
Gode idéer bliver for længe i skuffen

Der mangler åbenhed for innovation på hjælpemiddelområdet, så designere 
og andre innovatører kan få omdannet deres gode idéer til produkter. Annette 
Krath Poulsen er endt med selv at producere sin taskerollator.
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Der opstår mange gode idéer til hjælpemidler hos 
københavnske AKP Design. Problemet er bare, at de 
oftest havner i skuffen og ligger der i årevis, før det 

engang imellem lykkes at finde finansiering og en producent, 
som tør omsætte idé til produkt.

»Jeg har oplevet producenterne som forbeholdne over for 
nye idéer. Jeg savner, at man tør kaste sig ud i kvalificerede 
innovationsprojekter. Selv om virksomheden ikke selv har 
identificeret behovet, kan det vise sig at være en god produktidé 
eller et potentielt nyt forretningsområde,« siger Annette Krath 
Poulsen, der driver AKP Design.

Virksomheden designede i 2006 en taskerollator, som trods 
flotte resultater i brugerundersøgelser og stor interesse på mes-
ser fra både offentlige og private indkøbere blev modtaget med 
tøven hos producenterne. Derfor har designvirksomheden nu 
selv sat rollatoren i produktion.

For innovativ
Taskerollatoren blev nummer tre i konkurrencen om Årets 
Hjælpemiddel 2009, og selv om idéen altså er god nok, kan 
det svære ved at afsætte nye tanker paradoksalt nok være, at 
andre ikke har tænkt dem før.

»Min oplevelse var, at man for tre år siden stillede spørgs-
målstegn ved, hvorvidt taskerollatoren var for innovativ. Man 
var usikker på, om det private marked var modent og fokuserede 
primært på pris, i forhold til at kommunerne skulle købe den», 
siger Annette Krath Poulsen. 

niKAtion

»Men taskerollatoren er designet til at ramme en niche på 
markedet, hvor der ikke eksisterer et tilsvarende produkt. Den 
er til brugere, der har brug for et indkøbshjælpemiddel, og er 
ikke direkte målrettet kommunens mængdeindkøb.»

Firkantede krav
Selv om AKP Design indtil nu har haft vanskeligt ved at få 
producenterne til at lege med, så fornemmer Annette Krath 
Poulsen, at tiden arbejder for de små innovatører.

»Der er kommet mange gode initiativer, som har sat innova-
tion på dagsordenen. Det kan godt være, at mange producenter 
endnu ikke ved, hvordan de skal gribe det an, men de ved, at de 
er nødt til at være åbne over for innovation. Vi mærker større 
interesse end tidligere både i kommuner og hos producenter, 
så potentialet er der,« siger hun.

Det er dog ikke kun producenterne, der skal satse for at 
fremme innovationen, mener Annette Krath Poulsen. 

»Kommunerne har noget firkantede indkøbskrav, som 
tilmed ofte er forskellige fra kommune til kommune. Samtidig 
er der omfattende teststandarder, og det kan samlet set virke 
hæmmende for vores udfoldelser som designere,« siger hun.

En anden udfordring er finansieringen, for selv om der er 
nedsat en stribe fonde og puljer med millioner af kroner til 
innovation, er pengene ikke lette at komme i nærheden af.

»For små firmaer er det svært at komme i spil til de fonde 
og puljer. De kræver ofte en egenfinansiering på 50 procent, 
og det er jo begrænset, hvor mange gange et lille firma kan 
klare det,« siger hun.
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Annette Krath Poulsen med sin taskerollator, 

som hendes egen virksomhed nu sætter i 

produktion.
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