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– Oiiij, hvor den skriger, den er godt nok 
sur! Trine er på nettet for finde videoer 
om katte. Nogle af videoerne gemmer 
hun i sin playliste i EasyTube. – Jeg plejer 
også at kigge efter støvsugere, siger Trine 
og taster: støvsuger. 
 Trine bor på Christian X’s Allé i 
Lyngby, et bosted for voksne med autis
me. I dag har hun sammen med en anden 
beboer og to pædagoger taget turen til IT
Universitetet på Amager, hvor Socialt 
Udviklingscenter SUS holder it innovati
on camp. Den handler om at videreud
vikle tre sociale teknologier til mennesker 
med handicap og særlige behov. Ud over 
EasyTube er det en applikation (app) med 
skrivestøtte til mennesker, der ikke staver 
eller læser så godt, og en mobilapp til 
mennesker med fobier som fx social angst. 
 – Vi har samlet omkring 30 engagere
de programmører, grafikere, markeds
føringsfolk, mennesker med handicap og 
pædagoger. Vi er sammen i 27 timer, hvor 
deltagerne arbejder intensivt med at vide
reudvikle og teste de tre teknologier. 
Nogle deltagere har været i gang det meste 
af natten, fortæller konsulent Maria 
Ahrensburg fra SUS.

Cool brugere
Softewareudvikler Chris Topaloudis er en 
af dem, der ikke har fået mange timer på 
øjet i nat. Sammen med sit team har han 
arbejdet med EasyTube, der blandt andet 

har fået en grafisk ansigtsløftning. Kort 
fortalt er EasyTube en simpel version af 
YouTube, bygget op om store, let genken
delige ikoner, så man ikke behøver at 
kunne læse eller skrive for at bruge den. 
EasyTube kan også styres med øjnene, 
med såkaldt eye tracking. 
 Chris Topaloudis er især glad for den 
feedback, han har fået fra testpersonerne:
 – Jeg har fået nogle pretty cool ideer at 
arbejde videre med, siger han.

App’ til fobier
Der lyder klapsalver fra lokalet lidt læn
gere henne ad gangen. Her er en anden af 
campens tre ’teknologiejere’ i gang med at 
præsentere app’en Do Done Gone for 
nogle medarbejdere fra socialpsykiatrien i 
en kommune. 
 – App’en kan bruges af mennesker 
med forskellige slags fobier og psyko
sociale problemer. Det er pædagoger og 
terapeuter, der lægger øvelser ind. Man 
kan også se, hvilke øvelser andre har lavet, 
og lade sig inspirere af det, forklarer John 
Paulin Hansen, psykolog og lektor på IT
Universitetet, hvor han er leder af afdelin
gen Innovative Communication.
 Med app’en kan man blive mere uaf
hængig af hjælp i hverdagen. 
 – Hvis man fx er bange for at tage til 
lægen, kan app’en hjælpe med det. Via 
beskeder på mobiltelefonen bliver man 
guidet gennem en række øvelser, der er 
lagt ind på forhånd. Øvelserne er bygget 
op i små trin. For hvert trin, man gen
nemfører, får man en stjerne. Imens kan 
støttepersonen eller terapeuten sidde der
hjemme og følge med i, hvordan det går, 
fortæller John Paulin Hansen. 

Mere indflydelse gennem teknologi 
Fælles for de tre teknologier på campen er 
netop, at de kan gøre folk mere selvhjulp
ne.
 – SUS arbejder sammen med bosteder, 
forskningsmiljøer og itvirksomheder om 
at udvikle og bruge kommunikationstek
nologi og sociale medier til mennesker 
med handicap. Vores vision er, at men

it innovation camp

 Et døgn med social it 
30 mennesker, 27 timer og 3 teknologier, der skal gøre hverdagen nemmere for mennesker med handicap. 

velkommen til sUs’ første it innovation camp.

nesker med handicap og særlige behov får 
mulighed for at bestemme mere i deres 
eget liv og i højere grad får mulighed for 
at deltage aktivt i samfundslivet. Det kan 
teknologien hjælpe med til, siger Maria 
Ahrensburg.

Elsker sociale medier
Og det kan campdeltager Jens Piening 

Jens piening tester applikationen til skrivestøtte. den 

fungerer fint, men det ville være godt, hvis man 

kunne få hjælpeteksterne læst op, synes han.

noget af det, 
jeg elsker allermest  
er computere og 
sociale medier.
Jens Piening
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Vi gør det vi brænder for www.sus.dk

V
i 

sæ
tt

e
r 

m
e
to

d
e
u

d
vi

k
li
n

g
 o

g
 s

o
ci

a
le

 o
p

fi
n

d
e
ls

e
r 

p
å
 d

a
g

so
rd

e
n

e
n

… og vinderen er – Easytube. 

dommerpanelet kårede Easy-

tube som den mest innovative 

af de tre teknologier. i panelet 

sad henrik ryle, produktchef 

i apple, mogens Wiederholt, 

direktør i spastikerforeningen 

og anne sørensen, konsulent 

i social+.

Social it til mennesker 
med handicap

SUS har i de seneste fem år arbejdet sammen 
med bosteder for mennesker med handicap, it
virksomheder og forskningsinstitutioner om at 
udvikle og teste ny kommunikationsteknologi 
til mennesker med handicap. 
 I 201214 forsætter arbejdet i projekt Social 
IT, som vi gennemfører i samarbejde med 
Social og Integrationsministeriet. I projektet 
skal vi blandt andet: 
 Afdække brugen af sociale teknologier på 

bo og dagtilbud for mennesker med handi
cap. 

 Etablere bosted labs, hvor bosteder for men
nesker med handicap, itvirksomheder og 
forskningsmiljøer arbejder sammen om at 
udvikle ny kommunikationsteknologi.

 Opbygge og udvikle et korps af itfrivillige 
sammen med kommuner, frivilligcentre og 
itvirksomheder.

 
læs mere på www.handicapogit.dk

skrive under på. For ikke så længe siden 
flyttede han fra bostedet Jonstrupvang i 
egen lejlighed.
 – Jeg bruger meget tid ved min com
puter. Noget af det, jeg elsker allermest  
er computer og sociale medier, fortæller 
han. 
 På campen har Jens Piening været 
med til at teste både skrivestøtteapp’en 
og EasyTube. Nu er han spændt på, hvil
ken af campens tre teknologier, dommer
panelet i eftermiddag vil kåre som den 
mest innovative. 
 – Det er spændende det hele, siger 
han … EasyTube er jeg ret imponeret 
over.  
 kap

trine (ved computeren) finder hurtigt ud af, hvordan hun kan lægge videoer ind 

på sin egen spilleliste i Easytube.

– En styrke ved app’en er, at pædagogen eller terapeuten kan gå ind os se, hvilke øvelser andre 

har lavet og lade sig inspirere af det, forklarer John paulin hansen (siddende tv.). han har udvik-

let mobilapplikationen Do Done Gone til mennesker med fobier. 
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