
      
 
Lodestar-projektet er finansieret af Region Midtjylland og EU via Caretech Innovation. 
 

Mere effektiv færdsel på hospitalerne 
Lodestar gruppen har netop afholdt projektmøde hos skiltefirmaet Modulex i Billund, der er partner i 
projektet. Det gav anledning til en kort snak med Erik Gregersen fra Modulex om, hvordan Caretech midler 
kan bidrage med at afdække nye muligheder for en erfaren og innovativ virksomhed. Erik Gregersen er 
projektleder i Modulex A/S, Product Management and Innovation: 
 

- ”Vi har valgt at opstarte og deltage i Lodestar, fordi vi 
gerne vil arbejde med en mere innovativ anvendelse af 
digital guiding. Vi har ikke selv ressourcerne til at 
udvikle på det her område, så derfor er vi nødt til at 
partner op med nogle udefra, som både har midlerne 
og de fornødne kompetencer.” 
 
- ”Da vi første gang fremlagde projektet, var vi 
spændte på, om der var en fremtid i dette her. Vi 
præsenterede nogle ideer på et tidligt stadie, som der 
så viste sig at være interesse for sammen med 
Alexandra Instituttet. Det var overraskende, at 
Caretech Innovation var bygget , så man rent faktisk 

stod med nogle midler til også at kunne afdække det forretningsmæssige potentiale. Så man kan sige: 
Timingen var perfekt.”  
 
- ”Vores arbejde med Caretech Innovation i Lodestar projektet er specielt, fordi der er fokus på 
hospitalssektoren. Vi har ikke rigtigt set, at vores digitale tilbud tidligere er blevet indarbejdet i dette 
segment. Vi har imidlertid arbejdet med andre sektorer, hvor vi har kunnet bruge digital skiltning til at vise 
vej på en mere tilgængelig og effektiv måde. Lodestar startede, fordi vi indså, at der især er et stort behov 
på hospitalerne. Her er der nemlig de mest komplicerede wayfindings problematikker overhovedet. Vores 
opgave går kort sagt ud på at finde digitale løsninger, der kan hjælpe med til at gøre det lettere at finde vej 
end med traditionelle principper. Dette kunne være en måde hospitalerne fremover både kan brande sig og 
effektivisere.” 
 
- ”Forhåbentligt kan arbejdet føre frem til systemer og viden, der kan 
effektivisere færdslen på hospitalerne, således de har styr på patienterne, 
besøgende, folk der skal til akut behandling osv., og at vi dermed kan få 
brugerne til at føle sig mere trygge i de omgivelser, de er i.  En anden vigtig 
værdi er at tilbyde kunden den deraf følgende effektivisering. Det tror vi, er 
en af de vigtige værdier at få med og et must, hvis vi skal få dem til at 
investere i teknologien.” 
 
- ”Vi glæder os meget til at se projektets brugerundersøgelser. Vi 
undersøger helt ned på nederste brugerniveau. Det har vi typisk ikke 
ressourcer til eller mulighed for, så vi er meget spændte på at se resultaterne. Jeg forventer, at vi også får 
mere generel viden om brugermønstre på hospitaler. Så selvom vi i projektet skulle finde ud af, at værdien 
er ikke stor nok til at videreføre projektet, så har vi fået noget viden omkring, hvordan brugeren agerer, og 
det vil være værdifuldt for os under alle omstændigheder.” 
 
   


