PROOF OF CONCEPT
Metode til konceptudvikling og proof of concept

Introduktion
Metoden for ‘proof of concept’ er et generisk
redskab, som kan bruges som en integreret del af en
virksomheds produktudvikling. Metoden er delt op i
en konceptfase og en proof of conceptfase, svarende
til faserne i Patient@Homes innovationsmodel. Metoden beskriver, hvordan du udvikler en
velfærdsteknolgisk idé og kvalificerer den
Metoden er ikke en sikring af et succesfuldt projekt,
men en hjælp til at understøtte processen.

Faserne i metoden skal ses som en iterativ proces,
hvilket vil sige, at opgaverne ikke nødvendigvis kan
endeligt afsluttes i den opstillede rækkefølge. Der
kan være behov for at gå tilbage flere gange og justere på de præmisser, du tidligere har opstillet, for at
sikre det bedste output.
Proof of concept-metoden igangsættes efter en
gennemført behovsfase, hvor en række behov er
undersøgt og kvalificeret gennem teknologi-,
markeds- og partnerscreening.

Proof of
concept
Læsevejledning
Proof of concept-metoden består af
en række konkrete opgaver og guidelines. Ved at følge disse sikrer du, at du får
tænkt de vigtigste aspekter igennem og kan
derved eliminere nogle af de risici og usikkerheder, der ellers kan være i udviklingen
af nye produkter og services.
Undervejs i metodebeskrivelsen vil du
støde på to typer informationsbokse: Definitioner af begreber (blå bobler) og henvisning til værktøjer (orange bobler).
På de sidste sider finder du kontaktoplysninger og kildehenvisninger.

Et ‘proof of concept’ definieres som en
demontration af projektets rentabilitet
og tekniske funktionalitet.

Mock-up
Mock-up defineres som en
primitiv og simpel model, hvor
principperne i ideen hurtigt kan
afprøves.

Prototype

Ved prototype forstås en
detaljeret model, der kan testes i et realistisk miljø.

1 Konceptfase
Konceptfasen indeholder de første skridt i udviklingen
af et nyt produkt eller service. Forud for dette skal
du gerne have lavet et godt forarbejde i forhold til
at identificere de behov, du ønsker at imødekomme.
Fasen indeholder 5 dele som anført nedenfor.

1 - Partneridentifikation
2 - Idégenerering ogscreening
3 - Markedsscreening
4 - Mock-ups
5 - Test og tilpasning

1.1 Partneridentifikation
Her startes med en afklaring af, hvilke kompetencer,
der søges. Herefter etableres et samarbejde med de
partnere, som vil kunne bidrage positivt til projektet.
Det kan være private virksomheder såvel som offentlige
partnere samt uddannelses- og interesseinstitutioner.
Partnerkredsen vil typisk ændre sig efterhånden som
produktet eller servicen tager form.

Overvejelser:
• Hvilke kompetencer er der behov for?
• Hvilke personer eller projekter kunne være
interessante at inddrage?
• Hvilke private og/eller offentlige institutioner
samt uddannelses- og interesseinstitutioner
kunne være interessant at inddrage?

1.2 Idégenerering og
-screening
Udarbejdelse af idéer og koncepter på basis af
de behov, der tidligere er blevet identificeret.
Idéer kan opstå spontant på baggrund af et
erkendt behov eller ved hjælp af kreativ tænkning/
metoder.
Idégenereringen kan bruges både til at få helt
nye idéer og til at forbedre allerede opståede
idéer.

Værktøj
Til idegenerering kan
’Model for idéudvikling’
(se næste side) med fordel anvendes.
Modellen tager udgangspunkt i,
en veksling mellem logisk og
kreativ tænkning i genereringen
og i udviklingen af idéer.1

1. Fokusering
Der udarbejdes en problemformulering, som skal tjene som
et klart mål for alle medvirkende
under det videre arbejde i fasen.
Formuleringen skal være kort og
åben; og gerne formuleret som et
spørgsmål. Udarbejd gerne flere
formuleringer, hvor du anskuer
udfordringen fra flere forskellige
vinkler. Prioriter eller sammenskriv
efterfølgende idéerne. Formuleringen kan med fordel starte med
‘hvordan’.
2. Idéskabelse
Der skal skabes en række idéer,
hvilket typisk er en opgave, som
underprioriteres. En god idégenereringsproces er dog givet
godt ud, da et produkt aldrig bliver
bedre end den idé, den bygger på.
Det vil være en fordel, at flere personer
arbejder sammen om idéskabelsen,
og det handler på dette tidspunkt
om at producere så mange idéer
som muligt. For at opnå dette er
det en fordel at benytte forskellige
kreative metoder.2

3. Sammenfatning
Af de fremkomne idéer skal de
mest interessante nu udvælges.
Hvis ikke der er fremkommet så
mange idéer, eller det er helt
tydeligt, hvilke idéer der skal arbejdes videre med, kan du se bort fra
denne opgave. Er der produceret
mange idéer, kan sammenfatningen
hjælpe til at skabe overblik og pulje
de opståede idéer, samt at finde
frem til den eller de idéer, som vil
være mest interessante at arbejde
videre med. Antallet af idéer, der
tages med videre fra sammenfatningen
er helt afhængig af det aktuelle
projekts tid, ressourcer og problemstilling. Det er sjældent optimalt at
arbejde med mere end 5-6.
4. Idéudvikling
Her gælder det om at forbedre og
videreudvikle den/de idéer, man
har valgt at tage med fra sammenfatningen. Til dette findes også en
række relevante metoder.3
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5. Idévurdering
Til sidst vælges den idé, som der
skal arbejdes videre med ud fra en
vurdering af de bearbejdede idéer.
Vurderingen foretages enten af den
gruppe, som har udviklet idéerne,
eller i en gruppe uindviede, som
kan tilføje friske øjne. Der er ikke
nødvendigvis tale om, at vurderingen er lig den endelige beslutning
om iværksættelse. Fasen skal blot
ses som en foreløbig vurdering af
idéerne, som derefter, gennem de
næste opgaver og faser, konkretiseres og vurderes yderligere.

1.3 Markedsscreening
Det er vigtigt at have et godt indblik i markedet
og øje for den nye løsnings eksistensberettigelse
på markedet, både i forhold til konkurrencesituationen og efterspørgslen - på såvel nationalt
som internationalt plan.
Overvejelser:
• Hvor stor er efterspørgslen på den givne
løsning?
• Hvilke lignende løsninger findes allerede
på markedet? (Vær realistisk!)
• Hvilke substituerende produkter findes
der? (hvordan løses problemet i dag?)

Værktøj

Porter’s 5 forces4

1.4 Mock-up
For at afprøve idéens kvalitet kan mock-ups
bruges som en hurtig screening. Der bør
udarbejdes et test set-up, som kan danne basis
for en afklaring af, om konceptet har den
forventede effekt, og om idéen overhovedet
kan udføres. Start indledningsvis med at
opstille en kravspecifikation.
Overvejelser:
• Er der tekniske udfordringer, der bør
arbejdes videre med?
• Er der nogle specifikke brugergrupper
eller fagpersoner, der kan have relevante
inputs til konceptet?

1.5 Test og tilpasning
Med udgangspunkt i planen for konceptafprøvningen
og de mock-ups, der eventuelt er udarbejdet,
skal afprøvningerne gennemføres. Konceptet
tilpasses ud fra de nye erfaringer, og det skal
samtidig besluttes, om det er relevant at arbejde
videre med konceptet.

Værktøj
• Brugertests
• Ekspertinterviews
• Workshop

2 Proof of concept
Et proof of concept skal medvirke til, at du som
beslutningstager kan vurdere konceptets forretningspotentiale. Her gælder det om at kende sine kunder
og finde frem til konceptets unikke salgsparametre,
samt at undersøge og vurdere, om konceptet i sin
helhed vil kunne bridrage positivt til virksomhedens
forretning.

Proof of concept-fasen indeholder 5 step, hvoraf
‘vurdering af konceptet’ er en opsamling og
evaluering af de oplysninger, der er fremkommet
i den øvrige step i fasen.

1 - Forretningsmodel
2 - Form, funktion og
brugerflade
3 - Prototyper
4 - Test og tilpasning
5 - Vurdering af konceptet

2.1 Forretningsmodel
Det er vigtigt på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen at gennemtænke forretningsmodellen
for det nye produkt eller service. Der skal derfor
skabes overblik over følgende:
• Hvad er produktet/servicen?
• Hvem er kunden?
• Hvad gør produktet attraktivt for kunden?
• Hvem er konkurrenterne? (Vær realistisk!)
• Hvordan skal produktet sælges?
• Hvordan er business-casen for produktet/
services?
Forretningsmodellen tilpasses undervejs i de
følgende faser.

Værktøj
Business Model Canvas5
Personas6
Segmentering7

2.2 Form, funktion og brugerflade
For at kunne vurdere konceptets potentiale er det
relevant at gennemgå konceptets funktion, og det
miljø løsningen skal indgå i.
Overvejelser:
• Hvilke krav har brugerne til produktet? På
hvilken måde skal produktet indgå i brugernes
hverdag?
• Hvordan er organisationen, produktet skal
indgå i? Kan organisationen implementere
konceptet?
• Hvilken type produkt eller service er der tale
om, og hvilke godkendelser skal det leve op
til?

Medicinsk udstyr
Mange velfærdsteknologiske produkter
bliver kategoriseret som medicinsk udstyr.
De er derfor omfattet af kravene i det
medicinske direktiv og tilhørende standarder for området.
Vær opmærksom på, at der er særlige krav for disse produkter.

2.3 Prototyper
Med udgangspunkt i de antagelser og
krav, der blev opstillet i de to foregående
faser, gøres der klar til relevante test.
En brugertest eller klinisk test vil typisk danne
basis for en evaluering af konceptet og kan bruges når der udarbejdes en business-case eller
en MAST-evaluering. Det er en fordel at teste
brugsscenariet i en lille skala, inden du opstartMAST står for ‘Model for
er et større studie. Testen giver dig mulighed
Assessment of Telemedicine’.
for at nå at fange de værste fejl og tilpasse
Metoden kan også bruges til at
konceptet.
evaluere andre løsninger end
telemedicinske.
Det er værd at oveveje, hvor detaljeret en
prototype skal være, for at kunne gennemføre
de pågældende tests og opnå brugbare resultater.

MAST

Modellen består af tre trin.
En beskrivelse af effekten indgår i
trin 2. Du kan læse mere om brugen
af MAST i Patient@home på
internettet.8

2.4 Test og tilpasning
I denne fase gennemføres de planlagte test.
Disse test skal være med til at danne grundlag
for tilpasning af konceptet, og til at be- eller
afkræfte de antagelser, du har gjort undervejs.
Derved kan du få tilpasset konceptet med henblik på et kommende større test set-up, fx i
forbindelse med udarbejdelsen af en MASTevaluering.

2.5 Vurdering af konceptet
Forretningsplanen opdateres ud fra de
resultater, der er fremkommet undervejs.
Herefter vurderes det om konceptet er
rentablet, og hvorvidt du bør fortsætte
udviklingen af konceptet.
Relevante evalueringspunkter:
• Er der identificeret en potentiel kunde og
”unikke salgsparametre”?
• Vurderes det, at produktet eller servicen
kan sælges, og at salget kan skaleres?
• Er business-casen og forretningsmodellen
rentabel?

Kontakt
Som partner i Patient@Home kan du
få adgang til hjælp til gennemførelse af
proof of concept-forløb eller nogle af
nævnte elementer.
Kontakt en af projektpartnerne for
yderligere information og hjælp, eller se
Patient@Homes hjemmeside.
Vi håber, at denne vejledning har givet
dig redskaber til at gå i gang med
udviklingen af nye velfærdsteknologiske
produkter og services.
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Links & henvisninger
1: Model for idéudvikling:
Hentet fra ‘Kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling,
Ole Striim, Academica
2: Kreative metoder til idégenerering:
Brainstorm
Associationsteknik
3: Idéudviklingsmetoder:
Kritikmetoden
Cirkelteknik
4: Porters 5 Forces:
http://toolbox.systime.dk/index.php?id=586
5: Business Model Canvas:
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
6: Personas:
http://innovationsguiden.dk/brugere/analyse/personas
7: Segmentering:
http://startvaekst.dk/search/0/14/0/[l]segmentering[l][l]
8: MAST:
http://www.universitypress.dk/shop/evaluering-af-telemedicin-3241p.html

