
Next Practice – nye innovationsformer i mindre virksomheder 

Udfordring 
Sonion designer præcisionskomponenter  l medicinalindustrien og er i 
en rygende udvikling med et stort antal patenter bag sig. Virksomheden 
har to forretningsben, dels som udviklingspartner  l store interna  onale 
medicinalvirksomheder, dels med sin egen produktportefølje.
I medico-branchen er der stort fokus på re   gheder. Det er vig  gt ikke at 
bringe sig i en situa  on, hvor der kan opstå stridigheder om ejerskabsfor-
hold  l en produk  dé. Det betyder, at Sonion ikke kan indlede en sam-
tale med brugerne, eksempelvis læger og sygeplejersker, medmindre det 
er en konfi den  el konversa  on. 
Sonion vil imidler  d gerne arbejde brugerdrevet med sin innova  on. 
Derfor var målet for samarbejdet med Teknologisk Ins  tut at udvikle en 
template for et a  alegrundlag  l dialogen med brugerne.    

Løsning
Sonion vil gerne inddrage brugere i udviklingsarbejdet, og honorere dem, 
der bidrager  l innova  on. 
En af deres foretrukne innova  onsmetoder er workshops, fordi det er en 
eff ek  v metode  l at iden  fi cere behov og generere idéer. Workshop-
deltagere med forskellige baggrunde, erfaringer og perspek  ver på pro-
blems  llinger bygger typisk videre på hinandens idéer og kommer frem 
med nye og overraskende løsningsforslag.
I regi af Next Prac  ce blev der udarbejdet et a  alegrundlag og en 
manual, der behandler relevante emner i  lknytning  l intellektuelle 
re   gheder (IPR), som Sonion og andre virksomheder kan beny  e  l 
a  laring af re   gheder, når de laver workshops med brugergrupper.   

Proces
Workshopdeltagerne vil o  e være personer uden kendskab  l jura og 
eneret, og de har måske endog en indbygget skepsis eller modstand mod 
disse forhold. Derfor er a  alen letlæselig, overskuelig og kort. 
Et af de krav, der skal være opfyldt, for at en opfi ndelse kan besky  es, er, 
at den ikke må have været off entligt  lgængelig, før patentansøgningen 
indleveres  l patentmyndigheden. Workshopdeltagere skal vide, at de er 
forpligtede  l at holde oplysninger om en opfi ndelse fortrolige. Alt de  e 
og meget mere er forklaret i en hur  gt læst manual, som klæder både 
workshopdeltagere og virksomheder på  l at anvende a  alen.  
Projektet er afslu  et med et reality-tjek, hvor både a  alen og manualen 
er afprøvet på en workshop med eksterne deltagere.    

Resultat 
A  alen og manualen kan eliminere en barriere for åben innova  on hos 
mange små og mellemstore virksomheder.  

Når der ikke er styr på rettighedsforhold, er resultatet ofte mange uudnyttede muligheder for videndeling. Fxnår Sonion besøger et hospital og en læge kommer til dem med en idé, som virksomheden må takke nej til at høre om, før der er lavet en hemmeligholdelsesaftale.Idéen kan i princippet være lig noget Sonion allerede er ved at udvikle for en B2B-kunde 

www.next-prac  ce.dk

Fakta om Next Prac  ce 
Projektet ’Next Prac  ce - nye 
innova  onsmetoder i mindre 
virksomheder’ udvikler en række 
hjælp-  l-selvhjælpsinnova  ons-
koncepter, cases og papers om 
innova  on. 
Materialet skal sikre, at fl ere 
små og mellemstore 
virksomheder succesfuldt gør 
brug af innova  onsmetoder  l 
at udvikle konkurrencedyg  ge 
services, produkter og processer. 

Projektet fokuserer særligt på 3 
spor inden for innova  on: 
• Bruger- og medarbejderdreven 
innova  on
• Co-crea  on med fokus på 
involvering af ak  ve brugere 
vha. web 2.0 teknologier
• Åben innova  on fokuseret på 
komplekse innova  onsalliancer 
Next Prac  ce udvikler ny viden 
bl.a. via 15 prak  ske innova  -
onsforløb med virksomheder.  
Videnspredning og -deling sker 
gennem kurser, netværksmøder, 
ar  kler, foredrag og projektets 
hjemmeside. 
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