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Testimonial vedr. LevVel/Mødestedet
Jeg har haft fornøjelsen af at repræsentere to forskellige private
virksomheder inden for sundhedsindustrien i LevVels delgruppe Mødestedet
siden LevVels spæde start i foråret 2009. Gennem vores tid i projektet har
vi oplevet, at det delprojekt, hvori vi deltager, er vokset og har udviklet sig,
og at vi har udviklet os med projektet, ligesom projektet har udviklet sig via
vores bidrag.
Som virksomhed forholder vi os konstant til to knappe ressourcer: tid og
penge, hvorfor vi konstant må prioritere relativt hårdhændet i forhold til
hvilke projekter, vi kan deltage i. Da vi i sin tid sagde ja tak til deltagelse i
LevVel, var det primært mhp. det interessante netværk, som forekom at
kunne opnås via deltagelse i projektet. Det var dengang mere uklart hvilke
konkrete vidensprodukter, vi med tiden ville kunne hente ud af projektet
mhp. konkret markedspotentiale for os.
Vi valgte at deltage i projektet med åbent sind mhp. også at tage del i en
læringsproces med projektets øvrige deltagere, og med tiden blev det klart
for os, at interessante vidensprodukter med markedspotentiale for os kunne
opstå ud af den innovationsproces, hvis rammer skabtes af projektledelsen
omkring deltagernes individuelle bidrag med stærk forankring i vidt
forskellige aktørers respektive tilgange til delprojektet Mødestedet.
På den baggrund valgte vi for omkring et år siden at forfølge en konkret idé,
som opstod i regi af Mødestedet og igennem denne proces at koble idé og
teori til markedspraksis. Det viste sig inden for en relativt kort tidshorisont,
at idéen hurtigt kunne få ben at gå på på et kommercielt marked, og et halvt
år efter vores første prototypetestning valgte vi lade de idéer, vi havde
udviklet i forlængelse af vores deltagelse i LevVel/Mødestedet, udgøre
grundlaget for det ene af tre primære indsatsområder i en helt ny
landsdækkende virksomhed, som bygger bro mellem den private og den
offentlige sundhedssektor.
Vores deltagelse i LevVel har efter vores opfattelse været særligt
værdifuld for os, således fordi vi har ladet deltagelsen og processen i
projektet være værdiskabende for os, idet vi har valgt at forfølge konkrete
idéer fra processen i Mødestedet, og vi proaktivt har formet vores input og
output i en innovationsproces, vi ikke kunne have opnået som eneaktør på et
kommercielt marked.
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