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ERFARINGER



Hvorfor skal man involvere?

Hentet fra: https://www.google.com/search?q=involvere+2012&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD__3o8Z3lAhVusIsKHZfJBoAQ_AUIESgB&biw=1766&bih=812#imgrc=QMH8nsJS66KUrM:



INVOLVERING

1. Start med å avklare hvorfor man vil 
involvere

2. Involver kun når det finnes handlingsrom, 
og vær tydelig på hvilket handlingsrom 
som finnes

3. Felles mål, ulike roller og ansvar

4. Samarbeid for å nå målene

5. Mangfold

6. Tid – godt resultat er avhengig av at man 
har satt av god tid



INVOLVER

• TV/VO

• Fagbioingeniører

• Personale

MÅL: Flest mulig får eierskap til prosessen

Hentet fra: 
ttps://www.google.com/search?q=r%C3%A5d+for+involvering&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjP5Ma6y53lAhWCwqYKHe4gDyAQ_AUIESgB&biw=1089&bih=565#imgrc=UxrT
kzJt-FlLvM:



Hvordan involvere/forberedelse

• Bestem hvilke oppgave som skal ivaretas

• Involver flest mulig i å utforme i forhold til 
funksjon. 

• Gi konkrete oppgaver

⁻ Ca mål på instrument

⁻ Hvor stor plass må man ha for å 
komme til bak instrumentet

⁻ Hvor stor arbeidsbenk trengs for å 
kunne sette fra seg prøver. 



⁻ Trengs det plass til permer

⁻ Hvor mange PC trengs det

⁻ Skuffer hva skal de inneholde

⁻ Plass til reagens

⁻ Avfall

⁻ Vippe

⁻ osv



Andre forhold

• Belysning 

• Støy

• Nytenkning

• Ergonomi- hev senk (stå/sitte)



Nytenkning

Hvor mye skal man stole på at teknologien utvikler seg

Skal man planlegge med ting som ikke eksisterer?

Hentet fra : https://www.fiverr.com/mericbrk/develop-8-innovative-idea-for-your-business



Prosessen
1) Avklar forventninger

2) Hjelp med å lage en plan 

3) Sett av tid til å gi tilbakemeldinger 
underveis

4) Hjelp med å holde fokus 

5) Gi ros og oppmuntring

6) Vær interessert

7) Tid til gjennomgang av ferdig resultat



DIALOG MED ARKITEKTER

Hentet fra : https://pxhere.com/no/photo/854084



NÅR ROMMENE TAR FORM

• Fordel å få tegninger i storformat. 

• Heng opp på vegger

• Gir bedre visualisering i større format 

Hentet fra: https://docplayer.me/40337800-Ikt-punkt-ostsiden-sykehjem.html 



Oppfølging

• Mulighet for at alle kan gi innspill

• Allmøter 

• Enkeltmøter

• Bruke de som utformet 



Hentet fra: https://hr-ledelse.blogspot.com/2018/01/leders-dilemma-ti-tips-for-ke-tilliten.html

SAMMEN BLIR VI BEDRE

TAKK FOR MEG


