Program
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Oplæg v/ Torben Ballegaard Sørensen
”Innovation under forskellige virksomheds- og
ledelsesformer – et par praktiske eksempler”

Om Torben Ballegaard Sørensen:
Torben Ballegaard Sørensen har arbejdet med
innovation og forretningsudvikling i bl.a. LEGO
A/S, hvor han var ansvarlig for udviklingen og
introduktionen af den nye robot-serie, ”LEGO
MINDSTORMS” og udviklingen af nye web- og
community baserede produkter. På Bang & Olufsen har Torben
Ballegaard taget aktiv del i udviklingen af nye produkter inden for
både audio og video, samt udviklingen af nye forretninger inden for
automobil- og hotel-området.
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Om Annemette Digmann:
Annemette Digmann, afdelingschef for Innovation &
forskning i Region Midtjylland. Cand Mag og ph.d.
Annemette arbejder primært med erhvervs- og
regional udvikling, og arbejder i MidtLab med
udvikling af offentlig ledelse. Hun er medlem af
programbestyrelsen for Brugerdreven Innovation, og er desuden forfatter
til bøgerne: Offentlig ledelse i udvikling (Børsens Forlag 2003), Ledelse
med vilje (Børsens Forlag 2004), Ledelse med udsigt (Djøfs Forlag 2005),
Fusioner i det offentlige (Børsens Forlag 2007) og Hospitalsledelse
– organisatorisk fænomen og faglig disciplin (Børsens Forlag 2008).
Annemette er pt aktuel med bogen: Principper for offentlig Innovation fra
best practice til next practice. Børsens Forlag udkommet 20. juni 2008.

Om Kristina Risom Jespersen:
Kristina Risom Jepsersen er Lektor på Institut for Økomi,
Århus Universitet og har skrevet bogen: User-driven new
product development: Creating a user-involving NPD
culture. Hun har forsket i brugerdreven innovation de
seneste 8 år, hvor specielt områder som viden, ledelse,
kompetencer, og bruger involvering i produktudviklingsprocessen
er analyseret. Endvidere er Kristina meget aktiv i bestræbelserne på at
skabe bro mellem forskning og erhvervsliv gennem workshops, projekter
og netværk.
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Om projektet ”Teknologibaseret Brugerdreven Innovation”:

• Teknologikaravanen
www.teknologikaravanen.dk

Teknologibaseret Brugerdreven Innovation forkortet TBI er et projekt
med fokus på, hvorledes Informations- og Kommunikationsteknologi
(IKT) kan forandre en virksomheds
interne udvikling. Projektet arbejder specifikt med virksomhedens
relation til brugere og potentielle
nye brugere af deres produkter, da
brugerinddragelse i produktudvik-

• Lazy Animation
(en del af Kirk outsourcing)
dk.lazyanimation.com
• Microsoft
– interaktiv brug af Microsoft Office pakken
www.microsoft.dk
• Tool-Tribe
www.tool-tribe.dk

• NFBI
– Højteknologisk netværk
www.nfbi.dk
• Ideadox
repræsenteret ved Carsten Borch
www.ideadox.com
• Vitus Bering Innovation Park og
Energi Horsens
www.vbipark.dk
www.energihorsens.dk

Pris:
Sted:

• Idéværkstedet
www.ideværkstedet.nu
• Gemba Innovation
www.gemba.dk
• Train! Company
www.traincompany.dk
• 3Kopi
www.3kopi.dk
• AVC Horsens
www.avc.dk
• Alexandra Instituttet
– Interactive Spaces
www.alexandra.dk

Center for Innovation og Virksomhedsudvikling

lingsprocessen forventes at bibringe
større markedssucces.
Hjemmeside: www.tbinnovation.dk
Bag TBI projektet står Favrskov Erhvervsråd, Århus Universitet, Region
Midtjylland, IT Forum Trekantområdet og VIA University
College. Projektet er
støttet VTU
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