
SKEMA x: Handlingsplan/afrapportering for aktiviteten Projekt Tekstiler til fremtidens hospitaler 

 HANDLINGSPLAN 
Fra [1. kvartal 2015] til [2. kvartal 2015] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

ÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

Formål 
Hvad skal opnås 
med aktiviteten? 
Hvad skal aktiviteten 
gøre for deltagerne?  
 

At indsamle og formidle ny viden om 

muligheder for funktionalisering af tekstile 

flader, der vil kunne bidrage til nye 

udviklingsstrategier for danske 

tekstilvirksomheder, der ønsker mulighed for 

afsætning af tekstiler og tekstilbaserede 

interiør løsninger til fremtidens hospitaler. 
 

  

Mål 
Er der evt. sam-
fundsmæssige efter 
af aktiviteten? Opstil 
kvantitative mål. 
 
 

Den direkte effekt vil være at 
virksomhederne vil få en guide til valg af 
tekstil og tekstile overflader, der gør dem i 
stand til at kunne levere ind til 
hospitalssektoren. 

Den afledte samfunds effekt vil være, at 

tekstiler bidrager til at skabe en helende 

arkitektur, der kan øge velværet hos pateinter 

og nedbringe indlæggelsestiden. 
 
Mindst 10 virksomheder vil deltage i 
formidlings workshoppen  
Mindst 2 virksomheder vil indgå i fremtidige 
projekter omkring funktionalisering af 
tekstile overflader til hospitaler eller 
lignende segmenter. 
 

  

Aktiviteter 
Opstil hovedakti-
viteter/milepæle i 
punktform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektets aktiviteter kan inddeles i følgene 
faser. 
 
Test af udvalgte funktionaliserede 
overflader: 
Teste udvalgte funktionaliserede overflader 
mht. deres evne til at kunne renholdes. Her 
under ovefladernes modstand i mod 
bakterievækst. 
Aktivitet: 1. kvartal 2015 - 2. kvartal 2015 
 
Formidlings- og viden-sprednings-
aktivitet: 
Løbende opdatering på 
Innovationsnetværkets hjemmeside omkring 
projektets forløb og resultater. 
Der udarbejdes en liste over 
funktionaliseringsmidler og teknologier der 
vil kunne anvendes af virksomheder, som 
ønsker at udvikle deres produkter til at kunne 
anvendes inden for denne sektor. 
Resultater distribueres gennem 
interessenternes netværk via nyhedsbreve og 
hjemmesider. 
Formidlingsworkshop 
Aktivitet: 2. kvartal 2015 
 

  

Deltagere  
Nævn videninstitu-
tioner og de centrale 
private virksomhe-
der, som forventes at 
deltage mere indgå-
ende i aktiviteterne  
Angiv projektleder. 

VIA Design – Center for Intelligente tekstiler 

(projektleder) 

TI – Teknologis Institut 

DSKD – Designskolen Kolding 

Virksomheder med interesse i afsætning af 

interiør elementer til hospitalssektoren 
 

  



Vidensprednings-
plan 
Beskriv planlagte 
markedsføring- og 
videnspredningsakti
viteter. Hvordan skal 
resultaterne 
udbredes til andre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Løbende opdatering på 
Innovationsnetværkets hjemmeside omkring 
projektets forløb og resultater. 
Der udarbejdes en liste over 
funktionaliseringsmidler og teknologier der 
vil kunne anvendes af virksomheder, som 
ønsker at udvikle deres produkter til at kunne 
anvendes inden for denne sektor. 
Resultater distribueres gennem 
interessenternes netværk via nyhedsbreve og 
hjemmesider. 
Formidlingsworkshop 
 

  

 


