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Identificer og Valider
Behov som grundlag for igangsættelse af udvikling

Vi ønsker et robust sundhedsvæsen

I INNO-X brænder vi for at 
sikre innovation og 
forbedringer gennem 
behovsdrevet løsninger inden 
for sundhedsområdet. 

Vi uddanner mennesker, som 
integrerer værdiskabende 
løsninger.

Vi skaber folk med T-profiler

Vi tilbyder:

• BioMedical Design, 
efteruddannelse

• Kurser til Ph.d.-stud. og Postdocs

• Kurser til ansatte i 
sundhedsområdet

• Forskning i innovative 

kompetencer

Vi lægger vægt:

• Interdisciplinært team 

• Team dynamik
• Evidens og effektmål

• Værdiskabelse 
• Kreative processer
• Agile udviklingsprocesser

Hvem er vi

Sys Zoffmann Glud

Martin S. Vesterby

Hvem er I?

Hvad skal vi igennem på dette kursus?

Forberedelse:

Læse fremsendt 

Materiale

Feltarbejde: 

valider behovet 

blandt 

interessenter

Forberedelse:

Udarbejde 5 

min pitch

Feltarbejde:

Valider 

værditilbud

Identificer team-

medlemmer

Vi arbejder med::

Behovs-baseret 

og data-drevet 

innovation

Need Statement

Vi arbejder med:

Effektmål og 

værditilbud

Netværksdannelse 

og team-dynamik

Vi arbejder med:

Præsentation af 

projekt

Rating af 

værdiskabelse 

og grundlag for 

projekt

Forberedelse:

Læs/lyt fremsendt 

materiale

Formuler need

statement
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Mixed Methods Innovation Model

Behovet er DNA’et i den gode 
ide
Paul Yock, Biodesign, Stanford University

Chance favours the connected mind
Where good ideas come from

Steven Johnson

Need statement
Løse det rette behov på den rette måde – alle sammen!

Do you have a real NEED

Assumption is the mother of all fuck ups

- Under Siege 2
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Bio-X Denmark Bio-X Denmark

Bio-X Denmark Bio-X Denmark

Bio-X Denmark Bio-X Denmark
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Behov - Validering Behov - Validering

Behov - Validering Behov - Validering
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Behov - Validering

Skelnen mellem problem og behov

• Problemer er symptomerne på konsekvenserne ved en uløst 
situation eller uhensigtsmæssighed

• Behovet kommunikerer på en positiv måde det potentiale som 
kan opnås og tydeliggøre hvad det er man vil skabe. 

• Behovet bruges til
• Sætte rammen for innovationsindsatsen 
• Sætter fokus på Proof-of-Life
• Skabe et narrativ som kan skabe passion hos interessenterne 

Ingen løsing i et Need Statment
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A better way to surgically remove cancer at the lower sacrum (in xxx patients), 
with a less invasive procedure and eliminating the risk of damaging the dura 
and nerve pathways.

populationoutcome problem

A more effective way to care for wounds in patients with diabetic
neuropathy in order to prevent the need for amputation.

outcome

problem population

Afskaffelse af ikke-meningsfuld 
registrering

En måde at foretage registreringer på som reducerer mængden 
med af registreringer med 20% og sikrer at kun relevante 
registreringer foretages således at der frigives mere tid til klinisk 
arbejde.

Uden mad og drikke dur patienten ikke

En	måde	at	få	patienter	til	at	drikke	og	spise	nok	under	og	efter	indlæggelse	for	at	
øge	deres	sundhedstilstand	i	syge	og	rekonvalensperioden og	afkorte	deres	
indlæggelse	med	1	dag.	

Effektmål
Ønskede effekter Målt ved

Accelereret bedring hos patienten Antal indlæggelsesdage, længde 
på rekonvalescens, antal sygedage

Forbedret patient komfort
(bekvemmelighed) 

Udredningstid, frekvens af 
indkaldelser, antal behandlinger,
ændring i hvor behandling 
modtages, smerte, 

Forbedret produktivitet Tid, ressourcer brugt til at 
gennemføre en procedure

Forbedret anvendelse, 
arbejdsstillinger hos 
personalegruppe

Arbejdsskader, ressourcetræk,
sygemeldinger hos personalet, 

Forbedret behandlingskvalitet risiko for komplikationer, infektioner, 
livskvalitet, rekonvalescens, 
reoperation

Brug kort
I skal udvikle et Need-statement på efterfølgende case 

Husk et relevant effektmål

I vil have 15 minutter til opgaven

Øvelse – lav need statement:
En kvinde i 60´erne kommer på ambulatoriet for at blive udredt af en erfaren overlæge. 
Overlægen kigger på scanningsbillede og undersøger kvinden og siger så:

"Der er ikke noget i vejen med din ryg, men det kunne godt se ud som om der kunne være
noget med hoften.

Det er jeg dog ikke specialist i, så jeg er nødt til at sende dig tilbage til din praktiserende
læge for at få en ny henvisning."

Kvinden siger. "Nu har jeg været på samtlige hospitaler i regionen og kørt over 3000 
kilometer, og jeg har stadig ikke fået at vide hvad jeg fejler."

Lægen siger: "Sådan er systemet. Jeg forstår dig godt. Jeg beklager."

Lægen undersøger 6 patienter den dag. de 4 ud af de 6, herunder kvinden ovenfor, er
blevet fejl-visiteret, ofte mere end en gang. "Det er en helt normal dag på ambulatoriet", 
siger lægen, "Sådan har det været i mange år."
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Biobreak Fremlæg din case

Identificer dine interessenter
Ved brug af Iron Triangle Interessent

Øvelse

Hvem er interessenterne i dit behov og
hvordan påvirker du dem?

Interessent
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Interview af informanter Øvelse

Day	2,	21	February	2017:	

Preparation:	Udacity,	prepare	NEED	STATEMENT	and	CANVAS	– review	first	need	statement

9:15-9:30:	 Presentation	of	today’s	program	
9:30-10:15:	 Lecture,	Coupling	of	research	with	applied	use,	Stine	Yde,	Klinisk Mikrobiologisk Afd.,	

AUH.		
10:20-11:05:	 Lecture;	Role	of	mixed	methods	research,	by	Mie	Østergaard,	Institute	of	Clinical	

Medicine	AU	- Center	for	Planlagt Kirurgi,	Silkeborg
11:05-11:15:	 Coffee	break
11.15-12.00:	 Exercise	in	commenting	on	each	other’s	BMC	and	Need	statement,	help	each	other	

refining	need	statement	and	effect	goals	and	perspective	BMC.
12.00-12.45:	 Lunch
12.50-13.30:	 Exercise	in	commenting	on	each	other’s	BMC	and	Need	statement,	help	each	other	

refining	need	statement	and	effect	goals	and	perspective	BMC.	Last	15	minute	in	plenum	
demonstration

13:30- 14:50:	 From	individual	to	team	to	network,	lecture	and	exercise	
14:40- 14:55:	 Coffee	break
14:55- 15:40:	 Exercises	and	mapping	of	network	
15:40-16:15:	 Summary	of	the	day	and	instructions	for	day	3.	


