
DESIGNFACILITERET OFFENTLIG-PRIVAT INNOVATION
TORSDAG DEN 21. JUNI 2018 PÅ COMWELL I KOLDING

PPI IMPACT
PUBLIC PRIVATE INNOVATION

Under overskriften ’Velfærdsudvikling gennem design’ holder vi konferencen, der tager fat på 

erfaringer, muligheder og gode eksempler, når velfærdsløsninger udvikles via designfaciliteret 

offentlig-privat innovation (OPI). 

Konferencen henvender sig således både til offentlige og private aktører i og uden for Danmark, 

som ønsker viden om, hvordan innovationssamarbejdet kan faciliteres og skabe værdi for såvel 

borgere som offentlige aktører og private virksomheder. 

Billetprisen er 395 kr. inkl. moms. Du kan tilmelde dig konferencen her

Har du spørgsmål til konferencen, så kontakt: design@kolding.dk  

Hold øje med vores facebook-side Design By Kolding

#designbykolding #welfarebydesign

VELFÆRDSUDVIKLING  
GENNEM DESIGN 

PPI Impact afholdes i samarbejde med:

https://www.kolding.dk/details/232-designfaciliteret-offentlig-privat-innovation/kolding/2018-06-21/08-30 
mailto:design%40kolding.dk%20?subject=PPI%20konference


PROGRAM 

08:30-09:15 Tjek ind og morgenmad

09:15-09:30   Velkomst v. Ann Højbjerg Clarke, institutleder ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

09:30-10:30  Fremtidens velfærdsløsninger med offentlig-privat innovation og design v. Rikke Bastholm Clausen, direktør, 

INNOBA. Hun vil blandt andet tale om: Hvad er OPI, og hvad giver det af muligheder? Hvorfor skal designeren blande 

sig i fremtidens velfærdsløsninger – og hvordan? Et kig i krystalkuglen: Sammen om fremtidens velfærd?”

10:30-10:45 Pause

10:45-11:30  LivingLabs og brugerbehov ved design, udvikling og afprøvning af ny velfærdsteknologi v. Morten Hoff, 

Programchef, CoLab Denmark. Han vil blandt andet tale om:  Muligheder og udfordringer, når OPI foregår på tværs af 

sundhedsvæsenets sektorer

11:30-11:50 Præsentation af de fire breakout-sessions, der finder sted efter frokost

11:50-13:00 Frokost og netwærk

13:00-13:45  Breakout-session 1a: Når virksomheder, kommuner og brugere lader sig designfacilitere gennem test  

og udvikling af nye løsninger med brugerne i centrum v. Per Voss, innovationskonsulent i Developa, Bettina 

Therese ejer af virksomheden ’Indretning med mening’. Peter Rasmussen, partner i ’Pay4It’. Gert Mølgaard, pæda- 

gogisk konsulent i Kolding Kommune og Signe Brouer, projektleder v/ Kommunale Ejendomme i Billund Kommune.  

Case fra OPI Living Design Lab (LDL): Et kig i maskinrummet under test og udvikling af en ny løsning målrettet ”Inde-

klimaet i folkeskolerne – med børns indlæring og trivsel i fokus”

  Breakout-session 1b: Test og udvikling af virtual reality (VR) teknologi til demensramte borgere gennem 

OPI via Syddansk OPI-pulje v. Jesper Roy, partner, Takeawalk VR og Anne-Mette Højer Nielsen, pædagog, Pleje-

center Olivenhaven, Kolding Kommune. De vil blandt andet tale om: Værdien for brugerne, kommunerne og virksom-

heden 

13:45-14:15 Pause

14:15-15:00  Breakout-session 2a: Nye muligheder for at sætte design i spil i offentlig-privat innovation v. Rikke  

Bastholm Clausen, INNOBA. Hun vil blandt andet komme ind på: Den nye udbudslov og innovationspartnerskaber, 

Kommercielle og velfærdsmæssige muligheder samt Fra design til implementering 

 

Breakout-session 2b: Sådan kan offentlig-privat innovation designes v. Jakob Buur, professor, SDU Design, 

Henry Larsen, professor, SDU Design, Majbritt R. Evald, lektor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og 

Rebekka D. Buhl, procesleder, OPI Living Design Lab. De vil blandt andet tale om: Case fra OPI Living Design Lab: 

Lessons learned og brugen af tangible tools

15:00-15:30  The money in design v. Thit Juul Madsen, direktør, D2i – Design to Innovate og Simone Donbæk, 3. Generation og 

medejer af LEDON

15:30-15:45  Afslutning v. Ann Højbjerg Clarke, Institutleder ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

PPI Impact afholdes i samarbejde med:
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