INNSIKT

Tjenestepakken leveres av underleverandør
These Ways i samarbeid med NSCL.

Hvem er vi i These Ways?

These Ways er et innovasjon og design studio som

levere løsninger innen Design-led Transformation,
tjenestedesign, UX og Agile Coaching. Vi tar på oss
hele prosjekter eller bistand av konsulenter til din
organisasjon.
Vi bruker Design Thinking metodikk for å kunne
forbedre en organisasjons arbeidsprosesser, designe

nye arbeidsverktøy og digitale tjenester.
Disse vil igjen være med å redefinere din
organisasjons forretningsmodell. Våre tverrfaglige

team har lang erfaring med å lage en løsning som
ikke bare KAN brukes, men som de ansatte eller dine
kunder vil ELSKE å bruke.
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These Ways

Brukerintervju

Semi-strukturerte brukerintervju stiller spørsmål med

utgangspunkt i å forstå hva pasienten føler, tenker og
mener. Underveis er det en del av jobben å forstå
hvilke spørsmål som kan være relevante for denne
pasienten. Det er derfor mulig å legge til eller hoppe
over spørsmål.

Det er viktig å lytte og stille åpne spørsmål der vi lar
pasienten fortelle ting rett fra hjertet. Pasienten har
alltid rett i denne situasjonen, og det er viktig å trygge
henne/han i dette for å få dem til å åpne seg. Det er
viktig å forstå at pasienten ofte ikke selv kan se for
seg en drømmesituasjon. I så fall kan du benytte
idéer du har for en ny tjeneste, og spørre hvordan det
ville vært for pasienten.
3

Ansattobservasjon
Ved å snakke med og observere ansatte som
jobber med en tjeneste, eller pasienter som
bruker en tjeneste, kan vi identifisere
flaskehalser og potensielle løsninger for en ny
eller forbedret versjon.
Målet er å frigjøre ansatte fra repetitive
oppgaver og gjøre tjenesten mer selvbetjent for
ansatte og/eller pasienter.
Ansatte har ofte fingeren på pulsen i bedriften
og kan derfor supplere med relevante og
praktiske innspill, i tillegg til pasienten selv.
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Praktisk informasjon innsiktspakke
Innhold:

• 1 planleggingsmøte på 2 timer

• Økosystem helse
• 4-6 Pasientintervjuer

• 2-3 Ansattobservasjoner

Innhold

• Møte med oppsummering av innsikt, og overlevering av sluttrapport med
beslutningsgrunnlag

Totalt estimert kostnad for innsiktspakke 45.000,-

Alle priser er eks mva.

Oppgitte konsulenter er med forbehold om tilgjengelighet
Aktiviteter justeres etter behov
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Tidslinje Innsikt

Varighet: 2 uker
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Vi tar med oss erfaring fra:
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Kontakt

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om hva pakken
inneholder og hva laben 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

