Notat fra møde i VIP udviklergruppen d. 21. Januar 2013
Deltagere: Hans, Ole, Henrik, Line, Ulrik, Dorthe, John og Jan
Afbud fra Pernille, Rasmus, Mark, Michael og Lars
Referent: Ulla
Ansvarlig /deadline
1. Seminar V/ Rasmus, Pernille, Dorthe
A/sidste seminar
En positiv stemning dagen igennem, og gode tilbagemeldinger
fra flere af deltagerne.
Udviklergruppen er blevet bedre til at kommunikere => for deltagerne i spor 2
er det tydeligere hvad de skal bruge seminarerne til.
Grupperne er er allerede nu meget langt i fht. hvad det er for temaer og
innovationsspørgsmål de vil arbejde videre med.
B/næste seminarer
 Seminar 4)
Julie Kjær-Madsen fra Loop Company skal facilitere processen.
Materiale til seminar 4 er udviklet af seminargruppen, derudover købes
idegenereringshæfte fra Loop Company.
 Seminar 5)
Eva Sørensen fra RUC har meld afbud, der skal findes en erstatning - Jan og
Hans overvejer alternativer og melder tilbage til Dorthe, Rasmus og Pernille.
Ulriks workshop ”Business model” flyttes til dag 1, dette for at få mere tid i
forhold til sidste gang. Ulrik udarbejder et udkast til indlæg til dag 1
(indeholder forretningsudvikling).

Jan og Hans,
snarest
Ulrik

Deltagerne skal under seminaret på virksomhedsbesøg. Målet er 3
virksomheder som kan kobles sammen med Ulriks indlæg om
forretningsudvikling. Virksomheden skal kunne ses ind i en
velfærdsteknologisk synsvinkel.
Hans, Jan og Ulrik aftaler hvilke 3 virksomheder der skal udvælges til besøg.
Ulrik, Hans og Jan
Forud for virksomhedsbesøgene er det udviklergruppens opgave at sikre at
såvel virksomhed som deltagerne er ”klædt på”. De skal vide hvad det er, at
de skal med besøg i virksomheden.

Udviklergruppen

Seminar 5 afsluttes med en præsentation af besøget og ideerne som
grupperne har fået.
 Seminar 6)
Seminargruppen arbejder med en ide om at bruge Syddansk
Sundhedsinnovation lokaler til seminar 6. Dorthe, Pernille og Rasmus
indhenter tilbud.
WelfareTech en mulighed som oplægsholder.
 Seminar 7)
Gerne lidt mere tyngde end spor 1. Udviklergruppen har endnu ikke tænkt
indhold.
C/drejebog
Alt materialer/slides fra seminarer skal uploades på hhv. projektvip.dk og
podio.

Dorthe, Pernille og
Rasmus / Uge 5

D/pixibøger
Pixibøger ændrer format til A4. Ny version er sendes som fil til alle.
Jan kommer med forslag til næste version af ”VIP-Virksomhed”. Arbejder på
en ide med et indstiksark pr. virksomhed til folderen.

Jan

E/PR og kommunikation - herunder et punkt om flytning af seminar 2.6
efter forespørgsel fra Ole.
Kolding er desværre forhindret i at deltage da der samtidig afholdes
medarbejderdag for alle på EAK.
Det er ikke muligt at ændre på den planlagte dato. Men det blev på mødet
aftalt at der vil være et ”opsamlingsseminar” af en halv dags varighed d. 12.
april. Seminargruppen tænker også dette ind i planlægning af seminar 6.

Dorthe, Pernille og
Rasmus

2. IT v/John, Line
Platformen ”Podio” fungerer. Ellers ingen bemærkninger til dette punkt.
3. innovations events v./Line, Lars, Ole, Ulrik
A/Fyn
Svært at få virksomheder med ind i events, havde aftale med 3
virksomheder, men kun 1 af disse mødte frem, derudover kom 1 uanmeldt. At
der ikke var flere virksomheder tilstede medførte en del frustration blandt de
studerende.
Nogle få grupper har undervejs meldt sig ud, her er det vigtigt at
underviserne er opmærksomme på at ”samle op” - høre om begrundelsen.
Efter de planlagte events er afsluttet har underviserne ønsket at fortsætte
arbejdet med grupperne - som facilitator. Der er planlagt 2 workshop hhv d.
6. februar og 23. april 2013.
Til events i spor 2 er det oplagt at trække studerende fra spor 1 ind så de kan
fortælle om deres erfaring.
Generelt for Odense: underviserne var ikke klædt godt nok på til processen
som facilitator. Det skal der tages højde for på kommende seminarrække.
B/Kolding
Hans har meldt klart ud til de studerende at events var et afsluttet forløb.
Var heldig med virksomhederne, havde inviteret 6 og 3 mødte frem.
C/Esbjerg
Gode tilbagemeldinger fra de studerende.
Havde præsentation af ideer af 2 private virksomheder. Herefter gik
virksomhederne rundt blandt grupperne under deres arbejde med
ideudvikling.
Esbjerg har også meldt ud at events er et afsluttet forløb, men holder
samtidig døren åben for et evt. fortsat samarbejde.
Dorthe: Vi skal være mere skarp på – fælles – hvordan vi kommer frem til at
skabe VIP. Og en opfordring til eventgruppen - ud fra de erfaringer der er
gjort - om at holde koordineringsmøder (Esbjerg, Kolding og Odense).
Line samler op og kontakter Dorthe mht. hvor meget tid eventgruppen har
behov for på sem. 5.

Line / inden sem 5

D/den røde tråd v/Mark, herunder
1) punkt om beviser til studerende og undervisere
2) punkt om kørselsgodtgørelse
Ad 1: Lars er ansvarlig for beviser, sørger for skabelon og/eller udskrift til alle.

Jan / asap

Bevis til underviserne: Der mangler læringsmålsbeskrivelse (til bagsiden) er
udarbejdet - Jan sender til Lars.
Det blev på mødet aftalt at der gives 3 ECTS til undervisere der har deltaget i
forløbet - ECTS skal fremgå af beviset.
Beviser studerende: Gælder for flere, der mangler årstal på beviserne. Nye
udskrives lokalt.
Obs! Det er den lokale eventgruppes ansvar at sikre at beviser til de
studerende er ok.
Ad 2. Egen institution afholder udgiften for egne medarbejderes kørsel og
evt. forplejning.

Erfa dage/Lars
Ingen bemærkninger. Lars havde meldt afbud til mødet.
Inspirationsevents v/Jan
Planlægger 3 måske 4 eftermiddage for private virksomheder - sidestepping
arrangement. Her kan den enkelte virksomhed komme og se hvordan de kan
indgå i VIP. Datoer er endnu ikke fastsat.
- Overvejelser om hvordan vi kan få dokumenteret videnudvikling ind i VIP.
- Forventer at være klar med et program omkring 1. februar.

Jan / 1. februar

De 10 VIPér v/ Jan Michael, Hans, Dorthe
Intet nyt siden sidst, der arbejdes fortsat med etablering af VIP’er.
Punkt om medfinansiering - orientering om uddannelsesdage
Orientering fra Dorthe: UCL og UCSyd arbejder sammen om at tilbyde de
Offentlige Virksomheder x antal uddannelsesdage, virksomhederne skal til
gengæld kommitte sig til at gå ind i et VIP.
Eventuelt
Jan: Er blevet kontaktet af DTI som gerne vil inddrage EAL og Projekt VIP i
projektet Patient@Home.
De er især interesseret i de behov vi måtte afdække i vores arbejde med
partnerskaberne. Der er ikke umiddelbart nogle problemer i dette og det
forventes også at projekt VIP kan få gavn af et samarbejde, idet flere af de
VIP temaer som vi har arbejdet med kunne passe ind i Patient@Home.
Teknologisk Institut er interesseret i at gøre brug af vores ideer og det vi
arbejder med i VIP. Jan påtænker at invitere innovationskonsulenter fra
teknologisk med til vores næste events.
Dorthe: udviklergruppens medarbejdere har et ønske/behov om et forløb (2
dage).
Jan: VIP mangler ar arbejde med den dimension de hedder vidensopsamling
og forankring.
Seminargruppen kommer med et udspil til et program og oplægsholdere, med input fra projektleder/Jan.

Seminargruppen

Dato: 16. + 17. maj (med overnatning)
Sted: Jan/Ulla indhenter tilbud.
Konkrete definitioner på Viden og Innovationspartnerskaber".
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

Udendørs læring og aktivitet,
- udendørs aktivitetslegepladser
- udendørs læringsrum
- rum til rekreation (handicappede)
Ernæring og sundhed (målgruppe: ældre og børn)
- Spisemiljø
- Madoplevelse
- Madopbevaring
Platform og integration (målgruppe: personale og brugere)
- Interface og
- Teknologi
- Datakommunikation (sikkerhed)
Personlig rehab (målgruppe: patienter)
- Hvordan motiverer man patienter
- Udvikling af produkter der kan rehabilitere på en ny måde
Social inclusion (målgruppe: børn og unge, arbejdsmarkedet)
Hvordan arbejder man med netværk til understøttelse af
mennesker der er på arbejdsmarkedet eller har nogle
handicaps så de ikke står udenfor.
Gamification
Hvordan kan vi anvende spilteknologier til at motivere til at
lære noget
Hvordan kan vi kombinere gaming med sociale medier
Den uafhængige patient
Patientuddannelse, individuelt tilpassede forløb
Patient@Home
Aktive ældrenetværk
tilknytning til arbejdsmarkedet

Næste møde er d. 27. februar i Kolding. EAK sender invitation og
dagsorden.

Jan/Ulla

