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Projekt HoCare2.0
Cilj projekta HoCare2.0 je zagotoviti visoko inovativne, digitalne rešitve za nego
starostnikov na domu, ki je osredotočena na oskrbovance. Projekt je usmerjen na dotično
področje za inovacije zaradi staranja evropske družbe. Proces odpira pomemben trg –
srebrnega gospodarstva, ki še vedno ne nudi rešitev, zasnovanih za starostnike.
Uspeh na novo dostavljenih rešitev in izdelkov, ki temeljijo na IKT, je v veliki meri odvisen
od dveh glavnih dejavnikov:
1. Rešitev mora ustrezati dejanskim potrebam končnih uporabnikov.
2. Končni uporabniki morajo sprejeti rešitev.
Pogosto se zgodi, da primerna rešitev obstaja, a je starostniki ne uporabljajo, saj jim
tehnologija ni všeč, je ne poznajo oz. so je nevešči.
Zato predlagamo, da so starostniki vključeni že v proces oblikovanja rešitev.
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Proces soustvarjanja in
MSP Piloti
Eden najbolj obetavnih načinov za vključevanje končnih uporabnikov v razvoj je
soustvarjanje. Soustvarjanje je proces, ki uporablja znanje in izkušnje končnih
uporabnikov v vsaki fazi razvojnega procesa. Udeleženci si izmenjujejo ideje in
opolnomočijo drug drugega, posledica so bolj ustrezne rešitve, sodelovanje pa
spodbuja tudi uporabnost tehnologije, kar povečuje sprejetost rešitve na trgu.
Da bi preizkusili metodo soustvarjanja in spodbudili učenje, so bili uvedeni pilotni
projekti v šestih državah: na Madžarskem, Poljskem, Češkem, v Sloveniji, Nemčiji in
Italiji z MSP (mala in srednja podjetja), ki so razvila inovativne izdelke za nego na
domu.
Pred piloti so bili udeleženci iz vseh delov tako imenovane četverne vijačnice
(quadruple-helix QH), in sicer MSP, akademskega ali raziskovalnega sektorja, izvajalci
javnih storitev in starostniki s svojimi družinskimi člani, povezani v t.i. laboratorije za
soustvarjanje. Njihove naloge so med drugim vključevale izbor najboljših inovativnih idej
za preizkušanje v pilotnih projektih in tudi aktivno sodelovanje v procesu soustvarjanja.
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Proces Pilotov
Da bi podprli proces soustvarjanja s smiselnim vključevanjem starostnikov, so bila med
projektom HoCare2.0 razvita orodja s smernicami, kako postopati v različnih fazah
razvoja rešitve. Vsi piloti so sledili skupnim predpisanim korakom, opisanih v smernicah,
ki vključuje naslednje korake: pripravo, ustvarjanje znanja, izdelavo prototipa rešitve
in zaključek procesa.

Priprava:
potrebnih fizičnih pogojev za proces soustvarjanja. Ta faza vključuje naloge, kot so
postavitev navdihujočega in ustvarjalnega okolja, skrb za ustrezno usposobljenost
moderatorja, ki bo vodil proces, in druge aktivnosti, povezane z združevanjem vseh
udeležencev in pripravo okvira procesa.

Ustvarjanje znanja:
tu se začne soustvarjanje. Cilj je identificirati zahteve končnih uporabnikov –
potrebe, zmožnosti, stališča in značilnosti starostnikov. Zbrano znanje oceni in analizira
ekipa in/ali moderator. Koristne metode: študije dnevnikov, intervjuji ali srečanja
fokusnih skupin, zapiski, diagrami, miselni vzorci, zemljevidi sredstev, tabele
razpoloženja.
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Izdelava prototipov:
S pridobljenim znanjem MSP pripravi proizvodnjo prvega prototipa, ki je dovršen
vsebinsko, ne pa tudi grafično in vizualno, da ga uporabniki testirajo. Po tem MPS izdela
vsebinsko in vizualno delujoči prototip za nadaljno testiranje uporabnikov. Na koncu
vsi člani laboratorija za soustvarjanje in zunanji strokovnjaki opravijo testiranje in
vrednotenje ter podajo končne povratne informacije. Posledično je dostavljen tržen
izdelek, ki mora biti dovolj dober, da ga ekipa izdelovalcev predstavi vodstvu podjetja, ki
ga odobri za proizvodnjo. Na tej točki je proces soustvarjanja zaključen. Primeri
uporabnih metod: uporaba maket, kontekstualni intervjuji, vodenje državljanov.

Zaključek postopka:
ekipa mora razmišljati o procesu/dejavnostih, dokumentirati proces in identificirati
pridobljene izkušnje. Te nadaljnje dejavnosti vključujejo seznanitev ekipe/posameznikov
in zaključek celotnega procesa soustvarjanja.
Podrobnosti o vsakem pilotu, vključno s ključnimi spoznanji, so predstavljene na
naslednjih straneh.
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SCN4ALL
MSP:
E-Med4All Europe Ltd.
Partner: Central Transdanubian Regional Innovation Agency
Trajanje: 06/2021 - 03/2022
Opis izdelka:

Rešitev iz SCN4ALL analizira fiziološke funkcije srčno-žilnega in avtonomnega živčnega
sistema ter ima širok spekter uporabe v medicini: spremljanje bolnikov s hipertenzijo,
srčnim popuščanjem ali možgansko kapjo, sladkorno boleznijo ali pljučno boleznijo ali
spremljanje učinkovitosti terapij. Podjetje je razvilo telemedicinski sistem, ki neodvisno
spremlja več kot 30 fizioloških parametrov s pomočjo enostavnega in lahko
dezinfekcijskega pulznega oksimetra, izmerjene podatke pa pošilja procesni enoti v
oblaku. Čeprav je bila večina parametrov srčno-žilnega spremljanja, ki jih ponuja sistem
SCN4ALL, znanosti že znana, njihova praktična uporaba, zlasti za splošno populacijo,
še ni bila rešena.

Udeleženci:
Končni uporabniki: 11 starostnikov nad 60 let in njihovi svojci.
Laboratorij za soustvarjanje: strokovna skupina strokovnjakov, ki pokriva QH.
MSP: lastnik inovativne rešitve, ki je vodil proces soustvarjanja in je bil odgovoren za
razvoj produkta.
Izvajalec javne službe: Dom starejših Polgárdi, ustanova, kjer je potekala pilotna
dejavnost in, ki je nudila strokovno pomoč pri oskrbi starostnikov.
Projektni partner: Centralna Transdonavska regionalna agencija za inovacije kot
vodilni partner projekta, ki je vodil in dokumentiral proces soustvarjanja.

Methods used:
kartiranje, študij dnevnika, delavnice ustvarjanja idej, intervju, srečanja fokusnih skupin,
zapiski, miselni vzorci, diagram
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Poudarki/slabosti:
Pandemija COVID-19 je zelo otežila izvedbo pilotne dejavnosti, saj stroga zakonodaja
tujcem ni dovoljevala vstopa v domove za starostnike. V veliko pomoč pri izvedbi pilota
je bilo skrbno delo in vztrajnost medicinskih sester.

MSP Povratne informacije:
MSP ni pričakoval, da bo izvedba procesa soustvarjanja v tolikšni meri prispevala k
razvoju izdelka. Soustvarjanje je razkrilo številne pomembne potrebe končnih
uporabnikov, na katere MSP v fazi načrtovanja ni pomislil. Čeprav je proces
soustvarjanja zahteval veliko časa in energije, se je izplačal, saj je podjetju na dolgi rok
prihranil čas in denar.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Udeleženci so bili o procesu skoraj soglasno pozitivni. Do konca pilota je izdelek doživel
zelo koristen razvoj v mnogih pogledih. Starostnikom, ki so sodelovali pri testiranju, je
bilo tovrstno delo všeč, še posebej pa dejstvo, da je končno nekoga zelo resno zanimalo
njihovo mnenje.

Ključna spoznanja:
Proces soustvarjanja ima resnično dodano vrednost pri razvoju izdelkov.
Upoštevanje mnenj končnih uporabnikov pomaga, da se na trg predstavi izdelek, ki
temelji na dejanskih potrebah povpraševanja in popolnoma ustreza pričakovanjem
končnega uporabnika v glede funkcionalnosti, uporabe in dizajna.
Po začetni zadržanosti se je izkazalo, da je s starostniki dobro delati in njihova
starost v normalnih okoliščinah pravzaprav ni slabost.
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ZWIPPEN
MSP:
Zwippen Ltd.
Partner: Central Transdanubian Regional Innovation Agency
Trajanje: 06/2021 - 06/2022
Opis izdelka:
Zwippenov sistem zagotavlja učinkovit odgovor na resen problem: izboljšanje,
vzdrževanje in po potrebi rehabilitacija finih motoričnih sposobnosti in kognitivnih funkcij
pacientov na domu in institucionaliziranih starostnikov, s čimer se izboljša njihova
neodvisnost in kakovost življenja, dokumentiranje usposabljanja in izboljšanje
komunikacije med zdravstvenimi delavci, negovalci in njihovimi družinami.

Udeleženci:
Končni uporabniki: 11 starostnikov nad 60 let in njihovi svojci.
Laboratorij za soustvarjanje: strokovna skupina strokovnjakov, ki pokriva QH.
MSP: lastnik inovativne rešitve, ki je vodil proces soustvarjanja in je bil odgovoren za
razvoj produkta.
Izvajalec javne službe: Dom starejših Polgárdi, ustanova, kjer je potekala pilotna
dejavnost in, ki je nudila strokovno pomoč pri oskrbi starostnikov.
Projektni partner: Centralna transdonavska regionalna agencija za inovacije kot vodilni
partner projekta, ki je vodil in dokumentiral proces soustvarjanja.

Uporabljene metode:
delavnice generiranja idej, intervju, srečanja fokusnih skupin, zapiski, miselni vzorci,
diagrami
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Poudarki/slabosti:
Med testiranjem prvega prototipa je MSP ugotovil, da nadaljnji razvoj izdelka zaradi
časovnih in stroškovnih razlogov ni mogoč. Kljub temu je soustvarjanje potekalo, čeprav
tržen izdelek zagotovo ne bo pripravljen pred iztekom projekta. Temu sledi, da je bil pilot
na videz neuspešen, a menimo, da je ob prvih pogojih popolnoma izvedljiv. Vsak razvoj
izdelkov ne more biti takoj uspešen, vendar lahko metodologija soustvarjanja
pravočasno pokaže, katere nadaljnje izboljšave so potrebne za razvoj uspešne rešitve.

MSP povratne informacije:
MSP je bil razočaran, a tudi hvaležen za soustvarjanje pilotne rešitve. Razočaran, ker je
upal, da bo njihov razvoj produkta mogoče doseči znotraj zastavljenih okvirov.
Hvaležen, ker je pravočasno ugotovil, katere izboljšave so potrebne za napredek,
vendar pa pot naprej in končni razvoj izdelka ne bosta del tega projekta.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Udeleženci so bili o procesu skoraj soglasno pozitivni. Kljub temu, da izdelek žal ni
prišel na trg v času trajanja pilota, so starostniki uživali v delu in dejstvu, da je končno
nekoga resno zanimalo njihovo mnenje.

Ključna spoznanja:
Velika lekcija pilota je, da ne more biti vsak razvoj izdelka uspešen takoj, če je uspeh
opredeljen kot lansiranje izdelka na trg. Vendar pa je sam proces soustvarjanja še
vedno lahko koristen, v primeru pravočasega opozorila na ovire.
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MobiSeni app
MSP:
Bottom Line Tomasz Bober
Partner: Rzeszów Regional Development Agency
Trajanje: 11/2020 - 05/2022
Opis izdelka:
Ideja aplikacije MobiSeni se nanaša na razvoj in implementacijo mobilne aplikacije za
starejše, ki deluje na pametnih telefonih. Aplikacija je čitljiva (grafika prijazna osebam s
slabšim vidom) in enostavna za uporabo (minimalno potrebnih operacij za uporabo
funkcije). Deluje na Androidu, saj je najbolj priljubljen operacijski sistem, telefoni s tem
sistemom pa so na voljo po ugodnih cenah. Idejo aplikacije je vodil dejavnik
razpoložljivost in nizki stroški.
Osnovne funkcionalnosti aplikacije MobiSeni so:
Časovnik aktivnosti;
Skupinska sporočila;
Gumb za nujne primere.
Tehnične zahteve:
Pametni telefon Android;
Dostop do interneta;
Skupna raba lokacije.

Udeleženci
Končni uporabniki MobiSeni: 11 aktivnih in mobilnih starostnikov z mobilnimi telefoni z
OS Android in 11 družinskih članov, ki so šli skozi razvojni proces izdelka.
Člani laboratorija za soustvarjanje: predstavniki QH so bili prisotni skozi celotno
pilotno izvedbo in podali dragocene povratne informacije.
Zunanji strokovnjaki: 3 geriatrične medicinske sestre so sodelovale pri nekaterih
aktivnostih, kjer je bilo njihovo mnenje pomembno za razvojni proces oziroma testiranje.

Uporabljene metode
tehnika senčenja, intervjuji z uporabniki, zapiski
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Poudarki/slabosti:
Največje tveganje je bilo povezano s pandemijo Covid-19 in je povzročilo zamude pri
izvajanju pilota. Da bi zmanjšali to tveganje, so bili številni sestanki prestavljeni in izvedeni
virtualno. Pri tem je potrebno poudariti, da so bili starostniki med fizičnimi srečanji
učinkovitejši. Starostniki niso bili tako odzivni v primeru spletnih sestankov, včasih zaradi
težav s povezljivostjo, brez kamer na njihovih računalnikih itd.

MSP povratne informacije:
„To je bila odlična priložnost, za neposredno pomoč starostnikov in strokovnjakov ter
pridobitev njihovih povratnih informacij in komentarjev za izboljšanje izdelkov. Delo na
aplikaciji s ciljno publiko nam je omogočilo boljšo prilagoditev in izpolnjevanje specifičnih
potreb, ugotovljenih v procesu soustvarjanja,« pravi Tomasz Bober, lastnik Bottom Line.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Končni uporabniki so vztrajali pri soustvarjajočih srečanjih. Starostniki radi govorijo o sebi,
moderatorji soustvarjalnega procesa pa so pokazali zanimanje za razpravo o navadah
starostnikov, družinskih vprašanjih, hobijih. Nekateri starostniki so izrazili svoje
razočaranje in bili veseli, da je nekdo poslušal. Končnim uporabnikom je bila aplikacija
Life Lines zelo všeč in so jo z veseljem preizkusili v majhnih skupinah.

Ključna spoznanja:
Nujni so dobri stiki z različnimi institucijami v regiji.
Dobre poslovne povezave so neizogibna sestavina, predvsem z osebjem dnevnih
centrov za starostnike.
Prisotnost tehnikov na srečanjih s starostniki je prednost.
Pripravite rezervne naprave z Androidom, saj nekateri starostniki morda nimajo
ustreznih naprav.
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Life Lines app
MSP:
Simple Wool
Partner: Rzeszów Regional Development Agency
Trajanje: 11/2020 - 05/2022
Opis izdelka:

Aplikacija LifeLines - mobilni družinski foto album/knjiga:
aplikacija za ohranjanje stika z družino, kadar fizično ne moremo biti skupaj,
odziv na čustvene potrebe starostnikov,
orodje za boj proti osamljenosti med starostniki,
ohranjanje družinskih vezi,
redno v stiku,
pazi na starostnike na nevsiljiv način,
spominja na najpomembnejše trenutke v njihovem življenju,
zagotavlja zasebnost in vam omogoča, da se spomnite najbolj intimnih dogodkov in
spominov, lahko aplikacija motivira starostnike, da poskrbijo zase: vidijo družino, ki
so jo ustvarili,
trening spomina.

Udeleženci:
Končni uporabniki aplikacije Life Lines: 11 starostnikov in 11 družinskih članov, ki so
radi v stiku s sorodniki prek aplikacij za mobilne telefone in družbenih omrežij, vendar
želijo ob objavljanju slik ohraniti svojo zasebnost.
Člani Quadruple Helixa (člani laboratorija za soustvarjanje): predstavniki QH so bili
vključeni v razvojni proces in posredovali dragocene povratne informacije.
Zunanji strokovnjaki: 3 geriatrične medicinske sestre so sodelovale pri nekaterih
aktivnostih, kjer je bilo njihovo mnenje pomembno za razvojni proces oziroma testiranje.

Uporabljene metode:
tehnika uporabniškega potovanja, intervjuji z uporabniki, zapiski
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Poudarki/slabosti:
Največje tveganje je bilo povezano s pandemijo Covid-19 in je povzročilo zamude pri
izvajanju pilota. Da bi zmanjšali to tveganje, so bili številni sestanki prestavljeni in
izvedeni virtualno. Pri tem je potrebno poudariti, da so bili starostniki med fizičnimi
srečanji učinkovitejši. Starostniki niso bili tako odzivni v primeru spletnih sestankov,
včasih zaradi težav s povezljivostjo, brez kamer na njihovih računalnikih itd.

MSP povratne informacije:
„Povratne informacije končnih uporabnikov so bile zelo koristne in na neki točki tudi
presenetljive za MSP. Starostniki so predlagali nekatere pomembne funkcije
aplikacije. Takšne prilagoditve so možne le z angažiranjem končnih uporabnikov
določenega izdelka, saj so povratne informacije zagotovljene z njihovega zornega
kota.« pravi gospa Mudryk, lastnica podjetja Simple Wool. „Razvoj katerega koli
produkta je smiseln le, če so končni uporabniki vključeni od samega začetka v proces.
Prav tako je treba pred začetkom dela na 1. prototipu katerega koli izdelka preučiti
potrebe končnih uporabnikov, ali je razvoj takšnega izdelka sploh smiseln.«

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Končni uporabniki so vztrajali pri naslednjih soustvarjajočih srečanjih. Starostniki radi
govorijo o sebi in moderatorji soustvarjalnega procesa so pokazali zanimanje za
razpravo o navadah starostnikov, družinskih vprašanjih, hobijih. Nekateri starostniki so
izrazili svoje razočaranje in bili veseli, da je nekdo poslušal. Končnim uporabnikom je
bila aplikacija Life Lines zelo všeč in so jo z veseljem preizkusili v majhnih skupinah.

Ključna spoznanja:
Nujni so dobri stiki z različnimi institucijami v regiji.
Dobre poslovne povezave so neizogibna sestavina, predvsem z osebjem dnevnih
centrov za starostnike.
Prisotnost tehnikov na srečanjih s starostniki je prednost.
Pripravite rezervne naprave z Androidom, saj nekateri starostniki morda nimajo
ustreznih naprav.
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Android Aplikacija
MSP:
Inštitut Jožef Štefan
Partner: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Trajanje: 02/2021 - 06/2022
Opis izdelka:
Android aplikacija za starostnike združuje najučinkovitejše rešitve za oskrbo
starostnikov. To je sodoben hibrid vseh aplikacij, ki so trenutno na trgu, kjer smo
preoblikovali arhitekturo, uporabniški vmesnik, uporabniško izkušnjo, postavitev
elementov in velikost pisav. Inovativne rešitve, kot so pedometer, alarmi za zdravila,
storitev zaznavanja padcev, koledar tablet, poročilo o zgodovini dejavnosti, funkcija
SOS in geo-lokacija starostnikov kot informacije za negovalce, bodo vse zapakirane
v eno samo aplikacijo za Android. Če bo pametni telefon lahko meril nivo kisika v
krvi, bo to na voljo tudi kot funkcija aplikacije. Stopnja je nekako povezana s splošnim
zdravjem starostnikov. Glavni poudarek je na povezovanju skrbnikov (ali svojcev) in
starostnikov.

Udeleženci:
Končni uporabniki: 11 starostnikov in družinskih članov, starih od 61 do 93 let,
večina jih živi doma, le eden v domu upokojencev. Med projektom so se nekateri
redno udeleževali dejavnosti, nekateri so se odločili zapustiti, nekateri pa so se
pridružili nekaj sestankom.
Zunanji strokovnjak: prof. ddr. Ovsenik - vrhunska slovenska gerontologinja,
profesorica, avtorica in raziskovalka.
Tjaša Čebašek – glavna geriatrična sestra za oskrbovance v zavodu.
Jelka Humar – glavna geriatrična medicinska sestra za oskrbovance, ki živijo v
lastnem domu in 2 geriatrični sestri.
Izvajalec javne službe: Dom upokojencev Kranj.

Uporabljene metode:

odprti dialogi, intervjuji, vodenje državljanov, študije dnevnika, zapiski, miselni vzoreci,
spletni vprašalniki
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Poudarki/slabosti:
Največja pomanjkljivost je bila situacija pandemije Covid-19. Izziv je bil prilagoditi
projektne aktivnosti, npr. ker je bila prizadeta motivacija končnih uporabnikov za
sodelovanje v projektu. Med projektom smo bili navdušeni nad sposobnostjo
starostnikov za uporabo digitalne rešitve in njihovim kreativnim razmišljanjem.

MSP povratne informacije:
MSP je metodo soustvarjanja že uporabil in se strinja, da je koristen, saj lahko izdelek
spreminjajo glede na potrebe končnih uporabnikov. Ta pristop bodo uporabljali tudi v
prihodnje, saj jim predlogi končnih uporabnikov omogočajo izboljšati aplikacijo in jo
prilagoditi potrebam starostnikom.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Za končne uporabnike je bila metoda soustvarjanja nova, vendar so se strinjali, da je
prihodnost razvoja storitev in izdelkov za končnega potrošnika. Bili so navdušeni, da
lahko pomagajo spremeniti prihodnost in vidijo svoje možnosti za rešitve oskrbe na
domu. Ker je bil projekt večinoma na spletu, je bilo težje izraziti svoje mnenje in se
povezati z drugimi sodelujočimi. Zato se je njihova motivacija zmanjšala in nekateri
udeleženci/uporabniki so se celo odločili za odstop od sodelovanja. Večina povratnih
informacij o rešitvah je bila pozitivnih, največji problem starostnikov je, ali se bodo lahko
naučili uporabljati digitalno rešitev. Nadaljnja testiranja se bodo nadaljevala pri
starostnikih in njihovih družinskih članih, da bi pridobili dodatne povratne informacije o
zasnovani rešitvi.

Ključna spoznanja:
Srebrna generacija se ne izogiba digitalnim rešitvam, če so pravilno uvedene in
uporabljene. Ključni element je prava mešanica človeških stikov in digitalnih orodij. To je
eno ključnih spoznanj, ki smo jih pridobili, ko smo poskušali nadomestiti pričakovano
obliko srečanja (fizična srečanja), z virtualnimi srečanji zaradi epidemije Covid-19. Druga
pomembna lekcija je bila, da ima pomemben del srebrne generacije, starostnikov, ki živijo
na svojih domovih, vsaj osnovne digitalne veščine. Opazili smo, da je najpomembnejši del
procesa soustvarjanja pridobivanje zaupanja vseh udeležencev in redna komunikacija z
njimi.
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Smart HomeCare system
MSP:
Caretronic
Partner: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Trajanje: 02/2021 - 06/2022
Opis izdelka:
Sistem Smart HomeCare omogoča starostnikom, da živijo doma dlje in bolje, hkrati pa
svojim formalnim ali neformalnim negovalcem zagotavlja orodje za učinkovito skrb za
starostnike. Združuje napredno napravo z zaslonom na dotik, varnostne zapestnice in
pametne razdelilnike tablet. Poleg tega je mogoče sistem dodatno nadgraditi z različnimi
senzorji in zdravstvenimi merilnimi napravami.
Sistem zagotavlja vse najpomembnejše funkcije: zaznavanje padcev, samodejno
povezljivost za zdravje, opozorila/opomnike, integracijo pametnega doma in socialno
povezljivost. Življenjska doba baterije bo bistveno daljša, medtem ko bo storitev še vedno
podpirala glasovne klice, zaznavanje padcev, pozicioniranje (tudi zunaj), spremljanje
aktivnosti in drugo. V kombinaciji z HomeTab (napredna naprava z zaslonom na dotik) bo
skrajšala čas negovalcev za dokumentiranje storitev in zmanjšala napake pri
dokumentiranju. Prepoznavanje glasu, pametno opozarjanje in dokumentacija
zdravstvenih storitev v eni napravi niso na voljo v nobeni rešitvi za oskrbo na domu.

Udeleženci:
Končni uporabniki: 11 starostnikov in družinskih članov, starih od 61 do 93 let,
večina jih živi doma, le eden v domu upokojencev. Med projektom so se nekateri
redno udeleževali dejavnosti, nekateri so se odločili zapustiti, nekateri pa so se
pridružili nekaj sestankom.
Zunanji strokovnjak: prof. ddr. Ovsenik - vrhunski slovenski gerontolog, profesor,
avtor, raziskovalec in praktik.
Tjaša Čebašek – glavna geriatrična sestra za oskrbovance v zavodu.
Jelka Humar – glavna geriatrična sestra za oskrbovance, ki živijo v lastnem domu in
2 geriatrični sestri.
Izvajalec javne službe: Dom upokojencev Kranj.

Uporabljene metode:
odprti dialogi, intervjuji, vodenje državljanov, študije dnevnika, zapiski, miselni vzorci,
spletni vprašalniki
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Poudarki/slabosti:
Največja pomanjkljivost je bila situacija pandemije Covid-19. Izziv je bil prilagoditi
projektne aktivnosti, npr. ker je bila prizadeta motivacija končnih uporabnikov za
sodelovanje v projektu. Med projektom smo bili navdušeni nad sposobnostjo starostnikov
za uporabo digitalne rešitve in njihovim kreativnim razmišljanjem.

MSP povratne informacije:
Za sodelujoč MSP je bil nov tudi način soustvarjanja. S povratnimi informacijami in
vpogledi starostnikov so bili zadovoljni. V prihodnosti bodo metodo soustvarjanja
sposkušali še bolj vključiti.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Za končne uporabnike je bila metoda soustvarjanja nova, vendar so se strinjali, da je
prihodnost razvoja storitev in izdelkov za končnega potrošnika. Bili so navdušeni, da lahko
pomagajo spremeniti prihodnost in vidijo svoje možnosti za rešitve oskrbe na domu. Ker
so srečanja potekala večinoma virtualno je bilo težje izraziti svoje mnenje in se povezati z
drugimi sodelujočimi, zato se je njihova motivacija zmanjšala in nekateri
udeleženci/uporabniki so se celo odločili za odhod. Večina povratnih informacij o rešitvah
je bila pozitivnih, največji problem starostnikov pa je, ali se bodo lahko naučili uporabljati
digitalno rešitev. Nadaljnja testiranja se bodo nadaljevala pri starostnikih in njihovih
družinskih članih, da bi pridobili dodatne povratne informacije o zasnovani rešitvi.

Ključna spoznanja:
Srebrna generacija se ne izogiba digitalnim rešitvam, če so pravilno uvedene in
uporabljene. Ključni element je prava mešanica človeških stikov in digitalnih orodij. To je
eno ključnih spoznanj, ki smo jih pridobili, ko smo poskušali nadomestiti pričakovano
obliko srečanja (fizična srečanja), z virtualnimi srečanji zaradi epidemije Covid-19. Druga
pomembna lekcija je bila, da ima pomemben del srebrne generacije, starostnikov, ki živijo
na svojih domovih, vsaj osnovne digitalne veščine. Opazili smo, da je najpomembnejši del
procesa soustvarjanja pridobivanje zaupanja vseh udeležencev in redna komunikacija z
njimi.
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IAA - inteligentna zvočna analiza
v področnem območju doma
MSP:
TU Chemnitz
Partner: CCS GmbH
Trajanje: 02/2021 - 06/2022
Opis izdelka:
Razvita inteligentna zvočna analiza pomaga spremljati zvoke, ki so pomembni za zdravje
(npr. umivanje zob, dihanje) in varnost (npr. jok, klic na pomoč) v domačem okolju. Če so
vnaprej določeni pragovi preseženi, se sproži alarm, ki pomaga starostniku. Alarm ima
individualne nastavitve:
vizualno (s slikami),
zvočni signal (izgovorjeno besedilo ali melodija),
obveščanje družinskih članov ali skrbnikov s kratkim sporočilom ali telefonskim klicem.
Cilj je odkriti nepravilnosti v dnevni rutini in opozoriti starostnika. Podpora omogoča
starostnikom, da čim dlje samostojno živijo v svojih domovih.

Udeleženci:
Končni uporabniki: 11 starostnikov in 11 družinskih članov, vsi stari od 65 do 85 let.
Večina dobrega zdravja, nekaj normalnih težav povezanih s starostjo, nekatere kronične
bolezni. Zaradi smrti ali bolezni smo morali vključiti nove udeležence, vendar je bila
pridružitev projektu v teku pogosto težavna.
QH-Partner: 3 partnerji iz vsake vijačnice so bili vključeni, da bi podprli nekatere
dejavnosti in dali povratne informacije o pilotnem testu.
Zunanji strokovnjak: 3-4 gerontologi ali geriatrične medicinske sestre so podprli proces z
mnenjem in povratnimi informacijami.
Ponudnik javnih storitev: Univerzitetna bolnišnica Dresden je spremljala proces in po
potrebi nudila podporo.

Uporabljene metode:
študij dnevnika, voden intervju, uporabniško potovanje, vodenje državljanov, vključevanje
ekstremnih uporabnikov, spletni vprašalniki, miselni vzorci, diagrami
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Poudarki/slabosti:
Fizična srečanja so pomembna za motivacijo starostnikov in družinskih članov. Zaradi
pandemije COVID-19 bi jih bilo malo mogoče organizirati. Med fizičnimi sestanki smo
opazili veliko zanimanje udeležencev in tesnejšo interakcijo med njimi, kar je spodbuda za
napredek projekta. Možno je bilo testirati in postavljati vprašanja neposredno. Tudi
interakcija med starostniki je bila zelo impresivna in je prinesla dragocene povratne
informacije.

MSP povratne informacije:
Za razvojnega partnerja je bila metoda soustvarjanja nova. Zelo so bili navdušeni nad
dragocenimi povratnimi informacijami, ki so jih prejeli od udeležencev. V prihodnosti želijo
delati tudi s končnimi uporabniki, saj so vpogledi v potrebe in nagnjenja k novim
tehnologijam, ki jih dobijo na delavnicah in razgovorih, zelo pomembni za učinkovit
razvojni proces.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Starostniki so bili glede uporabnosti preizkušene različice zelo iskreni, čeprav je bila
večina prejetih povratnih informacij negativnih, prav te povratne informacije pa
pomagajo pri nadaljnjem razvoju in izboljšavah. Starostniki niso bili preveč motivirani,
saj so od celotnega procesa soustvarjanja pričakovali več.

Ključna spoznanja:
Če je le mogoče, so za motivirane udeležence v procesu soustvarjanja pomembna
redna fizična srečanja. Rednost igra bistveno vlogo v procesu soustvarjanja na
splošno in predvsem pri delu s starejšimi.
Sestanki se morajo vedno začeti s kratkim povzetkom tega, kar se je že zgodilo, da bi
pobrali udeležence in usmerili pozornost na nalogo, ki je pred nami.
Starostniki si težko predstavljajo posebne značilnosti, zato je potrebno zagotoviti
ustrezne primere.
Bodite potrpežljivi s starostniki, opravite z njimi več (virtualnih) srečanj in naredite
majhne korake, da pridete do zaključne faze soustvarjanja rešitve.
Za uspešen razvoj je bistvena transparentna komunikacija o konkretni viziji.
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Tino DTB
MSP:
DTB Gesellschaft für digitale Therapiebegleitung GmbH
Partner: CCS GmbH
Trajanje: 12/2020 - 03/2022
Opis izdelka:
Tino DTB je digitalni spremljevalec terapije za bolnike z peroralnimi rakavimi
obolenji. Aplikacija služi kot komunikacijska platforma med pacientom in njegovo
osebno medicinsko ekipo. Pacientom pomaga bolje krmariti po terapiji, vzdrževati
pregled in v realnem času obvestiti ekipo zdravstvene oskrbe o tem, kako se
počutijo.
Aplikacija Tino DTB nudi bolniku z rakom naslednje podporne funkcije:
Terapevtski načrt,
Informacije o terapiji,
Zbrano dokumentacijo,
Nadzor zdravstvenega stanja,
Jemanje zdravil,
Življenjski znaki,
Stranski učinki zdravil.

Udeleženci:
Končni uporabniki: 11 starostnikov in 11 družinskih članov, starih od 65 do 85 let.
Večina dobrega zdravja, z nekaj normalnih težav povezanih s starostjo, nekatere
kronične bolezni. Zaradi smrti ali bolezni smo morali vključiti nove udeležence, vendar je
bila pridružitev projektu v teku pogosto težavna.
QH-Partner: 3 partnerji iz vsake vijačnice so bili vključeni, da bi podprli nekatere
dejavnosti in dali povratne informacije o pilotnem testu.
Zunanji strokovnjak: 3-4 gerontologi ali geriatrične medicinske sestre so podprli proces z
mnenjem in povratnimi informacijami.
Ponudnik javnih storitev: Univerzitetna bolnišnica Dresden je spremljala proces in po
potrebi nudila podporo.

Uporabljene metode:
študij dnevnika, senčenje, voden intervju, vodenje državljanov, vključevanje ekstremnih
uporabnikov, spletni vprašalniki, miselni vzorci, diagrami
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Poudarki/slabosti:
Fizična srečanja so pomembna za motivacijo starostnikov in družinskih članov. Zaradi
pandemije COVID-19 bi jih bilo malo mogoče organizirati. Med fizičnimi sestanki smo
opazili veliko zanimanje udeležencev in tesnejšo interakcijo med njimi, kar je lahko
spodbuda za napredek projekta.
Senčenje je dobra možnost za preverjanje sposobnosti starejših za uporabo izdelka.

MSP povratne informacije:
Za partnerja MSP je bila metoda soustvarjanja nova. Bili so zelo navdušeni nad
dragocenimi povratnimi informacijami, ki so jih prejeli od udeležencev. Bili so presenečeni
in impresionirani, kako metoda soustvarjanja olajša proces razvoja izdelka in poveča
njegovo učinkovitost. Za to izkušnjo so zelo hvaležni in želijo metodo soustvarjanja
uporabljati tudi v prihodnje.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
En senior (72) je bil še posebej navdušen nad prvim krogom povratnih informacij. Zdelo
se mu je super, da so njegove predloge upoštevali in predvsem kako hitro so se
spremembe zgodile. To mu je dalo občutek, da je »opažen in cenjen«. Organizacijo
projekta so starostniki ocenili kot zelo dobro. Vedno so se počutili dobro obveščeni in so
že od začetka vedeli, za kaj je rešitev dobra in za kaj se lahko uporablja.

Ključna spoznanja:
Če je mogoče, so za motivirane udeležence v procesu soustvarjanja pomembna redna
fizična srečanja. Rednost igra bistveno vlogo v procesu soustvarjanja na splošno in
predvsem pri delu s starostniki.
Sestanki se morajo vedno začeti s kratkim povzetkom preteklih aktivnosti, da obudimo
spomin na že dosežene mejnike in usmerimo pozornost na nalogo, ki je pred nami.
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Inspec Life
Mediware
MSP:
Partner: DEX Innovation Centre
Trajanje: 09/2021 - 04/2022
Opis izdelka:
Inspec Life je telemedicinsko orodje, ki povezuje pametne naprave, ki preslikavajo
bolnikovo zdravstveno stanje (npr. krvni sladkor, pulz, temperaturo) s pomočjo
posameznih modulov, ki skupaj prenašajo podatke v spletno aplikacijo za kartiranje
zdravja z dostopom tako za zdravnika kot za pacienta.

Udeleženci:
Starostniki, starejši od 80 let, strokovnjaki, ki zastopajo starostnike, raziskovalce,
nevladne organizacije in MSP. Vključili smo tudi družinske negovalce z osebnimi
izkušnjami skrbi za svoje najdražje.

Uporabljene metode:
intervjuji, brainstorming, razprave, dolgoročno testiranje

21

Poudarki/slabosti:
Ključnega pomena je bilo, da smo končno lahko namestili starostnike, kar sprva ni bilo
mogoče, ključno pa je bilo tudi, da se lotimo dolgotrajnega testiranja, izberemo ustrezne
module za izkušnjo in preverimo rezultate meritev.
Izredno posebna so bila za nas srečanja s starostniki, ko je bilo mogoče slišati njihove
ideje in biti z njimi v stiku. Prav fizična srečanja so nam omogočila, da smo ustvarili
pomembne trenutke, ki so bili ključni za soustvarjanje pilota.

MSP povratne informacije:
Pilotna uvedba je imela svoje meje, po drugi strani pa smo naleteli na težave, ki jih
prinaša delo s tako ciljno skupino.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Pomembno je, da je izdelek čim bolj preprost in enostaven za uporabo, kar bo pripomoglo
k povečanju zanimanja za njegovo uporabo.

Ključna spoznanja:
Ključno je dolgo časa delati z isto skupino, imeti z njimi vzpostavljen odnos in sodelovanje
vedno premikati naprej z jasno določenimi pravili in koraki.
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Oscar
Oscar Senior
MSP:
Partner: DEX Innovation Centre
Trajanje: 09/2021 - 04/2022
Opis izdelka:
Oscar Senior se je v okviru soustvarjanja odločil razviti glasovno upravljanje za svojo
aplikacijo, ki je namenjena starostnikom in njihovim skrbnikom. Zaradi tega je
aplikacijo, zasnovano za komunikacijo, zdaj mogoče upravljati z glasom, kar bo
olajšalo uporabo aplikacije zlasti starostnikom.

Udeleženci:
Starostniki, starejši od 80 let, strokovnjaki, ki zastopajo starostnike, raziskovalce,
nevladne organizacije in MSP. Vključili smo tudi družinske negovalce z osebnimi
izkušnjami skrbi za svoje najdražje.

Uporabljene metode:
intervjuji, brainstorming, razprave, dolgoročno testiranje
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Poudarki/slabosti:
Ključno je bilo končno spoznati starostnike, kar sprva ni bilo mogoče, nato pa je bilo
ključno začeti dolgotrajno testiranje in nenazadnje ustvariti glasovno upravljanje in ga
preizkusiti.
Izredno posebna so bila za nas srečanja s starostniki, ko je bilo mogoče slišati njihove
ideje in biti z njimi v stiku. Prav fizična srečanja so nam omogočila, da smo ustvarili
pomembne trenutke, ki so bili ključni za soustvarjanje pilota.

MSP povratne informacije:
Pilotna uvedba je imela svoje meje, po drugi strani pa smo naleteli na težave, ki jih
prinaša delo s tako ciljno skupino.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Pomembno je, da je izdelek čim bolj preprost in enostaven za uporabo, kar bo pripomoglo
k povečanju zanimanja za njegovo uporabo.

Ključna spoznanja:
Ključno je dolgo časa delati z isto skupino, imeti z njimi vzpostavljen odnos in sodelovanje
vedno pomikati naprej z jasno določenimi pravili in koraki.
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CASASICURA
MSP:
CASASICURA SNC
Partner: Cremona Chamber of Commerce
Trajanje: 12/2020 - 03/2022
Opis izdelka:
Inovativna rešitev Casasicura je sestavljena iz:
- storitev daljinskega spremljanja vitalnih parametrov in padcev z uporabo nosljivih
naprav (ura in merilniki krvnega tlaka in nivoja nasičenosti s kisikom), ki so brezžično
povezani s krmilno enoto, ki omogoča prenos vrednosti v operacijski center, ki lahko
nudi pomoč pri primer alarmnih situacij, avtor Casa-Sicura snc;
- programsko opremo, ki omogoča profiliranje uporabnikov, shranjevanje in vizualizacijo
podatkov, prikaz analize trendov spremljanih parametrov (krvni tlak, telesna
temperatura, merilniki ravni nasičenosti s kisikom, podatki o aktivnosti, kot so števci hoje
itd.).

Udeleženci:
Končni uporabniki: 13 starostnikov, 81 - 94 let, 13 negovalcev. Vsi udeleženci se
nahajajo v provinci Cremona in imajo patološke težave, ki zahtevajo spremljanje na
daljavo (npr. tlak, temperatura itd.), so krhki in izpostavljeni tveganju padca, pomagajo
jim v ukrepu regionalnega zdravstvenega varstva ADI/SAD. V času projekta so pilot
zapustili 3 udeleženci, zaradi smrti ali poslabšanja fizičnega stanja, a so bili tekom
soustvarjanja pilota vključeni novi udeleženci.
QH-Partner: vseh 15 partnerjev Cremona Co Creation Lab, ki predstavljajo 4 vijačnice,
načrtuje, spremlja in zagotavlja povratne informacije skozi celoten pilotni projekt.
Zunanji strokovnjak: kot strokovnjak je sodeloval en strokovnjak za gerontologijo in 3-4
geriatrične medicinske sestre. Njihovo mnenje in povratne informacije smo zbrali in
uporabili v procesu razvoja.
Ponudnik javnih storitev: Regija Lombardija je bila vedno močno vključena v proces
kot politični partner.

Uporabljene metode:
kartiranje, vodeni intervjuji, sestanki fokusnih skupin, podpora udeležencem, spremljanje
napredka in ravnotežja v ekipi, diagrami, kolektivna inteligenca, prepoznavanje
obstoječih dobrih praks, vprašalniki, sodelovanje zunanjih strokovnjakov
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Poudarki/slabosti:
Kljub pandemični situaciji COVID-19, ko je bilo fizične sestanke težko organizirati, se je
stopnja angažiranosti predstavnikov uporabnikov po zaslugi intervjujev in spletnih srečanj
izkazala za visoko.

MSP povratne informacije:

Partner MSP je bil nad metodo soustvarjanja pozitivno navdušen. Cenili so dragocene
povratne informacije, ki so jih prejeli od udeležencev. Pristop soustvarjanja je omogočil
izboljšanje rešitve v obdobju testiranja in MSP je izjavilo, da je pripravljeno uporabiti ta
pristop za prihodnji razvoj.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Prejete povratne informacije o rešitvi se med končnimi uporabniki razlikujejo. Odgovori v
zvezi s uporabnostjo, klici lažnih alarmov in drugimi funkcijami se med udeleženci
razlikujejo, kar je pokazalo, da je MSP možen prostor za izboljšave. Po drugi strani pa
so bili pozitivni vidiki, na katerih lahko MSP gradi.

Ključna spoznanja:
Za povečanje učinkovitosti metode soustvarjanja so pomembna fizična srečanja za
motiviranje udeležencev v procesu. Za učinkovito upravljanje LAB-a za soustvarjanje je
ključnega pomena, da je visoka raven vključenih organizacij QH neposredno vključena
od začetka procesa.
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IDEGO
MSP:
IDEGO srl
Partner: Cremona Chamber of Commerce
Trajanje: 12/2020 - 03/2022
Opis izdelka:
Idego inovativna rešitev je sestavljena iz dejavnosti kognitivne stimulacije doma, s
pomočjo tablice, ki omogoča oddaljenemu operaterju, da zagotavlja storitev, z
inovativnimi metodami in s podporo ekipe strokovnjakov Idego srl. Programska oprema
zagotavlja potrebno interakcijo z uporabnikom in ustvarja uporabniku prijazno okolje.

Udeleženci:
Končni uporabniki: 12 starostnikov, 83 - 90 let, 12 negovalcev. Vsi uporabniki se
nahajajo v provinci Cremona, njihove težave pa so začetne kognitivne motnje (blage ali
blage/zmerne stopnje), pomoč jim nudi odprti RSA Regional Health Care ukrep. V času
projekta so pilot zapustili 4 udeleženci, zaradi smrti ali poslabšanja fizičnega stanja, a so
bili tekom soustvarjanja pilota delno vključeni novi udeleženci.
QH-Partner: vseh 15 partnerjev Cremona Co Creation Lab, ki predstavljajo 4 vijačnice, je
načrtovalo, spremljalo in zagotavljalo povratne informacije skozi celoten pilotni projekt.
Zunanji strokovnjak: sodeloval je en strokovnjak za gerontologijo in 3-4 geriatrične
medicinske sestre. Njihovo mnenje in povratne informacije so bili zbrani in prijavljeni.
Ponudnik javnih storitev: Regija Lombardija je bila vključena v proces kot politični
partner.

Uporabljene metode:
kartiranje, vodeni intervjuji, sestanki fokusnih skupin, podpora udeležencem, spremljanje
napredka in ravnotežja v timu, diagrami, kolektivna inteligenca, prepoznavanje
obstoječih dobrih praks, vprašalniki, sodelovanje zunanjih strokovnjakov
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Poudarki/slabosti:
Kljub pandemični situaciji COVID-19, ko je bilo fizične sestanke težko organizirati, se je
stopnja angažiranosti predstavnikov uporabnikov po zaslugi intervjujev in spletnih srečanj
izkazala za visoko.

MSP povratne informacije:
Partner MSP je bil nad metodo soustvarjanja pozitivno navdušen. Cenili so dragocene
povratne informacije, ki so jih prejeli od udeležencev. Pristop soustvarjanja je omogočil
izboljšanje rešitve v obdobju testiranja in MSP je izjavilo, da je pripravljeno uporabiti ta
pristop za prihodnji razvoj.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Čeprav so dobili nekaj pozitivnih povratnih informacij starostnikov, so bili drugi precej
zaskrbljeni in neradi uporabljati rešitev doma, brez fizične pomoči operaterja, kot kaže
odgovor enega starejšega: »Potreben je trud. Raje osebno komuniciram. Pomagati mi
mora skrbnik.« To je verjetno posledica stanja uporabnikov, ki jih je prizadela zmerna
kognitivna motnja. Oskrbovalci so bili v svojem odnosu bolj pozitivni.

Ključna spoznanja:
Za povečanje učinkovitosti metode soustvarjanja so pomembna fizična srečanja za
motiviranje udeležencev v procesu. Za učinkovito upravljanje LAB-a za soustvarjanje je
ključnega pomena, da je visoka raven vključenih organizacij QH neposredno vključena od
začetka procesa.
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MEDNOTE care@you
MSP:
MEDNOTE SRL
Partner: Cremona Chamber of Commerce
Trajanje: 12/2020 - 03/2022
Opis izdelka:
MEDnoTE je razvil IT sistem za integrirano uporabo med specialistom in domom, ki
omogoča digitalizacijo in beleženje kliničnih podatkov ter vseh storitev na domu.
Uporabnik skrbnika se prek dostopne naprave – kot je tablica ali pametni telefon ali
osebni računalnik – pogovori z osebnim zdravnikom ali zdravnikom specialistom,
usposobljenim osebjem, v realnem času deli klinične podatke, vitalne parametre,
rezultate krvnih preiskav, opravljenih v pacientov dom, EKG itd.
Ključna prednost je izogibanje nepotrebnim izletom v bolnišnico, zahvaljujoč pomoči na
daljavo, ki jo zagotavlja aplikacija. Rešitev zagotavlja večjo raven umirjenosti
uporabnikom in njihovim skrbnikom, saj ve, da je uporabnik vedno pod nadzorom.

Udelženci:
Končni uporabniki: 11 starostnikov, od 69 do 90 let in 11 negovalcev. Vsi se nahajajo v
provinci Cremona in imajo težave iz področja onkološke patologije ter imajo možnost
uporabe digitalnih orodij (tj. pametnih telefonov) in prisotnost negovalca. V času projekta
so 3 udeleženci zapustili pilot, zaradi smrti ali poslabšanja fizičnega stanja.
QH-Partner: 15 partnerjev Cremona Co Creation Lab, ki predstavljajo 4 vijačnice, je
načrtovalo, spremljalo in zagotavljalo povratne informacije skozi celoten pilotni projekt.
Zunanji strokovnjak: kot strokovnjak je sodeloval en strokovnjak za gerontologijo in 3-4
geriatrične medicinske sestre. Njihovo mnenje in povratne informacije so bili zbrani in
prijavljeni.

Uporabljene metode:
kartiranje, vodeni intervjuji, srečanja fokusnih skupin, podporni udeleženci, diagrami,
kolektivna inteligenca, prepoznavanje obstoječih dobrih praks, vprašalniki, sodelovanje
zunanjih strokovnjakov
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Poudarki/slabosti:
Kljub pandemični situaciji COVID-19, ko je bilo fizične sestanke težko organizirati, se je
stopnja angažiranosti predstavnikov uporabnikov po zaslugi intervjujev in spletnih srečanj
izkazala za visoko.

MSP povratne informacije:
Partner MSP je bil nad metodo soustvarjanja pozitivno navdušen. Cenili so dragocene
povratne informacije, ki so jih prejeli od udeležencev. Pristop soustvarjanja je omogočil
izboljšanje rešitve v obdobju testiranja in MSP je izjavil, da je pripravljeno uporabiti ta
pristop za prihodnji razvoj.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Na splošno so končni uporabniki cenili značilnosti in prednosti ponujene rešitve: „Imam
način, da zberem vse svoje klinične dokumente na enem mestu, tako da lahko grem
kamor koli, tudi na dopust, ne da bi mi bilo treba skrbeti, da bom moral s sabo vzeti
ogromno količino papirja.« je povedal en udeleženec. Drugi je izjavil, da "Končno imam
način za interakcijo z zdravstvenimi delavci, ki se ukvarjajo z mojim primerom, od koder
koli in lahko pričakujem razmeroma hiter odgovor."

Ključna spoznanja:
Za povečanje učinkovitosti metode soustvarjanja so pomembna fizična srečanja za
motiviranje udeležencev v procesu. Za učinkovito upravljanje LAB-a za soustvarjanje je
ključnega pomena, da je visoka raven vključenih organizacij QH neposredno vključena od
začetka procesa.
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Ključni nauki
Na splošno je mogoče spoznanja izvedenih pilotov povzeti na nekaj področjih. Nekatera
spoznanja se ukvarjajo s samo metodo soustvarjanja, druga pa se nanašajo na
organizacijo procesa ali pa so povezani z značilnostmi skupine končnih uporabnikov.
Metoda soustvarjanja na splošno
Dodaja vrednost razvoju izdelkov in spodbuja trženje, saj izdelana rešitev odraža
potrebe in pričakovanja končnih uporabnikov, kar bi bilo težko brez neposrednega
sodelovanja in povratnih informacij končnih uporabnikov.
Je lahko zahtevna za MSP, vendar se na dolgi rok izplača.
Je lahko koristna, čeprav rešitev sama po sebi ni uspešna, saj so pomanjkljivosti
pravočasno poudarjene in povratne informacije se lahko uporabijo za nadaljnje
izboljšave.
Transparentna komunikacija je bistvenega pomena.
Imeti poslovne povezave in stike je prednost, saj je lažje približati se ustreznim
deležnikom.

Organizacija procesa soustvarjanja
redna fizična srečanja so cenjena, starostniki so bolj zainteresirani in motivirani,
tehnična podpora med sestanki je prednost, kot tudi predpriprava potrebnih naprav za
sestanek,
ponavljanje, zaključevanje doseženega pomaga pri motivaciji udeležencev.
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Končni uporabniki
starostniki cenijo zanimanje nekoga drugega za njihova mnenja in potrebe,
raje kot virutalne dejavnosti imajo fizična srečanja in so tako bolj učinkoviti ter
motivirani,
uporaba primerov in potrpežljivost pomaga pri premagovanju ovir,
jasno komunikacijo o rešitvi in njeni uporabnosti starostniki ocenjujejo pozitivno.
Na splošno povratne informacije MSP-jev razkrivajo, da čeprav je pristop soustvarjanja
nov in zato včasih zahteven, ga vidijo kot presenetljiv in zelo dragocen prispevek k
njihovim razvojnim dejavnostim. Pogosto, obrazna mimika, izražena razmišljanja in
komentarji končnih uporabnikov prinesejo nepričakovana spoznanja, zaradi katerih je
rešitev še bolj privlačna in sprejemljiva na trgu.
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Zapiski
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Kako se povezati
Ali želite uživati v prednostih sodelovanja v omrežju HoCare2.0?
Za podrobne informacije se obrnite na projektnega partnerja v vaši državi.

National Directorate
General for Hospitals
István Csizmadia
csizmadia.istvan@okfo.gov.hu
www.okfo.gov.hu

Institute of social
services Prague 4
Project.hocare2@uss4.cz
www.uss4.cz

Carus Consilium Saxony GmbH
Corina Röllig
corina.roellig@carusconsilium.de
www.carusconsilium.de

Cremona Chamber of Commerce
Matteo Donelli
donelli@cr.camcom.it
www.cciaa.cremona.it

Rzeszow Regional
Development Agency
Agnieszka Kojder-Walaszek
akojder@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Poslovno podpirni center,
BSC, d.o.o., Kranj
Jelena Vidović
jelena.vidovic@bsc-kranj.si
www.bsc-kranj.si

Madžarska

Češka

Nemčija

Italija

Poljska

Central Transdanubian Regional
Innovation Agency Nonprofit Ltd.
István Hegedüs
istvan.hegedus@kdriu.hu
www.kdriu.hu

DEX Innovation Centre
Michal Štefan
michal.stefan@dex-ic.com
www.dex-ic.com

Dresden University Hospital
Olaf Müller
olaf.mueller@ukdd.de
www.uniklinikum-dresden.de

Lombardy Region
Carla Dodesini
Carla_monica_dodesini@regione.
lombardia.it
www.regione.lombar

The Malopolska Region
Magdalena Klimczyk
magdalena.klimczyk@umwm.malopolska.pl
www.malopolska.pl

Slovenija
HoCare2.0 project is co-funded
by the European Union funds (ERDF).

