
Velkommen!

«Søk finansiering til økt brukerfokus» starter snart....

Imens, juster gjerne lyden til et behagelig volum.

Vi setter også pris på en hilsen i chatten J.

Du kan sende spørsmål på chatten i løpet av presentasjonen.



D

Søk finansiering 
til økt brukerfokus
Tarald Trønnes
Design og arkitektur Norge



Hvordan fokuserer man på 
brukeren?









Prototype

TesteLære







Lærdal Medical

Systematisk innovasjon basert på 
brukerinnsikt

Systematisk bruk av design i 
innovasjonsprosesser

Vunnet DOGA Merket for god design og 
arkitektur 14 ganger!



Designdrevet 
innovasjon øker 
sjansene for å lykkes

Ny innsikt gjør det lettere å innovere

Mange idéer utvider løsningsrommet

Brukertesting gjør det lettere å prioritere

Iterasjoner øker treffsikkerheten 

Helhetstenkning øker kvaliteten

Metodikken sikrer at du investerer i det 
kundene faktisk vil ha



Norwegian Smart Care Lab 



Norwegian Smart Care Lab kan hjelpe
med test i et innovasjonsprosjekt















Hva er Designdrevet 
Innovasjonsprogram - DIP?



DIP støtter idéskaping

Skape 
idé

Utvikle 
produkt

Bygge 
inntekts-

strøm

Skalere 
inntekter 
nasjonalt

Skalere 
inntekter 

internasjonalt



Designdrevet
innovasjons-
program (DIP)

80 - 180 søknader
15 - 20 prosjekter
100 – ca 650.000 i prosjektstøtte
Inntil 50% av prosjektkostnad
8.5. Millioner NOK



Hvilke prosjekter 
får støtte?

• Viktig utfordring for bedriften
• Høy grad av innovasjon
• Grundig analyse av brukerbehov
• God bruk av designkompetanse

• Høyt potensiale for kommunikasjon

• Høy gjennomføringskraft





Independence gear

Problem
Eksisterende produkt har svært smalt 
bruksområde og når få brukere.

Mål
Skape et et hygienisk multiverktøy for et 
bredt sett av brukere med fysiske 
begrensninger.



Hy5

Problem
Protese-hansker er lite funksjonelle, 
kostbare, og praktisk talt umulig å skifte 
uten hjelp av spesialist. 

Mål
Skape en rimelig hanske som gir bedre 
funksjonalitet, er lettere å skifte og som gir 
forbedret emosjonell støtte.



Seald

Problem
Levende vevsprøver fra pasienter skades 
på vei til laboratorium.

Mål
Øke overlevelsesevnen til kreftprøver uten 
endring av dets egenskaper ved å designe 
reisen fra operasjonsstue til laboratorium.



Profesjonelle 
designere er viktige

• Interne eller eksterne designere
• Designbyrå kan velges etter søknad er levert
• Søknadsprosessen er en læring i seg selv
• Designere kan prosessen
• Designere kan hjelpe deg å søke



Hvordan søker jeg?

Gå inn på www.doga.no/dip

Registrer ditt firma

Start en søknad

Les veiledning til søknaden 

Skriv søknad

http://www.doga.no/dip


Søknadsfrist 10. Mai
Annonsering og utbetaling av 2/3 i slutten av september.



DIP prosjektene 
leverer reell 
innovasjon

72% av prosjektene blir implementert

50% skaper noe nytt i verden

33% skaper noe nytt i Norge

Kilde : DIP effektanalyse (Menon – 2021)



DIP bedriftene 
fortsetter å jobbe 
med design

82% av bedriftene fortsetter å bruke 
design i nye prosjekter

60% involverer brukere i større grad enn 
tidligere

Kilde : DIP effektanalyse (Menon – 2021)



Spørsmål?



Ta kontakt!
DOGA

Tarald Trønnes
408 87 608
tt@doga.no

Smart Care Lab 

Marit B. Hagland
452 61 799
marit.h@valide.no

Smart Care Cluster

Therese Oppegaard
951 51 892
therese@valide.no




