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Hvorfor dette samarbejdsprojekt? 

• Ca. 18.-20.000 personer lever med kroniske bensår 

• Mange menneskelige omkostninger med smerter, lugt, forbindinger, 
afsavn og isolation  

• Stigende samfundsudgifter > 500 mio. kr 

• Virksomheder udvikler nye produkter 

 

Hvordan kan vi ved at kombinere viden og erfaringer fra: 

• patienter med venøse bensår  

• private virksomheder,  

• fagpersoner i kommuner og sygehuse  

Finde nye muligheder og produkter der kan gavne alle? 
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Formål 

• Udvikle nye koncepter og produktidéer, der kan gøre borgerne mere 
selvhjulpne, øge deres livskvalitet og forbedre sårhelingsprocessen 

 

• Gennemføre etnografiske studier mhp. at afdække borgerrelevante 
faktorer 
 

• Identificere metoder, services, effekter og udviklingsspor, som er 
relevante for projektets målsætning 

 

• Inddrage eksperters viden om sårbehandling og produktudvikling 
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Projektets deltagere og roller: 

 
• Sygehus Syd (projektholder) 

• Mediteam Consulting varetager den daglige projektledelse 

• Danfoss Polypower (udvikling) 

• Sahva (udvikling, men udtrådt af projektet) 

• Teknologisk Institut (etnografisk studie, WS) 

• Slagelse Kommune (borgere med venøse bensår) 

• Ringsted Kommune (borgere med venøse bensår) 

 

4 Aase Bjerring d. 2. maj 2012 



Projekt forbedret livskvalitet for borgere med  
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Projektets profiler: 

 

 

 
 

Borgere med venøse bensår 
hjemmesygeplejersker 

 

Fokusgruppen 
(anvendelighed og livsstil) 

 

Sygehusansatte læger og  
sygeplejersker  

 

Lead-user gruppen 
(behandlingsaspektet) 
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Overordnet metode: 

 

 
Fokusgruppe Lead-user gruppe 

Design og udvikling 
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Projekt start 
3/1-28/2 2010 

Lead-usere 
1/4-30/6 2010 

Etnografisk studie 
3/1-30/6 2010 

Fokusgruppen 

Lead-user WS 
1/6-31/12 2010 

Indledende konceptgenerering 
1/8 2010-31/3 2011 

Afsluttende konceptgenerering 
1/4 2011-31/3 2012 

Projektafslutning 
3/1-30/6 2012 
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