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Hvordan ser fremtidens sundhed ud? Hvordan 
kommer grænsefladerne mellem det fysiske og 
det digitale til at se ud, og hvilke nye services skal 
der til for at imødegå denne fremtid? Tag med 
på en rejse til fremtidens sundhedssektor anno 
2050 og sprint dig til løsningen på din virksomheds 
fremtidige udfordringer.

“
Københavns Professionshøjskole, Dansk Design 
Center og D2i – Design to innovate inviterer til 
et fremtidsorienteret udviklingsforløb. Forløbet 
er målrettet små- og mellemstore virksomheder, 
der opererer inden for det sundhedsfaglige og 
velfærdsteknologiske område, og som ønsker at 
imødegå en digitaliseret fremtid proaktivt.

Udviklingsforløbet består først og fremmest af 
en workshop i vores sundhedsfaglige fremtid-
slaboratorie og dernæst af et sprintforløb, hvor 
du som virksomhed arbejder fokuseret med 
din egen udfordring i en hel uge og ender med 
at stå med en prototype på et nyt tiltag, en ny 
løsning eller en ny service, som er testet af på 
dine eksisterende eller nye potentielle kunder.

DEL 1: BOXING FUTURE HEALTH
Gennem workshoppen i vores fremtidslabo-
ratorie ‘Boxing Future Health’, som er udviklet 
sammen med mere end 100 eksperter fra sund-
hedsområdet, bliver du præsenteret for fire 
scenarier for sundhed anno 2050, som du både 
kan se, høre og mærke. Du får mulighed for at 
træde ind i et fremtidsværksted, der både kan 
inspirere dig i udviklingen af nye tilbud og sund-
hedsløsninger, men som også kan sætte tendens-
er og trends, fremtidige teknologier og grænse-
fladerne mellem det fysiske og det digitale på 
spidsen i et forsøg på at opdage nye markeder 
og nye forretningspotentialer.

Under besøget i de fire fremtidsscenarier vil vi 
afsøge, hvad scenarierne kan betyde for frem-
tidens sundhedsvæsen, efterspørgsel, kompe-
tencer, samarbejder og forretningsmodeller. 
Scenarierne er afsættet for at tænke langsigtet i 
udviklingen af konkrete initiativer og værktøjer i 
arbejdet med at udvikle sundhedsområdet.

Digitalisering vil i fremtiden være en selvfølgelig 
bestanddel af al forretningsudvikling. Derfor vil 
vi med afsæt i scenarierne nærme os den mest 
centrale udfordring, I som virksomhed står over-
for og tage afsæt i den i det videre arbejde mod 
en digital fremtid.
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DEL 2: SPRINT DIG I FORM TIL FREMTIDEN
I forlængelse af workshoppen vil I indgå i et 
intensivt udviklingsforløb af en uges varighed. I 
dette sprint (accelereret udviklingsforløb) sættes 
der strøm til jeres udfordring, og nogle af landets 
dygtigste designere sørger for at føre jer igen-
nem hele udviklingsprocessen. 

Helt konkret vil et hold medarbejdere fra din 
virksomhed på fem dage gå fra idé til færdigt 
koncept. Et koncept, som på den korte tid både 
bliver valideret af designere, testet med bru-
gerne og godkendt af cheferne. Tilgangen byg-
ger på velkendte greb fra designdrevet udvikling, 
hvor du bruger visuelle redskaber og prototyper 
til at teste dig frem til, om idéen virker, mens 
du udvikler den. Således vil du som virksomhed 
arbejde kreativt og eksplorativt med jeres ud-
fordring den første del af ugen og slutte af med 
at konkretisere jeres løsning, bygge en prototype 
på denne nye løsning og teste den af på jeres 
kunder eller brugere.

Ud over en brugertestet prototype står din virk-
somhed efter sprintet med en realistisk handling-
splan, der er tilpasset din virksomheds særlige 
position, udfordringer og behov.

Designsprint er i flere år blevet anvendt hos 
Google Venture, og er efterfølgende blevet 
udbredt og anvendt verden over som en effektiv 
og økonomisk fordelagtig arbejdsmetode, der 
hurtigt giver konkrete resulterer.

Læs mere om Sprint:Digital på sprintdigital.dk
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TILMELDING
Workshoppen og sprint-forløbet er muligt at 
tilmelde sig med en egenbetaling på 25.000 kr. 
for en virksomhed. Forløbet har en samlet værdi 
på 255.000 kr., men grundet offentlige støttem-
idler har vi mulighed for at tilbyde forløbet til en 
markant reduceret pris. Ydermere, har I som virk-
somhed mulighed for at benytte jer af en gratis 
voucher til rådgivning til en værdi af 25.000 kr. 
i forbindelse med sprintet. Denne rådgivning 
skal sikre, at jeres udviklingsproces ikke stopper 
efter sprintet, men at løsningen bæres tilbage til 
jeres virksomhed, når hverdagen igen banker på 
døren. 

Hvis du er nysgerrig på jeres muligheder for at 
deltage i programmet, eller har spørgsmål du 
gerne vil have besvaret, kan du kontakte en af 
følgende kontaktpersoner:

Sidsel Winther, Dansk Design Center
tlf.: 25 51 82 88

Ann Rasmussen, Københavns Professionshøjskole 
tlf.: 24 29 62 91

Vi glæder os til at høre fra dig.


