Notat fra møde i VIP udviklergruppen d. 27. februar 2013
Deltagere: Henrik, Hans, Pernille, Ole, Jan, Dorthe, John, Lars og Rasmus
Afbud fra Line, Ulrik og Mark
Referent: Lars
Ansvarlig/Deadline
1.Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden fra Podio er gældende.
2.Godkendelse af referat.
Udviklergruppens internat med opfølgning er afklaret som et samarbejde
imellem seminargruppen og Jan/Ulla.
3.Seminar v. Rasmus, Pernille, Dorthe.
Opfølgning på Seminar 4:
Fortsat rigtig god og positiv stemning. Deltagerne arbejder koncentreret og
metodisk, men er svære at bremse/stoppe i processen frem mod produkt. De
mangler stadig lidt at ”kunne løbe med skildpadder”.
Det har fungeret rigtig godt med at deltagerne har oploadet materiale til
Podio, så oplægsholder kunne forberede sig noget mere metodisk. Julie KjærMadsen roste deltagere og projektet som helhed for at have så meget af
designprocessen på plads. Julie kommer 1 time på seminar 6 for at sikre
overlevering til Syddansk Sundhedsinnovation.
Der spores en hvis gruppedannelse blandt deltagerne. De søger mere de
samme personer at arbejde sammen med, end f.eks. deltagerne fra forløb 1
gjorde. Deltagerne i dette forløb er måske en smule mere kaotisk sammensat,
hvilket kunne forklare søgningen mod det ”sikre”. Det er ikke et problem som
sådan, men der er ikke helt den samme ”VIP-familie følelse” som på det
forrige forløb.
Næste seminar:
Pga. bookingbesvær har Comwell tilbudt en løsning, hvor seminar 5 flyttes til
Kellers Park i Brejning..
Programmet rettes til, så Ulrik runder af efter virksomhedsbesøgene indtil
15.30. Herefter lokale interne møder indtil 16.30 og networking indtil 18.30.
De 3 virksomheder er Ubilet i Vejle, Electrolux i Middelfart og Robot… i
Middelfart.
På dag 2 kommer Syddansk Sundhedsinnovation og Dorthe Dalkjær fra
Regionen. Dorthe Dalkjær tager en virksomhed med
Seminar 6 afholdes hos Syddansk Sundhedsinnovation 3.april (EA Kolding dog
12.april).
Seminar 7 bør have mere drive end hos forløb 1. Seminaret gennemføres med
afklaring omkring innovationsevents og spil med Co-creator spillet fra
gametools. Spillet skal ses som en opsamling på det at være en del af
samskabende processer.
Spillet kan erhverves for 4.500,- pr. spil og Dorthe skal have besked senest
fredag, hvorvidt den enkelte institution ønsker at købe det.
Virksomhedsindragelse, Hvordan, hvornår?
Punktet behandles senere.

Nye roller og ansvarsområder for seminar gruppen efter 18/4:
Seminargruppen er tæt på at have udspillet sin rolle i sin nuværende form.
Gruppen kunne eventuelt forestå opfølgende arrangementer på tværs af
forløbene for fastholdelse af underviserne i VIP-tankegangen.
Workshops, Erfaarrangementer og lignende bør fødes og afholdes i regi af de
enkelte videns- og innovationspartnerskaber og ikke være skabt centralt.
Fordeling af arbejdsbyrden imellem institutionerne blev diskuteret idet de
allerede forbrugte timer gør det svært at byde ligeligt ind på etablering af VIPerne. Herved høstes udkommet af de enkelte VIP-er heller ikke ligeligt.
Det blev præciseret at etableringen og driften af VIP-erne er et fælles
anliggende med fælles ejerskab over samtlige VIP-er. VIP-erne forestår
møder, workshops mm.
Jan præsenterede den planlagte VIP procesbeskrivelse og de foreslåede VIP
temaer.
Forslag om indhold på ERFA dage, hvor hold 1 og 2 med fordel kan mødes:
Udgår foreløbigt. Beskrevet ovenfor.
Forslag om at seminargruppen facilliterer en Lederdag:
Projektledergruppen har besluttet at der ikke er behov for det på nuværende
tidspunkt.
4.IT v. John.
Projektdokumenterne er ikke længere på hjemmesiden. De fremskaffes og
oploades igen. John sørger for link fra Podio til projektdokumenterne.
5.Innovationsevents v. Line, Ole og Ulrik.
Erfaringsudveksling på tværs af gruppen bør ofres mere opmærksomhed.
Gruppen mødes (evt. i Kolding) for vidensdeling /-opsamling inden 19/3-2013
6.Erfadage v. Lars.
Punktet udgår, da dagene etableres i VIP-regi.
7.Virksomhedsinddragelse v. Jan.
Koordinering af indsatsen og/eller videndelingen fejler lidt på tværs af
regionen.
Offentlige virksomheder er som udgangspunkt meget interesserede, men de
private har endog meget svært ved at se sig selv i projektet. Tilbud om
informationsworkshops har kun givet ubetydelig reaktion.
VIP arbejdet og VIP processen skal struktureres, så der nemmere kan udpeges
helt konkrete indsatsområder. Herved kan det måske lettere synliggøres,
hvad virksomhedernes udbytte kan være ved deltagelse.
8.De 10 VIPér v. Jan, Michael, Hans og Dorthe.
Orientering under pkt. 3
9.Eventuelt.
Projektledergruppen kontaktes for opfordring til at afholde projektledermøde
14/3-2013 inden udviklergruppemøde. Såfremt projektledergruppen ikke kan
nå at mødes senest 14/3-2013, aflyses udviklergruppemøde 14/3-2013.
Generel invitation til deltagelse i seminarer afholdt af Gamelab 4 health.
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