


7
Lokasjoner

Trondheim - Molde - Bergen - Stavanger - Kristiansand - Asker – Oslo

120
Medarbeidere

Tverrfaglig miljø, der designere og produktutviklere jobber 
sammen

20
År i bransjen

Etablert i 1997

+



800+
Kunder

Medtech - Energi - Maritim - Marin - Space  
Industri – Forbruker - Offentlig

3500+
Prosjekter

Fra studier og analyser til design, utvikling og 
produksjon

1 000 000+
Brukere

Bedre hverdag for konsumenter, 
tjenestemottakere og profesjonelle yrkesutøvere



Fysisk Digital

Business/
Strategi

Produkt

Regulatorisk og CE
System-design og Utviklings 

Metodologi

Supply chain IP-strategi

Produktidentitet

Branding and Produkt Kommunikasjon Businessplan

Konsept og Tjeneste
Utvikling

Project and Process
Management

Faglige områder

Mekanisk

Elektronikk

Robotikk & kybernetikk Maskinsyn & AI

Vi skreddersyr et komplett produktutviklingsløp.
Fra Fysisk til Digital. Og fra Produkt til Forretning.

Simulering

Robotikk & Kybernetikk

FPGA & ASIC

Industridesign

Elektronikk Connectivity & IoT

Maskinlæring & AI Interaksjonsdesign & Digital UX

Embedded SW



KVALITET
FRA BEHOV TIL MARKED



Innovasjon
med brukeren 

i fokus



/ TJENESTE
/ PRODUKT
/ LØSNING

MARKED

SYSTEM

BRUKER



/ TJENESTE
/ PRODUKT
/ LØSNING

MARKED

SWOT

posisjonering

konkurrentanalyse

markedsstrategi

markedsplan &
kommunikasjon

vurdere ideens potensial

kundens behov

hvem er sluttkunden

fordeling av 
markedsandeler posisjonering

SYSTEM

BRUKER

brukeraktivitet
bruksfrekvens
brukssituasjon
tidspunkter
sesonger
feil bruk
brukerpåvirkning

produksjon
montering
transport
salg/innkjøp
bruk
vedlikehold
renhold
avhending etc

utvikle
brukerprofiler

primærbruker
sekundærbruker
produktets interessenter

hvem og hva

forståelse

teknologianalyse

eksisterende løsninger/ teknologier

grensesnitt mot
andre systemer

produktstrategi

muligheter/
begrensninger

utvikling av ideer 
til løsning

Produkt:
/ produktanalyse
/ funksjonsanalyse
/ materialer
/ produktdesign

CE
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grensesnitt mot
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produktstrategi

muligheter/
begrensninger

utvikling av ideer 
til løsning

Produkt:
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/ funksjonsanalyse
/ materialer
/ produktdesign

QA
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ISO 13485



Kvalitetssikring

• Kvalitetsstyring
• Risikostyring
• Testing
• Validering

CE godkjennelse

• Lovverk 
• Standarder
• Prosess krav
• Sikkerhet
• Teknisk dokumentasjon
• Sluttgodkjennelse

Helse

• Regulatorisk strategi
• Project Mngmt
• Design Control
• Kvalitetssystem
• Risikostyring
• Usability
• Conformity Assessment

Regulatoriske tjenester



• Intended use
• User needs

Strategy
Proof

of
concept

Projectplan Development Approval Production
Marketing

&
Sale

Service
&

End-of-life

• Design Thinking
• Real fag

• TRL 1-7
• Clinical trials
• Clinical Reports & Articles

Plan for Regulatory 
Requirements incl.: 
• Strategy
• Time Schedule 
• Resources 
• Economics

• Controlled Processes
• Verification & Validation
• Clinical Evaluation 

• EU Classification
• EU Essential Req. 
• Risk Management 
• Standards e.g. 
• EMC and Safety
• Clinical Rationale
• Quality Management 
• Process Validation

• QMS 
• Process Control - GMP 
• Training 
• Calibration
• CAPA System 
• Change Control 
• Final Control 

• Brochures and Web-site
• Manuals 
• Controlled translations
• Dealer Contracts
• Post Market Surveillance
• Vigilance Reporting 
• Recalls

• Changes
• Refurbishment
• Archiving
• Vigilance 
• De-commissioning

Helsesprint Forprosjekt Kommersialisering

150’ NOK 300’ – 3 MNOK 8 – 40 MNOK

1 – 2 måneder 1 – 2 år 3 – 8 år

• Research

Velge 
strategi

Velge 
løsning

Implem
entere

Utford-
ring

• Product Requirements
• Intended Use & Performance
• Risk Analysis 

Idea / 
needs





Inventas

DynamicWeb

Sum

Eksempel på Produktsprint 

Workshop 1

2 timer

Sum

Arbeidsperiode 1
- Konsept -

Tilbakemelding Arbeidsperiode 2 
- Detaljering -

Intro Leveranse

½ dags workshop hvor 
vi  jobber med 
kartlegging og innsikt i 
marked, bruker og 
teknologi. Vi får innsikt i 
ønsket formspråk og 
skisser utkast til 
produktform, 
produktfamilie og 
løsninger.

Systematiske og 
kreative prosesser hvor 
vi bla. jobber med:
• Hvem er brukeren?
• Hvilken behov har 

brukeren?
• Hva finnes i 

markedet
• Verdier
• Produktidentitet
• Ergonomi

Intro fra 
bedriften om 
marked, 
bruker, idé og 
behov. 

• Avklare 
fokusområde 
for workshop

• Behovs- og 
forventnings-
avklaring

• Sette mål for 
ønsket 
leveranse

• Planlegge og 
forberede 
workshop

In-house arbeid i 
Inventas hvor vi raskt 
og smidig utvikler 
design og form. Mål 
med denne fasen er å 
hurtig komme opp 
med nye konsepter og 
visualisere funn fra 
workshop 1.

Vi bruker teknikker 
som: 
• Håndskisser
• 3D modellering
• 3D rendering
• 3D printing
• Mock-up 

Tett dialog med 
kunden. Presentasjon 
av arbeidet så langt. 
Valg av designretning.
Om mulig, avsjekk med 
brukere. 

Inventas tar 
konseptene videre 
basert på input 
underveis fra kunden 

• Modellere
• Detaljere
• Visualisere
• Prototype
• Dokumentere
• Designe
• Ferdigstille

Levering etter
avtale.

Eksempler:
• Visualiseringer
• Mock-ups
• Prototyper
• Rapport med 

oppsummering 
av prosessen og 
illustrasjoner

• Neste steg og  
videre plan

1/2 dag 3 dager fortløpende 2 dager 1-2 time(r)



Per-Anders Elvertrø

Regulatory Affairs Manager, 
Cand. Scient

INVENTAS AS

+47 90 69 83 34 
pae@inventas .no 

Sr. Product des igner, M.Sc.
INVENTAS AS

+47 45 27 66 50 
wm@inventas .no 

Wouter Myny

Ta gjerne kontakt



Inventas vitam iuvat excoluisse per artes 
Let us improve life through science and art
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