blev løsningen, og velcrobånd blev syet på, sådan at hvis man
knyttede næven, kunne denne ikke åbnes uden besværlighed. På den måde fandt designeren ud af,
hvor smertefuldt det kan være at have en sammenknyttet hånd, der ikke naturligt vil rette sig ud.
Handsken med på-limet velcrobånd blev dermed et simpelt redskab til at forstå, hvordan det er at
have en delsiddet lammelse i øvre krop – arm, hånd og fingre.

Figur 5.2 (Et par havehandsker på-syes velcro til at simulere en hemiplegi – en sammentrukken hånd, efter en
hjerneblødning.)

Derudover ville designeren undersøge, hvordan en hel dag med kun én hånd føltes. Så med en lille
løbetaske blev et kamera påsat under designerens bryst til at filme hændernes of dagens
udfordringer. De daglige opgaver som at bade, tørre sig og tage tøj viste sig at være besværlige.
Designeren oplevede, at hun ikke kunne gøre, som hun plejede, både med hensyn til personlig
hygiejne, og det at tage make-up på, der er en naturlig del af personen og dennes image. Mange af
opgaverne var til stor irritation, og munden blev ofte taget i brug som hjælp. Det tog også længere tid
at overkomme opgaverne med kun én hånd, og besværliggjorde yderligere de simple opgaver.
Kameraets linse fangede designerens hænder, og dokumenterede derved udfordringer. I dag kunne
denne metode erstattes med en smartphone, som let kan påsættes kroppen og filme derfra. En anden
idé kan være at alliere sig med en anden, der filmer, mens man udøver de handlinger, man gerne vil
prøve af.

Figur 5.3 (Påført handske og kamera, under brystet - opleves og dokumenteres de fysiske og emotionelle
udfordringer, ved kun at kunne bruge en hånd.)

Værst var det for designeren at gå ud i offentligheden. På en kaffebar skulle en kop kaffe og et stykke
kage bestilles. Kameraets linse filmede gennem en lille åbning i designerens jakke, og med hånden i

handsken fandt designeren hurtigt frem til, hvilke situationer der var udfordrende og besværlige både
fysisk og psykisk. Opgaven blev tilmed ubehagelig, da designeren igen ikke kunne gøre de ting, hun
normalt var i stand til. Fx da hun skulle betale. Her opdagede designeren, at hun sænkede farten for
de andre i køen. Dette viste sig at være ekstremt stressende, da designeren igen ikke kunne handle
lige så hurtigt, som hun plejede. Da hun endelig fik mønterne op af pungen, som var svær at håndtere
med kun én hånd, fik betalt og sat sig ned med kaffen og kagen, var hendes vejrtrækning steget
gevaldigt i hastighed. Dette fangede kameraet, og dokumenterede, at det ikke kun var en
følelsesmæssig ubehagelig oplevelse, men også en fysisk stor udfordring. Det slog designeren, hvor
meget et handicap kan betyde for en person – både fysisk, psykisk og socialt.
Designeren henvendte sig til en organisation, der arbejder for børn, født med delsiddet lammelser
grundet hjerneskade, for at få mere indsigt. Hun havde samtidig udviklet nogle prototyper til, hvordan
et genoptræningshjælpemiddel kunne formes til hånden. Disse prototyperne tog hun med til
organisationen i håbet om, at den havde nogle brugere, der kunne være interesseret i at teste og
videreudvikle dem. Det gav bonus, da organisationen havde en praktikant, den 18-årige Leo, der også
var født med en hjerneskade og en floppy hånd, som han selv betegnede den. Leos hånd var ikke
knyttet hele tiden, men den var uden muskler og hypermobil i alle led. Han tog med det samme
prototypen i sin hånd, hvilket vidnede om, at den havde den effekt - at nogle gerne ville røre ved det.
Designerens idé gik ud på at aktivere patientens underarm, hånd og fingre allerede på hospitalet.
Som led i egen træning kunne redskabet benyttes liggende eller siddende og være med til at
stimulere muskler og motorik. Prototypen blev udviklet i tekstil i samarbejde med en syerske, som
ligesom Leo, blev samskaber i projektet. Designeren arbejdede med forskellige teksturer ved at sy
knapper på, male på stoffet med tekstilfarve, sy stofsnipper fast og skære forskellige mønstre i det.
Herefter indvilgede Leo også i at teste de forskellige teksturer på prototyperne, mens designeren
dokumenterede det. Prototypen kunne ikke udvikles uden hjælp fra syersken og Leo – det illustrerer
værdien af samskabelse.
I de efterfølgende tests fandt designeren ud af, at tekstiler og en klinisk sygehussektor ikke spiller alt
for godt sammen, men at hun havde udviklet et produkt, der kunne tiltale den enkelte ud fra hans eller
hendes personlige præferencer. Om man er til gul eller blå, læder, gummi eller silke – så kunne
produkt tilpasses efter individuelle behov og ønsker.
Uden de sundhedsprofessionelles input og samarbejdet med syersken og Leo var produktet aldrig
blevet til noget. Derfor er det vigtigt at få så bred en viden i spil, som muligt, og skabe sammen hvis
man vil komme på innovative løsninger.
Borgernes behov i fokus – Case 2
Dette afsnit giver indblik i, hvordan Vejle Kommune som organisation praktiserer designtænkning. Der
præsenteres en case, hvor kommunen inviterede designere indenfor med henblik på at tænke nyt i
forhold til, hvordan borgernes relationer til omverdenen kunne styrkes. Projektet blev startskuddet på
en større satsning i kommunen, som nu har resulteret i, at 40 medarbejdere fra Vejle Kommune er
diplomuddannet i designtænkning i praksis.
I Brejning, som ligger i Vejle Kommune, har kommunen også udviklet sit eget innovative rum - et
velfærdslaboratorium med kreative faciliteter, hvor medarbejderne kan stille undrende spørgsmål og
selv blive i stand til at løse dem sammen med og for borgerne. Ordet laboratorium kender vi fra film
som fx Frankenstein, hvor metallignende redskaber og glaskolber hører til. Men i regionalt og
kommunalt regi betyder det en samlingsplads for eksperimenter med plads til samarbejde mellem
spændende aktører, der i fællesskab løser fremtidens udfordringer.

Der er i dag flere danske kommuner, der arbejder med living labs s om testcentre, hvor borgerne
inviteres ind og afprøver ny teknologi. I Vejle Kommune har man båret sig lidt anderledes ad. I stedet
for at være drevet af teknologi, retter Vejle Kommune sig mod en borgerdreven tilgang og
designtækning som grundlag for kommunens innovationsstrategi.
I Vejle Kommune startede tankerne som sagt, da kommunen i 2011 inviterede Designskolen Kolding
om bord. Designskolen har en bred erfaring i at udøve designtænkning i praksis og fungerer således
som laboratorier for kreativt udviklingsarbejde for virksomheder og organisationer, bl.a. LEGO,
Easyfood og Sygehus Lillebælt.
Professionelle designere fra Designskolen Kolding skulle konkret hjælpe med at undersøge hvordan
man på bostedet, Skansebakken, kunne styrke beboernes sociale relationer. Beboerne er på
bostedet er psykiske og fysiske udviklingshæmmede. Da de udefrakommende designerne begyndte
at se på institutionen indefra, så de ting, som medarbejderne havde stirret sig blinde på og det skulle
vise sig at være kimen til nytænkning på stedet. Medarbejderne kom jo på bostedet hver dag og
gjorde de ting, de plejede at gøre. Designerne var derimod uvidende og begyndte naturligt at stille
spørgsmålstegn ved hverdagens strukturer. Institutionen selv havde et ønske om at invitere flere
frivillige ind af døren for at få mere liv i huset. Fokus for designerne var derfor, hvordan bostedet
modtog gæster udefra.
En af designerne kom med en idé om at holde en koncert en dag under frokosten. Dette var et
eksperiment, for at se hvordan personalet og borgerne ville reagere på spontant besøg udefra og
anden aktivitet end den daglige rutine. Borgerne blev glade for musikken, men da der skulle blendes
mad til nogle af de borgere, der ikke kunne tygge selv, overdøvede larmen fra blenderen designerens
guitarspil. At blende maden for borgerne var en rutine for personalet, som de normalt ikke havde bidt
mærke i. Det gav en gevaldig larm midt i frokosten og gjorde, at oplevelsen ikke blev særlig hyggelig.
Her gik det op for personalet, at blenderen måske skulle stå et andet sted.
(http://www.designafrelationer.com/blog/)

Figur 5.4 (Allan fra Designskolen Kolding giver guitarkoncert for nogle af medarbejderne og borgerne på
Skansebakken.)

I et andet forsøg er på at teste institutionens åbenhed, gjorde en af designerne en dag klar til
vaffelbagning. Men dette blev et problem for personalet, for det gik jo ikke, at der pludselig skulle
dufte af og spises vafler, når borgerne skulle hen og sove middagssøvn. En del af den daglige rytme
blev pludselig forstyrret, og det gjorde ledelsen og medarbejdere bevidste om, hvor rutinepræget
institutionen var. Dette passede ikke sammen med Skansebakkens ønske om at være en åben
institution. Det satte derfor nogle nye tanker i gang for personalet i forsøget på at skabe en bedre
hverdag for borgerne.

Figur 5.5 (Joan, fra Designskolen Kolding, bager vafler i fællesarealets køkken.)

Projektet blev en indsigtsfuld øvelse, der også gjorde lidt ondt på ledelsen og medarbejderne, men
samtidig motivere dem til at kigge på løsningsforslag. Én af løsningerne blev blandt andet oprettelsen
af en Facebook-side for beboerne. Det sociale medie skulle bruges til at kommunikere eksternt med
henblik på at samle en gruppe af frivillige, der gerne ville hjælpe med diverse opgaver og udflugter.
På den måde skulle beboernes gamle relationer styrkes, mens de samtidig kunne skabe nye.
Facebook-siden blev et lettilgængeligt mødested for beboerne, medarbejdere, pårørende og frivillige,
og er stadig en succes den dag i dag.

Figur 5.6 (Vaflerne nydes med velbehag af Skansebakkens borgere.)

Øvelsen gjorde medarbejderne bevidste om, hvor lidt der skal til for at ændre en rutinepræget
struktur, og at dette er en nødvendighed, hvis frivillige skal involveres for at forbedre relationerne på

institutionen. Projekt Design af Relationer varede halvandet år, og i 2013 fik Skansebakken
Kommunernes Landsforenings Innovationspris for deres tilgang.
I projekt Design af Relationer gjorde designerne brug af enkle interventionsmetoder, som blandt andet
at lave en spontan koncert og bage vafler for at stille spørgsmålstegn ved Skansebakkens daglige
rutiner og strukturer. Designerne fra Designskolen Kolding kiggede på institutionen med nye øjne.
Den mulighed for at udfordre rutiner og praksis har man også som nyuddannet sundhedsprofessionel
i sundhedsvæsenet. Med nye øjne kan man stille spørgsmålstegn ved eksisterende praksis og møde
sine kolleger med en naturlig undren og sund skepsis. Det kan godt være svært at stille de rigtige
spørgsmål som nyuddannet, hvis ens kolleger er rutinerede og har mere erfaring. Men nogle gange
giver det pote at udvise mod til at sætte spørgsmålstegn ved hverdagens arbejdsgange og strukturer.
Har man tilmed en idé til, hvordan man kan gøre praksis bedre og anderledes, er man et skridt
nærmere.
At udøve designtænkning i praksis kan starte som et reelt behov og observationer på
medarbejderniveau, men kræver opbakning fra ledelsen i form af strategi og organisationsudvikling
gennem bl.a. på kompetenceudvikling.
Medarbejderen som samskaber – Case 3
Denne case illustrerer, hvordan medarbejdere på et socialt center, nemlig Center for Høretabs
elevhjem, anvendte designmetoder og derved blev samskabere af et nyt digitalt informationsredskab.
I Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi arbejdes der også med
medarbejderdreven innovation. I et projekt om deling af information mellem medarbejderne og børn
på Center for Høretabs elevhjem, blev medarbejderne bedt om at spille og filme udfordrende
arbejdssituationer på deres arbejdsplads ved hjælp af iPads/iMovie. Flere forskellige situationer blev
ageret af medarbejderne og filmet af andre, for at få øje på hverdagens problemstillinger på en ny
måde. Med baggrund i designtænkning skulle filmene diskuteres mellem medarbejderne, sådan at
medarbejderne selv kunne komme med løsningsforslag. Dette er en observationsmetode, hvor
medarbejderne selv reflekterer over egen praksis frem for at eksterne konsulenter/designere kommer
udefra for at observere. Fordelen ved denne metode kan være, at den opbyggede erfaring i
organisationen aktiveres. En anden fordel er, at det kan være en mindre omkostningstung proces,
hvor det også er medarbejderne, der har ejerskab over processen.
En iPad er et simpelt redskab, som de fleste kan anvende til at dokumentere en given situation. Video
er en umiddelbar og ofte sjov måde at forstå situationen på. Ved hjælp af denne metode fik
medarbejderne øje på en række problemstillinger på Center for Høretabs elevhjem. De begyndte
herefter at brainstorme sig frem til, hvilke løsningsforslag der kunne være relevante ud fra de
udfordringer og behov, de fik øje på.
Efter at have set filmene, blev medarbejderne klar over, at kommunikationsformen og delingen af
information mellem medarbejdere og de døve børn på elevhjemmene var gammeldags og ineffektiv.
Lapper med beskeder, ringbind og opslag med forskellig skrift i alle afskygninger prægede væggene
på både medarbejdernes kontorer og på elevhjemmenes fællesarealer. Lapperne var ligeledes
medarbejdernes måde at kommunikere med elevernes pårørende og lærere på. Ofte blev denne
kommunikation delt mellem flere medarbejdere og kun én elev. Gennem filmene fik medarbejderne
øjnene op for, at overlevering af informationer kunne deles på en anden og måske mere effektiv vis.
Dette var også gældende for hverdagsbeskeder, som fx hvad der var på menuen til aftensmad,
hvilken tid der var ridning og hvilke pædagoger, der kom på aftenvagt.

Medarbejderne kunne se, at eleverne var dybt afhængige af dem i forhold at modtage simpel
hverdagsinformation. Dette afhængighedsforhold var måske ikke til elevernes bedste. De boede
netop på elevhjemmene, for at kunne fungere selvstændigt på lige fod med andre børn og unge trods
deres hørehandicap. Ergo fik medarbejderne øje på et behov hos eleverne, og et behov for at løse
deres interne kommunikation på en moderne og mere hensigtsmæssig måde.
Samtidig stod Center for Høretab til måls for Region Syddanmarks vision om at implementere
velfærdsteknologi på det sociale område. Så løsningen på udfordringen blev en digital
informationstavle fra ProReact, også kaldet Interaktiv Borger Guide. Tavlen skulle hjælpe
medarbejderne og eleverne ind i den digitale tidsalder samtidig med, at eleverne blev mere
selvstændige. Ledelsen på Center for Høretab bakkede op om initiativet, hvad er nødvendigt for at
kunne drive et sådant udviklingsprojekt.
Medarbejderne blev herefter inddraget i flere workshops, afholdt af den private udbyder af
informationstavlerne. Her kunne de være med til at definere, hvilken type information de digitale tavler
skulle indeholde. Medarbejderne var på den måde med til at designe softwaren og
brugergrænseflade. Det gode ved informationstavlerne var, at de var specielt rettet mod brugere, der
var gode til at navigere med visuelle symboler og billeder frem for skrift. Derfor blev medarbejderne
også bedt om at udvælge, hvilke symboler der ville være relevante for at repræsentere fx aftensmad,
klokkeslæt, dag og nat.
Selvom medarbejderne havde svært ved at betjene informationstavlerne og introducere tavlerne i
elevhjemmenes dagligdag i starten, var der optimisme og en stor interesse for projektet fra start også fra elevernes side. Dette skyldtes blandt andet, at det var medarbejderne selv, der havde
lokaliseret behovet og derefter ønsket en ny og bedre løsning. De var ligeledes blevet gjort ansvarlige
i den tidlige del af den kreative proces, og derfor blev samskabelsesprocessen god og effektiv fra
start. Medarbejderne var samskabere af produktet, og fik dermed naturligt ejerskab over resultatet.
Ideen med projektet var at hvis medarbejderne fik ejerskab, ville dette naturligt afsmitte på eleverne.
Dog kunne man også have inddraget eleverne selv, til at samskabe om løsningen.
Gevinsten var glade elever. De var i forvejen vant til digitale kommunikationsformer, men kunne nu
kunne mestre hverdagsopgaver selv ved hjælp af tavlen. Fx kunne informationstavlen vise vejen ned
til toget ved hjælp af billeder. Derved kunne en ung elev, uden andet sprog end tegnsprog, selv træne
turen derned, for til sidst at kunne klare opgaven alene - uden hjælp fra en voksen.
Smukke wearables til egenmestring - Case 4
Velfærdsteknologi og digitale løsninger vinder mere og mere indpas i sundhedsvæsenet (Ungerman
Fredskild, 2013), som næste og sidste case også vil belyse. Her kigges nærmere på designet af
kropsbåren teknologi, og hvordan samskabelse er en nødvendighed for at udvikle et succesfuldt
produkt til ældre kvinder i eget hjem.
Kapitlets sidste case tager afsæt i et igangværende ph.d.-projekt på Designskolen Kolding, der har
fokus på ældre kvinder i eget hjem og velfærdsteknologi. Projektet undersøger om accessories kan
være med til at udvikle designet af kropsbåren teknologi, også kaldet wearables. En accessory er et
stykke personligt tilbehør, der bæres tæt på kroppen og derfor relaterer til bæreren funktionelt,
konceptuelt og æstetisk. Accessories kan være alt fra tasker, briller, smykker til beklædningsdele som
tørklæder og sko. Wearables er et udtryk for et objekt med en integreret computer eller anden
elektronik,
der
er
lille
og
let
nok
til
at
kunne
bæres
på
kroppen
(https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_computer). Der er ikke langt fra wearables med integreret
teknologi til accessories, da de begge bæres tæt på kroppen.

Formålet er at forske i designet af fremtidens sundheds-wearables ud fra bærerens perspektiv, sådan
at vi som patienter og borgere får et positivt tilhørsforhold til teknologien. Og det er der brug for, når vi
skal være i eget hjem længere. Med fokus på ældre kvinders oplevelse af wearables bliver en
empatisk designtilgang anvendt i undersøgelsen.
Samskabelse med mange aktører
Undersøgelsen favner en lang række aktører, som på engelsk bliver kaldt stakeholders (Gottlieb,
Larsen og Sørensen, 2013). Disse har til hensigt at bidrage med viden og kompetencer, og en af
disse aktører er bl.a. en dansk virksomhed, Cortrium, der har udviklet en sundhedsmonitor.
Virksomheden udvikler sundheds-wearables, som kropsbårne computere der måler kroppens data,
populært kaldes. For at kunne forstå teknologien muligheder, er den private part en naturlig
samskaber i projektet. Ældre kvinder bliver også naturlige samskabere i projektet, ligesom pårørende
og sundhedsprofessionelle med relevant ekspertviden, da de lever med udfordringerne forbundet
hermed hver dag. Samtidig er fremtidens accessory designere også samskabere af fremtidens
kropsbårne teknologi, fordi de udvikler produkterne i samspil med de tekniske leverandører. Disse
bliver uddannet som dygtige håndværkere med en veludviklet sensitivitet for brugernes behov. Nogle
af dem er uddannede guldsmede, andre beklædningshåndværkere. Fælles for dem er, at de er
specialiseret i relationen mellem krop og objekt. De har sans for materialers værdi og koblingen
mellem en brugers identitet og kontekst. Denne sans fintunes ved at interagere med borgeren, som
også er gældende for samskabelsesprocesser.
Som en første observationsmetode blev designstuderende således sendt ud til tre ældre kvinder i
eget hjem, for at forstå værdien af de ældres personlige accessories. Idéen var at lære de
designstuderende at foretage kvalitative undersøgelser for bedre at forstå de ældre kvinders levede
liv og hverdag. Det, der mere konkret skulle undersøges var henholdsvis de ældres yndlingssmykker,
deres foretrukne funktionelle accessory og deres foretrukne beklædnings-accessory. Det kom der
nogle meget personlige og rørende historier ud af. Smykkerne var en sølvring, en halskæde med et
guldhjerte i og et guldarmbånd. De tre funktionelle accessories var et par briller, en rygsæk og en
iPhone. De tre beklædnings accessories var en kappe, en jakke og en nederdel.
I de indsamlede data fremkom viden, der kan bruges som inspiration til, hvordan fremtidens
sundheds-wearables kan se ud, sådan at de relaterer til brugeren ud fra personlige præferencer.
Teknologiens udvikling gør det ydermere muligt at integrere den i meget små objekter og væve den
ind i tekstiler. Derfor er teknologien oplagt til at hjælpe patienter og borgere til egenmestring a
 f egen
sundhedstilstand. Det vil sige, at patienten kan monitorere sig selv evt. i samarbejde med egen læge
eller plejepersonale. Egenmestring skaber dermed et ligevægtigt forhold mellem den ældre kvinde og
sundhedsvæsenet, da egenmestring optimerer oplevelsen af selvstændighed (gennem teknologi) og
derved sikrer den ældres værdighed.
Udfordringen er at tilpasse teknologien til de ældres behov, og her kommer den ældre som
samskaber ind i billedet. De designstuderende anvendte en simpel kvalitativ metode til at forstå,
hvilke værdier vi tillægger vores personlige accessories, ved at gå i dialog med kvinderne. Her skete
der en social interaktion, som gjorde, at damerne åbnede op for nogle af deres mest intime og
personlige historier. Det iøjnefaldende var, at kvinderne gerne ville fortælle om minderne og
historierne i deres personlige accessories, selvom disse også handlede om afdøde
familiemedlemmer. Disse historier og objekter indeholder værdifuld viden, når fremtidens wearables
skal designes. Selvom de designstuderende kun havde kendt kvinderne i en time eller to, opnåede de
på kort tid unik viden om de værdier, vi tillægger vores yndlingsejendele. Der er altså viden, der skal
opsamles, for at opnå en kreativ forståelse for patientens hverdag - for at udøve en empatisk
designtilgang og designe succesfulde sundheds wearables.

Denne proces er dog ikke bare lige at gå i gang med. Først skal der oprettes en troværdig kontakt til
de ældre kvinder, pårørende, accessory designstuderende, sundhedsprofessionelle og den private
virksomhed. Derefter skal udarbejdes samtykkeerklæringer, tilrettelægges tidsplaner og
procesledelse, samt struktureres metodeforløb for at afklare, hvilke værktøjer der vil være gode at
anvende i en så kompleks problemstilling. Disse udfordringer beskrives på de næste sider som sidste
del af dette kapitel.
Udfordringer i den empatiske designproces
Dette sidste afsnit slutter af, hvor kapitlet startede. Med udgangspunkt i Sanders’ eksempler, forklares
det, hvilke fem faktorer der skal gælde i en organisation, hvis man succesfuldt vil praktisere
samskabelse og designtænkning ud fra en empatisk designtilgang. Disse faktorer er i en vis
udstrækning overensstemmende med faktorerne i forandringsteorierne, præsenteret i kapitel 2.
Sanders mener, at for at der kan ske en succesfuld implementering af designtænkning i praksis, skal
hele organisationen gennemsyres heraf, fra det strategiske og organisatoriske niveau til det
operationelle niveau. Hun nævner fem faktorer for, at dette kan opnås og hendes teori bakkes op af
flere forskere, der også praktiserer empatisk design i større organisationer blandt andet Philips
Healthcare og deres designprojekter rettet mod sundhedssektoren (Postma et al. 2012).
For det første kræver det en forståelse for værdien af empatisk design, og derved designtænkning i
praksis i øverste led af organisationen. I case 2 omkring Vejle Kommune er design på agendaen i
øverste led, da man ved, at designtænkning hjælper til en bedre og billigere offentlig sektor
(www.nyheder.vejle.dk/Borger/Social-psykiatri-og-handicap/Nyheder/Designtaenkning-hjaelper-til-bed
re-og-billigere-offentlig-sektor.aspx).
Grunden til, at det øverste led i en organisation skal være velvillig til at implementere designtænkning
i praksis, er, at der i en organisationskultur skal være forståelse for processerne og omfanget heraf.
Hvis ikke organisationskulturen er indstillet herpå, vil en sundhedsprofessionel møde modstand. Der
vil være modstand fra kolleger og ingen forståelse for projektet fra ledelsens side. Hvis
designtænkning i praksis derimod er en del af ledelsens agenda, vil dette påvirke
organisationskulturen, og de gode og undrende spørgsmål vil modtages med kyshånd fra ledelsens
side. Den grundlæggende faktor i Sanders’ model, er derfor kulturen i en organisation.

Figur 5.7 (Gengivelse af Elizabeth Sanders model (2016) om, hvilke faktorer der skal være opfyldt, nedenfra og
op i en organisation, hvis man med succes vil implementere designtænkning i praksis.)

Næste faktor i Sanders’ model handler om organisationens mind-set. Hvis organisationen ikke er
indstillet på forandring, vil det igen være op af bakke at implementere designtænkning i praksis. Case
3 i dette kapitel handler om medarbejderen som samskaber, og her er Center for Høretab et godt
eksempel. Centrets mind-set var på det rette sted, da man valgte at lade medarbejderne optage deres
observationer af hinanden for derved at få belyst, hvilke udfordringer de havde på elevhjemmene, og
derefter løse dem sammen. Samtidig blev medarbejderne inddraget i processen om at designe
informationstavlernes indhold og deres mind-set for forandring var sikret.
Den tredje faktor er metodikken omkring implementering af designtænkning i praksis for forandring. I
case 3 anvendtes designmetoder som rollespil (medarbejderne agerede vante arbejdssituationer og
udfordringer overfor hinanden), observation (medarbejderne iagttog hinandens ageren) og
dokumentation (rollespillet med medarbejdernes ageren blev optaget på film og dokumenteret ved
hjælp af iPads og programmet iMovie). Disse designmetoder er inspireret fra blandt andet teater,
etnografi og antropologi og det interessante er, at designmetoderne skabte engagement og ejerskab
og hjalp medarbejderne til at imødekomme implementeringen af de digitale informationstavler.
Designmetoderne udgør tilsammen metodikker for forandring.
Fjerde faktor i Sanders’ model er, hvilke konkrete metoder der anvendes. I case 1 anvendte
designeren en handske, lim og velcrobånd for at simulere, hvordan en knyttet hånd føles fysisk,
psykisk og socialt. I case 2 eksperimenterede designerne fra Designskolen Kolding med forskellige
indslag som vaffelbagning og guitarkoncert, for at teste medarbejdernes og beboernes reaktion og
imødekommenhed på Skansebakken. Designmetoderne i case 3, er netop beskrevet ovenfor, som en
samling af designmetoder, der udgør en metodik. I case 4 blev kvalitative metoder anvendt for at

kortlægge de følelsesmæssige værdier, vi tillægger vores personlige accessories som inspiration til
designet af fremtidens sundheds-wearables. Der er derfor ingen metoder, der er mere rigtige eller
forkerte end andre. Som en hjælp har forsker og underviser ved Designskolen Kolding Silje Kamille
Friis udviklet 89 metodekort, eller co-creation cards, med ideer til designmetoder der kan anvendes af
alle. (www.designskolenkolding.dk/nyheder/design-paa-spil).
Sidste faktor i modellen omhandler de redskaber og teknikker der anvendes, når man vil udføre
designtænkning i praksis. Når Sanders foreskriver, at alle mennesker er kreative, er redskaberne
fødselshjælpere til dette. Medarbejderne fra Vejle Kommune lærer at anvende teknikker i
designtænkning og til at turde udføre dem i deres egen praksis, når de tilbydes diplomuddannelsen af
Designskolen Kolding. Her afprøver sundhedsprofessionelle og pædagoger kreative redskaber på
baggrund af konkrete ønsker fra borgere og medarbejdere på deres institutioner. Redskaberne er
blandt andet tuscher, penne, papir og post it notes. Teknikken er at nedskrive og visualisere tanker og
idéer for at komme videre i den kreative proces. Alle kan tegne en streg, en trekant, en firkant og en
cirkel. Mere skal der ikke til for at visualisere velkendte symboler og situationer. Når vi nedfælder
idéer på papir og gør vores tanker visuelle, er billeder med til, at vi forstår en situation bedre. Du
kender sikkert udtrykket, at et billede siger mere end 1000 ord.

Figur 5.8 (En medarbejder fra Vejle Kommune har visualiseret, hvad forskellen er på designtænkning i praksis og
”vi plejer praksis”. Billedet er fra en workshop i diplommoduluddannelsen i designtænkning).

At visualisere en idé er en måde at komme frem til et muligt problemløsningsforslag. For at teste den
og gøre den håndterbar, bygger man en prototype. I case 1 byggede designeren en prototype af en
havehandske med velcrobånd for at forstå, hvordan en hemiplegi kan opleves. Når vi tør bygge,
håndgribeliggør vi vores tanker og giver vores ideer form og nye, relevante spørgsmål opstår. Hvis vi

bygger og visualiserer i samskabelse med borgeren/patienten, inddrager vi hans eller hendes
synspunkt og drager nytte af hans eller hendes erfaringer og viden. Dette er gældende for
sundhedsprofessionelle, patienter, borgere, pårørende og andre interessenter. Kroppen er en perfekt
model til at afprøve prototyper på. Når du bygger med kroppen i fokus, får du oplevelsesperspektivet
med (bodystorming). Dette er især gældende hvis du vil forstå en situation eller udfordring fra et
psykisk, fysisk eller socialt perspektiv, som fx i case 1.
Med Sanders’ model, figur 5.7, er du godt på vej til at forstå, hvordan og hvorfor borgere og
sundhedsprofessionelle skal være samskabere i innovative designprocesser, samt hvem der skal
påvirkes for at implementeringen af kreative idéer og forandring kan lykkes. Den største udfordring for
dette er tid. ”Not having or taking time is often the first barrier for an empathic process.” ( Kouprie og
Visser 2009, s. 447). Det tager tid at forberede designtænkning i praksis. Ikke mindst at implementere
den i en organisationskultur, men også at påvirke medarbejdernes mind-set. At finde de rette
metodikker, metoder, redskaber og værktøjer kan både være grænseoverskridende, og dermed
udfordrende og tidskrævende for en sundhedsprofessionel. At udvælge de rette samarbejdspartnere
og aktører er ligeledes en tidstung proces.
Sammenfatning
I dette kapitel har læseren stiftet bekendtskab med, hvordan designeren gennem empatiske
designmetoder kan stimulere innovationsprocesser. Budskabet er også, at disse designmetoder kan
tillæres af sundhedsprofessionelle, der ikke har en designfaglig baggrund. På den måde bliver den
sundhedsprofessionelle kreativ samskaber af fremtidens sundhedsvæsen. Men forskellige faktorer
skal være til stede, for at den empatiske designmetode lykkes: Der skal være synlig ledelse, det rette
mindset og tålmodighed blandt deltagerne. En proces kan godt tage år og indebære mange
forskellige udfordringer undervejs. Fejl, bump på vejen og ubevidste dårlige beslutninger er en del af
denne proces. Det unikke er dog, at afprøvning af empatiske designprocesser ikke forpligter
forandring. Den foreslår prøvehandlinger som et skridt nærmere til at forstå, hvorfor og hvordan man
kan implementere nye løsninger i sundhedsvæsenet.
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