
Takk !



Norsk design- og arkitektursenter

 Finansieres av og arbeider på 
oppdrag fra Nærings- og 
fiskeridepartementet.

 Skal fremme kvalitet og nytenking
ved bruk av design og arkitektur for 
utvikling av omgivelser, produkter og
tjenester….

 …og skal stimulere til innovasjon og
økt verdiskaping i norsk næringsliv
og offentlig sektor. 



Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) 
finansierer og igangsetter prosjekter i norsk 
næringsliv gjennom årlige utlysninger av 
programmidler. 

Programmet skal stimulere til bruk av 
systematiske brukerstudier og designmetodikk 
i idéfasen i bedriftenes innovasjonsarbeid, 

...og skal gi økt kunnskap om metodikken – og 
nytten av den – hos den enkelte bedrift og 
nasjonalt.
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IMPLEMENTE
RING

EFFEKT
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Kriteria

&

Kontrakt



“If I had asked people what they

wanted, they would have said

faster horses.” 

Henry Ford

Brukerinnsikt + oversetting av innsikt = Nye muligheter
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Næringslivet Offentlig sektor

Omstilling og forbedring / Innovasjon

Metodikk



”Hvis pasienten fikk bestemme” Brystkreftdiagnose – ventetid 

90 %
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1. Rokilde sykehjem
o Designit

2. Sykehuset Østfold
o Halogen

3. Oslo Universitetssykehus
o Designit

Redaksjon : DOGA og Halogen

DOGA, Difi m.fl.



10

Flertallet av DIP-søknader fra offentlig 

sektor adresserer ønsket om å 

organisere arbeid og fagkompetanse på 

en bedre måte, både for publikum og de 

ansatte

i offentlige foretak.

Vi ser at tjenestedesign bringer konkrete 
verdier inn i slike innovasjonsprosjekter. 



 Økt brukertilfredshet 

 Mer effektive løsninger på organisering av tjenester

 Fjerne tidstyver både foran og bak ”skranken”

 Raskere resultater

 Bedre beslutningsunderlag

 HMS gevinster

 Økt medarbeidertilfredshet gjennom økt mestringsfølelse.

 Økt samarbeide/innsikt på tvers av interne fagområder

 Intensjon : Evaluere effekter i løpet av 2017
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 Tydelig retning 
 Skaffe seg innsikt i prosess/metode før oppstart
 Offentlige anbud og bestiller-kompetanse / designprosess-tjenester
 Leder forankring – bestilling, støtte, forpliktelse
 Bruker innsikt – metoder tilpasset problemstillingen
 Samarbeide på tvers - ”co-creation” - medarbeidere
 Benytt visualiserings teknikker - målbilde og nye løsninger
 Styr prosessen – sett frister, sett av tid
 Organisering/ansvarliggjøring – sikre intern ”driver” m/mandat
 Økonomi – prosjektbudsjett- cost/benefit

 Bygg en bro over ”Dødens dal”  - Implementering

Målrettet idéutvikling er å komme riktig ut fra hoppkanten !
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Organisering 
& kultur

Økonomi

Leder-
gruppen

”Corporate
Governance”

Innovasjonsferdigheter / 
metoder

Utvikle innovasjonsevne
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For the things we have to learn before we

can do them, we learn by doing them.” 

Aristotélēs; 384–322 BC
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Over til hovedpersonene..... :


