
På arrangementet vil du få indsigt i mulighederne 
for et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde 
(OPI), der handler om at udvikle og teste konkrete 
løsninger på et behov eller en udfordring inden 
for velfærdssektoren. Senhjerneskadecentret 
samarbejder med forskere fra Aalborg Universitet 
og University College Nordjylland, som kan indgå i 
OPI-projekterne. 

Det er ikke en forudsætning at have erfaring med 
velfærdssektoren, da kompetencer og teknologier 
fra helt andre områder kan være relevante i 
forhold til løsninger og koncepter, der kan bruges 
til både handicappede og ældre. Plejeområdet er 
et potentielt meget stort marked både herhjemme 
og i udlandet, hvor fx Kina i høj grad efterspørger 
velfærdsløsninger.  

Udfordringer, som et OPI-samarbejde kunne 
tage udgangspunkt i: 

• Kommunikations- og interaktionsløsninger for   
 beboere, pårørende og medarbejdere
• Hjælpemidler inden for boligindretning og støtte  
 af beboerne
• Løsninger, der kan hjælpe beboerne med at   
 skabe struktur i hverdagen
• Sansestimulering med eksempelvis lyd og lys
• Badeløsninger

Kom til et uforpligtende møde og hør mere om,   
hvad mulighederne er for din virksomhed. 

SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) i Frederikshavn inviterer den 25. juni til 
dialog og rundvisning i deres Living Lab, som giver din virksomhed en unik 
mulighed for at produktudvikle og teste i optimale faciliteter i et autentisk 
brugermiljø.

Gå-hjem-møde på SenhjerneskadeCenter Nord:

Vær meD tIL At UDVIKLe FremtIDeNS 
VeLFærDSLøSNINGer  

GÅ HJem møDe - 25.06.14

PrOGrAm > >



Klokken 16.00:  Velkomst og rundvisning på SenhjerneskadeCenter Nord  

 (SCN)

Klokken 16.30:  SCN som ramme om produktudvikling og forskning 

Klokken 17.00:  Konkretisering af muligheder for samarbejde

Klokken 17.30:  Let anretning, idéudvikling og networking

Klokken 18.00:  tak for i dag

Tid og sted
25. juni klokken 16.00 – 18.00, SCN Anholtvej 4 -6, 9900 Frederikshavn. 

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på mailen mane@frederikshavn.dk. Husk at oplyse firmanavn, og 
hvor mange I deltager. tilmeldingsfrist 23. juni. 

Læs mere om SenhjerneskadeCenter Nord her 
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