
Innsikt, strategi og design





Design Thinking i Helse

«Hvordan kurere 
søvnløshet hos barn i 
aldersgruppen 0-3 
år?»



Problemstilling 
Foreldrene fortalte at de ofte følte seg uskikket som foreldre siden 
barna slet med søvnen. De endte på nettfora med ulike råd fra mange 
kilder, som kun endte opp med å gjøre dem rådvill. Foreldre trengte 
noe som kan gi dem råd uten dømmende pekefingre de noen ganger 
opplevde på helsetasjonen.


Problemet som må løses er at foreldre mange ganger ikke klarer å 
utstå barnets gråt, og det er slik vi er skrudd sammen. 
Helsesykepleiere og psykologene i RBUP mener de har oppskriften, 
men at den er slitsom å gjennomføre og følge for foreldrene, for den 
innebærer gråt. For å helpe barn å sove benyttes Ferber-metoden i 
programmet. Metoden er tenkt for å lære barnet og sove selv og 
dermed sovne igjen, om det våkner på natten. Dette er en anerkjent 
metode blant forskere, men den er ikke alltid like lett for foreldre å 
gjennomføre uten hjelp, da den innebærer å legge barn våkent i 
sengen, og se til det med jevne mellomrom. Problemet er å takle gråten 
som oppstår og er naturlig, uten å ta opp barnet og bysse det i søvn.

Utfordring



These Ways fasiliterte en 7 ukers design sprint 
med R-BUP

Her bidro vi som tjeneste- og ux-designere og 
gjennomførte  brukerinnsikt, ved å intervjue 
foreldre, helsesykepleier og R-BUP sine 
psykologer. I tillegg deltok vi som observatører i 
fokusgrupper.

Design sprint



Brukerintervju, 24 stykk

Brukerintervju ble gjennomført 
fysisk og digitalt grunnet korona



Etter intervjuer med foreldre 
som slet med søvn og 
deltakelse i fokusgrupper 
med helsesykepleiere som 
har jobbet med familier i 
årevis, valgte vi å ha 3 
verdier som styrte prosjektet 
fremover. Vi skulle være 
ærlig, empatisk og 
motiverende.

Analyse



Videre utviklet vi prototyper, gjennomførte brukertesting, analyse og utviklet innhold og 
tekst til løsningen.

Prototyping



Et av områdene som hadde mange revisjoner og 
nøt godt av all brukertestingen, var søvndagboken. 
Her skal foreldre logge søvnen i løpet av et døgn, 
og rutiner omkring legging.


Vi valgte etter mye testing å dele søvndagboken 
opp i to, en for nattens søvn, og en for leggetid.

Appen lar RBUP gjennomføre en ordentlig klinisk 
prøve blant 6-10 familier med søvnløshet, sammen 
med helsesykepleiere på ulike legesentre på 
Østlandet i løpet av 2021 og 2022.


Brukertesting



Innholdsutvikling
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