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Hjælpemidler behøver 
ikke at være grimme 

- AKP Design har via designmetoder til bru-
gerdreven innovation udviklet nye design 
hjælpemidler som første gang blev præsen-
teret på messen Rehab-Scandinavia i Frederi-
cia fra den 8.-10. Maj 2007

Det innovative design koncept [inclusion], sætter nye standarder med æstetiske 
hjælpemidler. Produkterne udvikles i samarbejde med brugere og eksperter, og matcher 
krav og behov fra den nye generation af ældre mennesker - ofte benævnt det grå guld. 
Hjælpemidlerne bliver nemlig både funktionelle og æstetiske, i den ægte danske design 
tradition!

Produkterne udvikles efter design metoder, der inddrager brugerne i hele processen. 
En metode, som AKP Design har anvendt i mere end 13 år, i forbindelse med udvikling 
af produkter og services indenfor social- og sundhedssektoren. Brugere og eksperter 
fra bl.a. Zealand Care A/S har været inddraget hele vejen i designprocessen, ligesom 
Hjælpemiddelinstituttet på et tidligt tidspunkt konsulteres, for at sikre at produkterne 
udvikles så de kan opfylde normer og standarder på området.

Debatten går meget på, at eksisterende hjælpemidler er grimme. Den debat stiller jeg 
mig særdeles forbeholdende overfor, idet jeg gennem årene har set masser af flotte 
hjælpemidler både i ind- og udland, som bare aldrig er nået ud til brugerne. Dette må 
skyldes, at den danske model med gratis bevilling af hjælpemidler fra det offentlige, 
kun efterlader økonomisk råderum til at tilbyde basale hjælpemidler, som er billige, men 
opfylder de nødvendige basale behov hos borgerne.

Alt tyder imidlertid på, at tiden nu er moden til at markedsføre design hjælpemidler, som 
kan tilbydes til de borgere, ikke er tilfredse med de basale “sygekassebriller” i form af 
“skrabede” hjælpemidler, som det offentlige kan tilbyde. Disse borgere er villige til at be-
tale lidt ekstra for at få god kvalitet og produkter, der passer til deres stil og individuelle 
boligindretning. Borgerne vil med andre ord kunne vælge, hvilken rollator eller badestol 
de skal have. 
Med [inclusion] by AKP Design er målet netop at markedsføre modulopbyggede, funktio-
nelle og æstetiske hjælpemidler, som tilgodeser behovet for fleksibilitet og skalerbarhed! 
Udtaler Annette Krath Poulsen.
     
 Det nye design koncept [inclusion] by AKP Design er blevet til på baggrund af research 
og observation, således finder vi at der er et hul i markedet imellem hvad, det offentlige 
kan tilbyde, og hvad borgerne efterspørger. Derfor fokuserer [inclusion] by AKP Design 
på æstetik, funktion og fleksibilitet, for at matche kravene fra den nye generation af 
ældre mennesker. 



[ Fakta om AKP Design] 

AKP Design er en tegnestue på Frederiksberg med mere end 13 års erfaring i design og 
innovation. 
Tegnestuen er organiseret som en projektorganisation, hvor forskellige kompetencer 
tilknyttes forskellige projekter. 
P.t. er 4 industrielle designere, 1 grafiker og 1 software arkitekt tilknyttet AKP Design.
Tegnestuen ejes og drives af Annette Krath Poulsen, arkitekt maa, industriel esigner mdd.

AKP Design samarbejder med virksomhedsledere om at identificere nye forretningsom-
råder og udvikle produkter og services i tværfagligt samarbejde.

Vores design metode og filosofi er baseret på inklusion. Derfor sætter vi altid brugerne i 
centrum og samarbejder med et netværk af eksperter.

Vores kerne ekspertise er indenfor social- og sundhedssektoren, herunder hjælpemid-
delbranchen, og vi har 13 års erfaring i at udvikle produkter og services til brugere med 
specifikke behov. 
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