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Indledning

I denne drejebog deler vi de erfaringer og refleksioner vi, i CoLab Odense, har 

gjort os, i arbejdet med tværsektorielle udfordringer, hvor teknologi kan være 

en del af løsningen.

CoLab Odense har eksisteret i omkring 4 år, og er en organisering med et 

overordnet mål om at skabe et meningsfuldt tværsektorielt samarbejde 

baseret på erkendte behov. CoLab Odense har spillet en rolle i de tilfælde, 

hvor det har været naturligt at anvende en teknologi til at opnå det ønskede 

mål. I forlængelse af dette har CoLab Odense haft fokus på at understøtte 

vækst i virksomheder, ved at øge deres muligheder for at komme nærmere et 

samarbejde med sundhedssektoren, i troen på, at det i sidste ende også giver 

bedre teknologier til sundhedssektoren. 

Drejebogen henvender sig til alle ansatte i kommuner og sygehuse der 

arbejder med organisering af og opgaveløsning i den tværgående 

sundhedssektor. Den er tænkt som et uformelt skriv baseret på de erfaringer 

vi har gjort, for måske at lette arbejdet og understøtte planlægningen af 

fremtidige tværsektorielle samarbejder.

Vi håber, at læseren får glæde af dette og ønsker held og lykke med at bruge 

guiden.

Forfattere 
Mette Damkjær Syse
Katrine Schousbøll Leth

For yderligere oplysninger rettes henvendelse til 
Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi

www.Odense.dk/CFV

Læsevejledning

Der er udvalgt en række overskrifter, hvorunder vi beskriver de erfaringer 

der er gjort i CoLab Odenses levetid. Herefter vil der være 3 cases, som 

beskriver forskellige aktiviteter som CoLab Odense har været involveret i, 

og sidst i drejebogen finder du vores anbefalinger. 
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Baggrund

Fremtidens sundhedssektor er i en kontinuerlig udvikling hen imod ”det nære 

og sammenhængende sundhedsvæsen”. Her skal patienten forblive borger 

længst muligt i eget hjem, eller i et forløb i kommunen. Gennem mange år er 

den gennemsnitlige indlæggelsestid gået ned, og flere komplekse opgaver 

overleveres fra sygehus til kommuner og praktiserende læger. Det betyder 

nye opgaver for de sundhedsprofessionelle på sygehuset, der i flere tilfælde 

vil følge patienten hjem både fysisk og virtuelt samt bibeholde et 

behandlingsansvar i patientens eget hjem. Denne bevægelse byder på mange 

udfordringer, nogle af disse tænkes løst med teknologi, andre med nye 

arbejdsgange, og andre igen med en højere grad af inddragelse af patienten 

som aktiv samarbejdspartner.            

Overgange er et vilkår i sundhedssektoren, som den er organiseret i dag. 

Overgangene forsøges overvundet med tiltag der sikrer transparens for 

patient/borger og pårørende med fokus på kvalitet og sikkerhed, videndeling 

på tværs, pleje og behandling, så nært eget hjem som muligt. Overgangene 

findes på tværs af sektorer, men også internt i organisationerne, i afdelinger 

på sygehus, der er organiseret ud fra den kropsdel der er fokus på, og i 

forskellige forvaltninger eller afdelinger i kommunerne. Begge steder giver 

denne opsplittede tilgang og organisering udfordringer for patient/borger –

der naturligt oplever sig selv som et helt menneske.

CoLab Odense har arbejdet i netop dette felt, med et specifikt fokus på 

virksomhedernes deltagelse i det tværsektorielle samarbejde med henblik på, 

at udvikle løsninger der kan svare på disse udfordringer.

Når det grundlæggende omdrejningspunkt i et tværsektorielt samarbejde er 

mennesker, handler det i høj grad om at kende hinanden og kende til 

hinandens arbejdsopgaver. Relationer og netværk er derfor ofte grundstenen, 

når et tværsektorielt samarbejde opbygges og gennemføres. 

Colab Odense har i perioden 2015-2018 eksisteret som et samarbejde 
mellem Odense Universitetshospital, Odense Kommune og Syddansk 
Sundhedsinnovation.

Samarbejdet har haft fokus på, ved anvendelse af teknologi, at 
understøtte et sammenhængende forløb for patient/borger med 
fokus på patient/borger i eget hjem.

Side 1
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Vilkår og opmærksomhedspunkter i tværsektorielle innovationssamarbejder 

Den tværsektorielle sundhedssektor består af sygehuse, kommunal pleje, 
forebyggelse og genoptræning samt de praktiserende læger. Organiseringen 
i 3 sektorer giver udfordringer for patientens/borgerens veje imellem 
sektorerne, hvor hver sektor har sine egne roller og opgaver i forhold til 
patient/borgerforløbet. 

Der er samtidig forskellige incitamentsstrukturer og forskellige prioriteringer 
inden for de rammer, der er udstukket af ministerier, Danske Regioner, 
Sundhedsstyrelsen, KL og PLO.

Sektorerne har deres egen økonomi, med en høj grad af direkte og indirekte 
indflydelse på de øvrige sektorers økonomi. Kommunerne har eksempelvis en 
aktivitetsbestemt medfinansiering, der tjener til at anspore kommunerne til 
at arbejde målrettet med forebyggelse, genoptræning og tidlig opsporing, 
som et led i at undgå forebyggelige indlæggelser. 

I sygehusregi falder antallet af indlæggelsesdage. Antallet af indlæggelser 
derimod stiger i takt med at der kommer flere ældre og flere patienter med 
kroniske lidelser, samt øgede behandlingsmuligheder, der følger af ny 
teknologi og medicin. Samlet set har dette indflydelse på kommunernes 
økonomi. 

Forskellige opgaver kalder også på forskellige kompetencer, og forskellige 
beslutningsstrukturer. Sygehuse har eksempelvis overordnet et meget klart 
behandlingsfokus med en naturvidenskabelig tilgang, og kommunerne har et 
meget tydelig fokus på rehabilitering, der har en mere humanistisk tilgang.

I det tværsektorielle samarbejde handler det om at forstå den virkelighed og 
de mulighedsrum, der findes i sektorerne. Det betyder, at vi må kende til de 
opgaver, reguleringer og kulturer der kendetegner de enkelte sektorer, for 
bedst muligt at facilitere et samarbejde. 

Derfor er relationer og tværsektorielle netværk helt essentielle, da de giver en 
forståelse for ”den andens virkelighed”.

Side 2
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Organisering af det tværsektorielle samarbejde 

CoLab Odense har været baseret på en samarbejdsaftale, som har defineret, 
hvordan samarbejdet skulle organiseres og hvilke opgaver og målsætninger 
sekretariatet skulle arbejde med. 

Parterne i samarbejdet har alle været repræsenteret på direktørniveau i 
styregruppen, som har mødtes 4 gange årligt. 

Herudover har et sekretariat været bemandet af medarbejdere fra 
henholdsvis Odense Kommune og Odense Universitetshospital. 

På dagligt plan har sekretariatet haft et tæt samarbejde og koordinering. 
Det har vist sig at være særligt givende for det tværsektorielle samarbejde, 
at sekretariatets medarbejdere på skift har haft en ugentlig arbejdsdag hos 
den modsatte part. 

Det har gjort det muligt at bevæge sig frit imellem organisationerne og været 
med til at give en hel særlig indsigt i hinandens organisationer.

Sekretariatets opgaver har været meget alsidige. Fx at sparre med 
virksomheder, opbygge projekter, projektlede og betjene styregruppe 
– og på sin vis fungere som sundhedssektorens ”Google maps”. 

Et af kendetegnene har været en stor frihed til at arbejde med udgangspunkt 
i de potentialer der er opstået undervejs, og der har været et særligt fokus på 
at opsamle og lære af erfaringer undervejs, for på den måde at bygge et 
ståsted for anvendelsen af teknologi på tværs af sektorer.

Side 3
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Netværk og økosystem 

Region Syddanmark har i mange år arbejdet fokuseret på at skabe en klynge 
og et netværk omkring sundheds- og velfærdsteknologi. Ideen bag dette er at 
have et forsknings- og udviklingsmiljø, der kan understøtte virksomheder, ved 
at tilføre dem viden – samt give aktørerne en mulighed for at udvikle sammen 
med virksomheder. Klyngerne har brug for et praksisfelt med eksperter og 
dygtige fagprofessionelle, samt i mange tilfælde tilgang til patienter og 
borgere.

For CoLab Odense har det været væsentligt at placere sig som en vigtig spiller 
i de relevante netværk og i det økosystem der findes i regionen. 

Logikken bag dette er, at vi sammen har en betydelig styrke i forhold til viden, 
og sammen kommer vi hurtigere til de gode handlinger. Samlet set har vi en 
bred forståelse af, hvad der er på spil i samarbejdet omkring udvikling og 
implementering af teknologier i den tværsektorielle sundhedssektor.

For CoLab Odense har det været væsentligt at få viden om virksomhedernes 
behov og muligheder, og koble det med de erkendte behov i 
sundhedssektoren.

Derfor har CoLab Odense også haft et særligt fokus på at udvikle og 
vedligeholde ”det nære netværk”. Det vil sige netværket ind i egne 
organisationer. Det har stor betydning at være hægtet på i forhold til, hvad 
der rører sig og hvilke procedurer der i øvrigt anvendes i hver organisation og 
samtidig have nem adgang til de relevante fagligheder. Men mest væsentligt 
har det været at have en direkte adgang til hvordan hverdagen med 
patienter/borgere og medarbejdere tager sig ud.

Side 4

Den offentlige sektor

Virksomheder

Klynger og partnere

Forskning, udvikling og innovation

Uddannelse Finansiering

At arbejde behovsdrevet

CoLab Odense har både haft fokus på aktiviteter opstået på baggrund 
af henvendelser fra driften, og på baggrund af henvendelser fra 
virksomheder. 

Fælles for dem begge er dog, at aktiviteter i CoLab Odense altid har 
været baseret på et faktisk behov.

HenvendelserBehov
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Samarbejde med virksomheder

CoLab Odense har arbejdet med teknologi som en del af løsningen på de 
tværsektorielle udfordringer, ved at facilitere dialog om og afprøvninger af 
teknologiske løsninger på tværs, med henblik på at skabe erfaringer og få 
mere viden om den gode løsning. 

Det vil sige et samarbejde med endnu en partner, nemlig virksomhederne.

Disse afprøvninger foretages dog kun, hvis der, i sygehuset og kommunen, er 
en helt klar oplevelse af et behov. 

En afprøvning skal være meningsbærende og teknologien give mening for 
praksisfeltet/klinikken, enten ved at gøre et forløb mere hensigtsmæssigt og 
sikkert, eller ved at tilføre værdi til patientens behandling og oplevelse af 
forløbet.

Det er vigtigt for virksomhederne at komme tæt på praksisfeltet i sygehus og 
kommune med henblik på at ‘trykprøve’ deres teknologi og udvikle den videre 
på baggrund af den viden de får, når teknologien møder praksisfeltet. En test 
af teknologien i praksisfeltet, kan anvendes som reference ved et senere 
salgsfremstød. 

Mange virksomheder efterspørger dog ikke test og fælles projekter, når de 
tager kontakt til CoLab Odense. De ønsker i stedet kontakt til eksperter eller 
ledere, de kan sparre med, eller en overordnet målgruppediskussion med 
CoLab Odense.  Det er dermed nogle få dialoger med virksomheder der har 
ført til et traditionelt projekt. I stedet har der i høj grad været tale om 
sparring.

Side 5
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NewIcon henvendte sig til Colab Odense med ønske om at præsentere deres 
elektroniske medicinskab. 

Medicinskabet var allerede taget i brug i Den Fælles Akutmodtagelse på 
Odense Universitetshospital, så der var i dette tilfælde ikke tale om, at der 
skulle startes et nyt projekt op, men nærmere sparring ift. hvilke fremtidige 
potentialer, der kunne være for virksomheden og deres produkter. 

CoLab Odense   gjorde derfor brug af netværket og der blev taget kontakt til 
de øvrige, af Region Syddanmarks, ”CoLab”s, og dermed skabt nye kontakter 
for virksomheden.

CASE – NewIcon

Side 6

Formidling til netværk

Kontakter i 
økosystemet

Indsigt i 
sundhedsvæsnet

”Netværket CoLab arbejder på tværs af sundhedssektoren på 
sygehuse, i kommuner og private virksomheder for at skabe 
samarbejde og nye projekter til gavn for både borgere og 
erhvervsliv. Samarbejdet med CoLab Odense var helt sikkert en 
gevinst for os; vi fik meget mere respons end vi tidligere har oplevet, 
så CoLab Odenses netværk gjorde en tydelig forskel”, fortæller 
Hanne Hansen-Nord, Sales Manager, NewIcon Group.
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CASE – Mit Forløb i Region Syddanmark 

Siden CoLab Odense blev etableret i 2015, har der været en opmærksomhed 
på, at "Mit forløb i Region Syddanmark" kunne gøre en positiv forskel for det 
tværsektorielle samarbejde.

I 2015 blev Nyborg Kommune den første kommune på ”Mit forløb i Region 
Syddanmark”. CoLab Odense skabte kontakten der gjorde, at Nyborg 
Kommune kom videre med deres ønske om en kobling mellem kommunens 
forældreuddannelse og barselsforløbet på OUH.

I Svendborg Kommune blev de inspireret af Nyborg Kommunes forløb med 
forældreuddannelse, og CoLab Odense fik derfor en tilsvarende faciliterende 
rolle i at få Svendborg Kommune koblet på platformen.

Med patienten/borgeren som omdrejningspunktet i løsningen, udviklede 
Svendborg Kommune, Medware og CoLab Odense en funktion i platformen 
som giver de sundhedsprofessionelle i kommunen og på sygehuset mulighed 
for at kommunikere ved at skrive beskeder og sende billeder til hinanden og 
til patienten.

Som det seneste skud på stammen har CoLab Odense opbygget projekt 
”Kompetencer på tværs”.

I projektet skal den nye beskedfunktion afprøves i et samarbejde mellem 
Odense Kommune og Geriatrisk afdeling på OUH. Her vil kommunens 
medarbejdere og afdelingen få mulighed for at kommunikere skriftligt i tiden 
umiddelbart efter, at en patient er blevet udskrevet, om spørgsmål der har 
med patientens seneste indlæggelse at gøre.

”Mit Forløb i Region Syddanmark”

Appen "Mit Forløb i Region Syddanmark" er oprindeligt udviklet i et 
samarbejde mellem virksomheden MedWare og OUH med henblik på, 
at etablere en sikker kontakt mellem patienter og sundhedsprofessionelle 
på sygehuset.

Mit Forløb i Region Syddanmark

Medware
Mit Forløb

Forældre-
uddannelse

Diabetes på 
tværs

Forældre-
iværksætter

Kompetencer 
på tværs

Kobling mellem 
sygehus og kommune

OUH Nyborg Kommune Svendborg Kommune Odense Kommune
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CASE - InnoEvent 

InnoEvent  startede som et samarbejde mellem Erhvervsakademiet Lillebælt 
og OUH i 2010. De sundhedsprofessionelle uddannelser kom med i 2011 og 
siden 2017 har også SDU deltaget med studerende.  

InnoEvent finder sted i uge 11 hvert år, hvor de studerende arbejder med 
cases/udfordringer hentet fra det levede liv på OUH og i Odense Kommune og 
med patient/borger som omdrejningspunkt. 

InnoEvent har som mål at levere værdi på 3 bundlinjer:

Værdi for studerende, der opnår innovative og entreprenante kompetencer, 
samt møder fremtidige praktikpladser og/eller arbejdsgivere.

Værdi for sundhedssektoren, der har behov for at fremtidens 
sundhedsprofessionelle medarbejdere kan arbejde aktivt med at udvikle egen 
praksis, i en hverdag hvor teknologi og forandringer er et vilkår, dertil 
inspiration til nye løsninger.

Værdi for virksomheder der møder behov i sundhedssektoren, bliver 
inspireret af nye ideer og nye forretningsområder, samt møder fremtidens 
kolleger og praktikanter. 

CoLab Odense har siden 2016 deltaget aktivt i dette samarbejde. 
Den vigtigste rolle har været, at arbejde målrettet med at koble Odense 
Kommune , virksomheder og det teknologiske økosystem tættere på 
processen i uge 11 – for at skabe en uformel platform hvor relationer og 
dermed grundlaget for at samarbejder opstår.

InnoEvent fortsætter uafhængigt af CoLab Odense.
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Anbefalinger

På baggrund af de erfaringer CoLab Odense har gjort siden 2015, har vi 
sammenfattet en række anbefalinger til, hvordan man med fordel kan 
etablere et tværsektorielt samarbejde, der sikrer, at virksomheder kommer 
tættere på den samlede sundhedssektor, og at der arbejdes målrettet med 
projekter der giver værdi og mening for patient/borger.

Vi ser det som vigtigt, at et tværsektorielle samarbejde:

• Er forankret hos ledelsen hos de involverede parter, for at sikre tilgang og 
legitimitet i organisationerne – og skabe enighed om tiltag og 
fokusområder.

• Bygger på en forståelse for de vilkår der gør sig gældende i sundheds-
sektoren og  en opmærksomhed på, hvorledes der i sundhedssektoren 
arbejdes med teknologi, både konkret og kulturelt, da denne viden er 
vigtig for virksomhederne, for at kunne forstå deres samarbejdspartner.

• Giver mulighed for en fælles tilstedeværelse og det at kunne bevæge sig 
frit i de involverede organisationer.

• Tildeles ressourcer der er dedikeret til at fungere som mellemled mellem 
de to organisationer og bære viden og behov med på tværs af sektorerne 

• Baseres på en nysgerrig, åben og lyttende tilgang ift. de behov der gives 
udtryk for - både direkte og indirekte. 

• Har fokus på, at være en værdifuld del af det samlede økosystem omkring 
anvendelsen af teknologi i sundhedssektoren – og derved kan fungere som 
guide både i sundhedssektoren og i økosystemet.
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