
FUNKSJONSTEST I 
LAB

Tjenestepakken leveres av 

Norwegian Smart Care Lab

Hva gir verdi for brukeren? Er løsningen brukervennlig? Ville deltakeren anskaffet løsningen selv? 
Hvem er løsningen best egnet for? Hvem er målgruppen? Finnes det andre sluttbrukere? 



Funksjonstest med
Norwegian Smart 
Care Lab
En funksjonell test i lab vil gi bedriften din 
verdifull innsikt som kan brukes til å justere og 
forbedre ditt konsept. Denne pakken passer deg 
som ønsker test av prototype i et kontrollert lab 
miljø. Testen tar sikte på å validere 
funksjonaliteten, brukervennligheten og 
brukeropplevelsen til løsningen. 

Produktet trenger ikke å være ferdig utviklet og 
det må ikke være utviklet en klikkbar prototype. 
Gjennom en brukersentrert tilnærming vil vi 
beskrive, forklare og vise løsningen i relevant 
kontekst. Testen gir mulighet for å undersøke om 
løsningen er brukervennlig og forståelig, samt gi 
inspirasjon til nye og endrede bruksområder eller 
målgrupper. 



Norwegian Smart Care lab tester og verifiserer ideer, prototyper og produkter 

som utvikles av helsenæringen, spesielt innen e-helse og velferdsteknologi. 

Vi fungerer som en nøytral tredjepart og rådgiver, for å sikre at det som utvikles er 

i tråd med behovene til helsepersonell, pasienter og innbyggeren hjemme. 

Fokuset vårt er å skape en felles forståelse rundt de utfordringene som finnes og 

legge til rette for samskaping rundt hvilke løsninger som utvikles for å møte 

problemene. 

Brukermedvirkning står sentralt i det arbeidet vi gjør, da vi har erfart hvor verdifullt 

det er å involvere sluttbrukeren og andre relevante aktører i hele innovasjons- og 

utviklingsprosessen. Det gir verdi både i form av forståelse for behovet til 

sluttbrukeren, men det gir også en verdi ut av seg selv. Brukermedvirkning skaper 

en mer demokratisk prosess der helsepersonell og pasienter får en stemme og en 

påvirkningskraft når det utvikles nye løsninger, som de selv kanskje skal ta i bruk 

på et senere tidspunkt.

Lenke til film: https://vimeo.com/599513588/1ca4e83771

Norwegian Smart Care 
Lab

Hvem er vi?

https://vimeo.com/599513588/1ca4e83771


Norwegian Smart Care Lab har tilgang til testfasiliteter i 
Stavanger, Bergen og Grimstad med sykehusrom, 

leilighet og teknologi som kan brukes i testen. 



2. Norwegian Smart 
Care Lab fasiliterer

møter med bedriften 
hvor vi utarbeider en 
plan for testen med 

utgangspunkt i KPIer.

1. NSCL definerer 
KPIer og kartlegger 
bedriftens behov og 

ønsker. Innsikt

3. Norwegian Smart Care Lab 
rekrutterer deltakere i 

målgruppen i samråd med 
bedriften.

Rekruttering

Planleggings
-møter

Behovskartlegging

Prosessoversikt

Gjennomføring

4. Norwegian Smart Care 
Lab fasiliterer testen og 

dokumenterer funn.

5. Oppsummering og 
gjennomgang av 
innsiktsmateriell. 



Prosessbeskrivelse

Behovskartlegging

•Kartlegging av 
behov

•Dialog rundt 
mulighetsbildet

Planleggingsmøter

•NSCL fasiliterer
arbeidsmøter og 
bedriften deler 
underlagsmateriale

•Samhandling rundt 
innhold og mål 
med test

•Kartlegging av 
målgruppe

Rekruttering 

•NSCL utvikler 
informasjonsskriv 
og rekrutterer 
deltakere fra  
målgruppen 
gjennom sitt 
brukerpanel

Funksjonstest i lab

•NSCL fasiliterer
testen og innhenter 
innsikt gjennom 
forhåndsavklart 
metodikk.

Oppsummering 

•Gjennomgang av 
innsiktsmateriell

•Skriftlig 
oppsummering 
overleveres til 
bedriften på 
forhånd

Norwegian Smart Care Lab arbeider tett sammen med din bedrift gjennom hele prosessen for å sikre at vi 
når målene for prosjektperioden.

Prosessen vil variere noe ettersom vi skreddersyr tjenesten etter behov.



• Total varighet på prosessen er normalt fra 2-4 måneder og 
inkluderer forberedelse, gjennomføring og rapport. 

• Testens varighet er på 1-3 dager.

• Deltakerne signerer en NDA i forkant av simuleringen. 

• Kostnaden vil normalt ligge på rundt 90 000 eks. mva. for 

planlegging og gjennomføring. Dersom det er kostnader 

relatert til frikjøp av deltakere vil dette komme i tillegg. 

Utstyr relatert til test dekkes av bedriften.

• Dersom din bedrift har en inkubatoravtale finnes det gode 

støtteordninger gjennom Norsk Helsekonsortium. Dette 

kan du lese mer om her.

Praktisk informasjon

https://60c7a705-b13c-46de-9c12-336e01438b56.filesusr.com/ugd/28eeb6_589c4907b9c04c4aa96f0fe5b0a9d113.pdf


Ta kontakt dersom du ønsker 
mer informasjon om hva 

tjenestepakken inneholder og 
hva vi kan tilby din bedrift.

Marit Hagland 
Leder 

Norwegian Smart Care Lab
+47 452 61 799

marit.h@valide.no 

Karoline Blikra Mokleiv 
Forretningsutvikler 

Norwegian Smart Care Lab 
+47 92 414 043

karoline@valide.no
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