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Ett möte  
mellan vård  
och design



experiolab.se
Ett möte mellan vård och design  
Experio Lab ser på vården utifrån ett
tjänsteperspektiv. Det innebär att vi utgår
från att värdet skapas i mötet mellan  
patienten och vården och att patienterna  
därför är en viktig resurs som behöver tas  
tillvara både i utvecklingen och  
användningen av vårdtjänster.
Den metod som vi använder för att
involvera patienter, närstående och
personal i utveckling av hälso- och
sjukvården är design.





EXPERIO LAB-RÖRELSEN: TRANSFORMATION AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I EN ANVÄNDARDRIVEN RIKTNING

Facilitering

-Projektledning
-Koordinering
-Kommunikations-planering

Lab-miljöer

Stötta utveckling av  
inbäddade labb i landsting  
och regioner

Samverkan

Utveckla samverkan mellan  
labbmiljöer för  
användarinvolvering och design

Forskning

Utveckla förutsättningar för att  
bedriva forskning inom  
användarinvolvering och design

Vård + Design

Bidra till att delta aktivt i  
kunskapsutveckling inom  
design i hälso- och  
sjukvården









VAD BEHÖVER 
PERSONERNA  

PÅ BILDEN?









Fokuserar på

BEHOV

INSIKTER  

VERKLIGHET  

TESTA

istället för:

LÖSNING

ANTAGANDEN

VERKSAMHET

DISKUSSION

Tjänstedesign är ett arbetssätt som :



Utvecklingen av  
hurmårdu.nu

En webbtjänst utvecklad med och för unga  
som ökar tillgängligheten till vård för unga

med lindrig psykisk ohälsa



Första linjen pilotprojekt
Innovations- och designprojekt tillsammans med första linjen unga  
Karlstadområdet med syfte att:

1.Utveckla digitala vårdtjänster som ökar tillgängligheten  
till hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa.

2.Nya arbetssätt och kompetensutveckling inom design  
och användarinvolvering för vårdpersonal.



Fånga
(research)

Förstå
(insikter)

Förbättra
(idéskapande)

Förnya
(prototypande)

Designprocessen



Fånga
(research)

Förstå
(insikter)

Förbättra
(idéskapande)

Start  
innovations-

projekt

2015 2016 2017 2018

Research-
Behovsidentifiering &  
omvärldsspaning

Analys

Identifierade
utmaningar

Idéutveckling och konceptutveckling

Lansering  
webbtjänst

Utvärdering

Förnya
(prototypande)

v

Projektstart  
Hurmårdu.nu-

pilot

Avslut  
innovations-

projekt  
Version 1.0 av  
webbtjänsten  
hurmårdu.nu

Tidslinje



MICRODESIGNUTBILDNING

Under våren 2015 genomgick alla i  
personalen en designutbildning bestående  
av 5 workshops.



DESIGNTEAM
Under hösten 2015 skapades ett team med  
en kurator, en specialpedagog och två  
tjänstedesigners.

EXPERTERNA
En ungdomsgrupp med unga i åldern 15-
19 år bildades.



Fokusområde

Specialistvård

Första linjen

Första linjen pilotÖvriga samhället



WORKSHOPS

OBSERVATIONER

PROBE-KIT

DJUPINTERVJUER



ÖVERSIKT AV INSIKTER

FÖRSTA  
KONTAKTEN

”Det är svårt att få  
kontakt med  

vården”

KUNSKAP

”Det är svårt att  
googla när man  
inte vet vad som  

finns”

FÖRSTÅELSE

”Jag visste inte om  
jag mådde bra  

eller dåligt”

ENSAMHET

”Vi har inga att  
anförtro oss åt idag”

RÄDSLA

”Det blir så stort om  
jag går till kuratorn”

KOMMUNIKATION

”Det är lättare att  
skriva sina tankar än  

att säga dem”

NORMER &  
STIGMATISERING

”Jag vill se stark ut,  
inte verka svag”

TILLGÄNGLIGHET

”Det behöver vara  
tillgängligt 365  
dagar per år”

ELEVHÄLSAN

”Eleverna tror att de
har tillgång till hjälp
och stöd i skolan.”

FÖRSTA LINJEN

”Redan nu är det  
knappt att vi kan  

erbjuda en tid inom  
en vecka”



”Det är nu  
jag behöver  

prata, inte på  
tisdag”

”Det var svårt  
att säga att  

jag behövde  
hjälp”

”Det finns  
ingen info om  

var jag kan  
hitta hjälp”

”Jag ville inte  
behöva  
ringa”

”Vården  
måste vara  

tillgänglig 365  
dagar/år”



1. Är mitt mående normalt?  
Är det okej att må så här?

Svårt att förstå  
sitt mående

2. Kan jag göra något själv? Svårt att hantera  
sitt mående

3. Vart vänder man sig?
Hur kommer man i kontakt?

Svårt att ta  
kontakt

Utmaningarna
Utifrån ungdomarnas och medarbetarnas prioriteringar valdes  
följande utmaningar. Dessa har fungerat som underlag för  
idéskapande och konceptutveckling.



Innan
första
kontakt

Första  
kontakt Bedömning Första  

mötet

Första kontakten kräver mod…
Nervositet, rädsla och oro gör att det dröjer längre än nödvändigt innan första  
kontakten görs.

UTMANING:
Kan vi skapa insatser före den första  
kontakten som gör att unga känner sig  
trygga och bekväma med att ta  
kontakt med Första linjen i ett tidigt  
skede?

• nervositet
• vill inte ringa
• svårt att sätta  

ord på problem
• osäker om

problem är stora  
nog

• rädsla för  
konsekvenser



Fånga
(research)

Förstå
(insikter)

Förbättra
(idéskapande)

Förnya
(prototypande)

Designprocessen



WORKSHOPS

Ett 40-tal unga och professionella jobbade
tillsammans under en heldag för att skapa
idéer och utveckla koncept.



PROTOTYPER



KONCEPT:

Ett digitalt verktyg för  
att göra den första  
kontakten enklare  
och mer tillgänglig.

Unga vill kunna:

• beskriva mående
• bygga  

”checklista”
• kunna boka en  

tid.



PROTOTYPANDE

Vidareutveckling av konceptet tillsammans  
med unga på
- Sundstadsgymnasiet
- Älvan: en mötesplats för tjejer



”Anonymitet är viktigt”
”Man vill kunna spara, fylla i  
på bussen och fortsätta på  
kvällen”

”Den borde finnas öppet, det  
skulle kanske göra att fler  
vågar söka eftersom man ser  
att man kan prata om allt.”

RÖSTER OM KONCEPTET

”Jag tänker att man skulle  
kunna få Prepphjälpen när  
man bokar en tid på Första  
linjen. Så har man tid på sig  
att fylla i det innan besöket.  
Då tar man sig tid att tänka  
igenom allt.”

”Ibland är det svårt att hitta  
orden. Det skulle vara bra  
att ha t.ex. emojis eller  
symboler i kombination  
med ord.”

”Prepphjälpen vore en bra
startpunkt i samtalet för att
våga öppna upp sig själv.”



VIDAREUTVECKLING AV  
PROTOTYPEN TILLSAMMANS MED  
OCEAN OBSERVATIONS



UTVECKLING

• En chattinspirerad guide där användaren får  
frågor och ger sina svar

• Möjlighet att skicka in sina svar
• Möjlighet att bli kontaktad för att boka tid
• Information om Första linjen



ANVÄNDARTESTER



ANVÄNDARTESTER

November 2016.
3 tjejer och 4 killar, 17-19 år.

Slutsatser:

• Chattkonceptet funkar bra
• Emojis är enkelt att relatera till
• Uttrycket upplevs tryggt utan att  

vara tråkigt
• Viktigt med tydlighet kring  

säkerhet och sekretess
• Ungdomar föredrar SMS framför  

att bli uppringda

“Bra med en sida där  
man kan skriva ner hur 

man känner. Att de 
redan vet lite om mig. 

Känns individuellt.
Mötet blir mer

planerat.”







ARBETSSÄTT

Medarbetarna på första linjen jobbade med hur  
webbtjänsten ska användas i verksamheten.



UTVÄRDERING



Blev det som det  
var tänkt?
Redan under framtagandet av Hurmårdu.nu kunde  
arbetsgruppen se potentiellt värde med webbtjänsten, både för  
unga och medarbetare.
Kan dessa teser bekräftas efter pilotprojektet?



Vilka är det som använder  
webbtjänsten?

Karlstad  
49%

Kil

Hammarö 3%
11%

Forshaga
8%

Grums  
5%

Okänd  
8%

Övriga  
Värmland  

16%

Kvinna  
84%

Okänt  
0%

Man  
16%

10

8

6

4
2

0
10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20år

Antal ungdomar
De tre främsta sökorsakerna via  
webbtjänsten är:
1. Oro/ångest/ängslan (26 st)
2. Ledsen/nedstämd/deprimerad  

(15 st)
3. Stress (14 st)

Samtliga kontakter har  
tagits av ungdomen  
själv.



Värde för unga inför pilotprojektet

• Vården blir tillgänglig och jämlik

• Sänkt tröskel för att ta en första kontakt

• Första kontakten upplevs tryggare än befintliga  
kontaktvägar

• Unga känner sig mindre nervösa och stressade  
inför sitt första besök

• Unga får större inflytande i mötet och på det  
de vill fokusera på

• Snabb respons och återkoppling



Vården blir tillgänglig och jämlik
Vi ser att tiden  
unga söker hjälp  
på är som oftast,  
efter kontorstid.

”Jag sökte  
hemifrån sent en  

kväll”

00.00

18.00

12.00

00.00

06.00



Sänkt tröskel för att ta första kontakt?

27%

23%

50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jag hade inte hört av mig  
annars
Övriga kontaktsättpassar  
mig inte

Det kändes enkelt

Jag tänkte inte så mycket  
på valet av kontaktsätt

Annat, nämligen

(n=22)

”Det var enkelt”

”Hade inte sökt om det  
inte var för webbtjänsten”

” Det krävdes väldigt lite
för att få väldigt mycket,
fylla i en blankett, ett par
sms och så vips hade jag

en tid hos första linjen.
Mycket bra.”

Jag valde att kontakta första linjen unga via  
webbtjänsten därför att...



Första kontakten upplevs tryggare än  
befintliga kontaktvägar

”Lätt att svara och gick  
snabbt. Känns tryggare att  

svara på frågor på webben  
först istället för att ringa in.”

*Frågan inte ställd i jämförelse mot de  
andra befintliga kontaktvägarna

41%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 0%

Jag kände mig trygg med  
att använda webbtjänsten

Instämmer inte alls  
Instämmer delvis
Instämmer till stor del  

Instämmer helt

(n=22)



Unga får större inflytande i mötet och  
på det de vill fokusera på

Eftersom de ges möjlighet att förbereda sig i  
god tid innan mötet. Det blir på så sätt  
lättare att ta upp jobbiga grejer som de  
många gånger annars inte vågar ta upp i  
mötet. Nu ligger ansvaret på behandlaren  
att ställa frågor utifrån den informationen  
användaren har delat med sig av i  
webbtjänsten.

”Mycket fokus på det jag ville ta upp…. Vi  
utgick från det utskrivna, skönt att ha  

nånstans att börja”



Värde vi har sett hittills

• Ofta söker unga på eftermiddagen och utanför  
kontorstid. Även yngre personer än tänkt målgrupp  
söker via tjänsten, i vissa fall tillsammans med  
målsmannen.

• 50% av de tillfrågade menar att det är enkelt att ta  
kontakt via webbtjänsten

• Unga säger att det är tryggare att skriva in  
information via webben än att ringa

• Svårt att mäta då detta beror på många olika  
faktorer

• Unga vittnar om att det första samtalet handlar om  
det ämnet de vill prata om.

• Den första kontakten tas redan efter någon dag,  
via valt kontaktsätt (sms/telefon)

Tänkt värde för unga

• Vården blir tillgänglig och jämlik

• Sänkt tröskel för att ta en första kontakt

• Första kontakten upplevs tryggare än  
befintliga kontaktvägar

• Unga känner sig mindre nervösa och stressade  
inför sitt första besök

• Unga får större inflytande i mötet och på det  
de vill fokusera på

• Snabb respons och återkoppling

Unga



Skalorna såg bra ut, men i  
fritexten står det ”jag skadar mig  
själv”

Detta hade inte kommit upp om  
hon inte hade kontaktat via  
webbtjänsten. Nu blev det som  
en kommentar till nånting annat.  
Väldigt bra

För mig som behandlare blir det  
ju också lätt att ta upp ämnet  
under besöket. Jag kan ju bara  
läsa upp det hon skrev.

Det blev ett jätte bra samtal!
Kurator

Värde för medarbetare

• Kunna effektivisera sina arbetssätt  
och rutiner för nya besökare

• Bättre insyn i vad besökaren vill prata  
om och känner sig mer förberedda  
inför mötet

• Få en värdefull samtalsguide i mötet  
som fokuserar på det som är viktigt  
och värdefullt för besökaren

”Man får ju mycket mer information via denna  
än ett torftigt sms”



Tänkt värde för medarbetare

• Kunna effektivisera sina arbetssätt  
och rutiner för nya besökare

• Bättre insyn i vad besökaren vill prata  
om och känner sig mer förberedda  
inför mötet

• Få en värdefull samtalsguide i mötet  
som fokuserar på det som är viktigt  
och värdefullt för besökaren

Värde vi har sett hittills

• För tidigt för att kunna påvisa effektivare  
arbetssätt. Rutiner behöver tydliggöras  
och arbetssättet behöver ”sätta sig”.

• Alla medarbetare har ännu inte träffat  
besökare som sökt via webbtjänsten  
pga lång väntetid och har därför inte  
använt underlaget inför möte. 75% av  
medarbetarna instämmer delvis i att de  
är mer förberedda.

• Informationen personalen får från  
webbtjänsten är värdefull.

Medarbetare



Webbtjänsten ger unga en  
enkel och lättillgänglig  
ingång till Första linjen unga  
och hjälper dem att på ett  
bekvämt sätt formulera sina  
bekymmer så att Första linjen  
snabbt och säkert kan  
erbjuda det stöd den unga  
behöver.



Tjänstedesigner
Olga Sabirova Höjerström  
Olga.hojerstrom 
@regionvarmland.se

Projektledare
Maria Waller 
Maria.Waller@regionvarmland.se

Enhetschef Första linjen  
unga Karlstadområdet

Christina Sand  
Christina.e.Sand  
@regionvarmland.se

mailto:Maria.Waller@regionvarmland.se


Vi testar!

Servicesafari & Användarresa



Du är själv  
kund/användare  
och provar tjänsten  
på riktigt.

Service safari



Empati



Övning Servicesafari + Användarresa

1. En person i teamet ska testa tjänsten, dvs själv vara kund/användare. (ca 15-20  
min)

Övriga observerar och antecknar (före - under - efter). Prata inte med  
användaren!

Vad gör användaren?Varför?
Vad tror ni användaren känner? (nöjd, missnöjd, förvånad, förvirrad)



Besök toaletten

Kolla upp vad ni kommer  
äta till lunch imorgon

Kolla på gymmet



Övning Servicesafari + Användarresa

1. En person i teamet ska testa tjänsten, dvs själv vara kund/användare. (ca 15-20 min)

Övriga observerar och antecknar (före - under - efter). Prata inte med användaren!

Vad gör användaren?Varför?
Vad tror ni användaren känner? (nöjd, missnöjd, förvånad, förvirrad)

2.Låt personen som testat tjänsten återberätta vad hen har upplevt. Ställ frågor  
utifrån era observationer.

Fyll tillsammans i aktiviteter, känslor och vad som är viktigt per fas i en  
användarresa. (ca 20 min)



r

Trä
ffa

r lä
ka

re

Får
rec

ep
t

Åke
r in

ak
ut

Skri
ve

 in
sig

Diffu
s mag

sm
ärt

a

Goo
gla

r s
ym

tom

Prat
ar 

med
 en

ko
mpis

Förs
ök

er 
bo

ka
tid

Får 
ing

en
tid

Åke
r ta

xi h
em

Hitta
r in

ge
n inf

o

Kän
ne

r d
iffu

s

mag
sm

ärt
a

Förstå hela upplevelsen



FÖRE UNDER EFTER

Övning Användarresa



Kom-ihåg för att  
jobba med  

tjänstedesign!



Använd era sinnen



Förstå användarens behov



Omformulera problemet



Synliggör det osynliga



Jobba tillsammans



Identifiera insikterna



Tänk med händerna



Föreställ er möjliga framtider



Zooma in och ut



Reflektera





Finsam + tjänstedesign
Användarinvolvering genom tjänstedesign inom samordningsförbunden i  
Värmland/Dalsland



Finsam-uppdraget: Tjänstedesign för ökad  
samverkan.
Uppdragsgivare: Finsam Värmland/Dalsland
Uppdrag: Att undersöka vad tjänstedesign inom Finsam  
Värmland/Dalsland är och kan vara i syfte att uppnå ökad samverkan  
mellan Finsams parter.

Mål: Öka förmågan hos parternas medarbetare att jobba med tjänstedesign som  
metod och förhållningssätt.
Syfte: För att öka användarinvolveringen i samordningsförbundens verksamhet  
och utveckling av den samma.
Effekt: Ökad samverkan mellan Finsams parter då individernas behov synliggörs,  
och därmed deras behov av stöd i samordningen.



Användarinvolvering genom tjänstedesign





Utforska vad tjänstedesign inom Finsam kan vara
Inspiration och kunskapsaktiviteter för att öka förmågan att använda tjänstedesign.

- Projekt Insikt
- Projekt Omställning
- Övriga inspirations – och kunskapsaktiviteter (ex. konferens)

(2017)- 2018



Perspektivförflyttning
Varför är det viktigt?

In
ifr
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pe

kt
iv

U
tifrån

perspektiv

Verksamhetsfokus Individen i fokus Individens fokus

”Stegen är det bästa  
projektet jag varit  

med i och nu vet jag  
att alla är med på  

samma tåg”

”Det är bra att  
Stegen ligger på  

Samspelet, för då  
får vi in klienter från  

alla de andra  
parterna”

”Det är bra att  
Stegen ligger på  

Samspelet, för då  
får individerna lättare  

kontakt med oss”



Att utgå från individens fokus
Exempel från designprojektet

In
ifr

ån
pe

rs
pe

kt
iv

U
tifrån

perspektiv

Verksamhetsfokus Individen i fokus Individens fokus

”Vi gör mycket  
men vi kommer  

inte åt  
problemet”

”Det handlar om  
individens vilja  
till förändring”

”Jag är 31 år nu,  
det var inte  

såhär jag trodde  
att livet skulle  

bli”



n

2019
Användarinvolvering med stöd av tjänstedesig  
genomsyrar hela verksamheten



Kunskapsstyrningsmodellen

Källa; SKL



Bästa kunskap och
erfarenhet i möte  

med individer i  
behov av stöd

Nationella riktlinjer,  
policys, lagar osv

Regionalt stöd och  
uppföljning

Operativ nivå

Regional  
strategisk nivå

Nationell nivå

data

data

Rebus, Drivkraften, Stegen, Navet

Styrelse och beredningsgrupper

Medborgare

Illustrationer: Elina Svensson



Bästa kunskap och
erfarenhet i möte  

med individer i  
behov av stöd

Nationella riktlinjer,  
policys, lagar osv

Regionalt stöd och  
uppföljning

Operativ nivå

Regional  
strategisk nivå

Nationell nivå

Användarinvolvering

Insikt



Projekt Insikt



Exempel från designprojekt Insikt





Att fundera på:

Vilka personer finns runtomkring Robyn?  
Nära/ i periferin?
Vilken relation har Robyn till dem?
Vilken relation har aktörerna sinsemellan?



Vad har ni identifierat?  
Några insikter? Utmaningar?

Om ni fick chansen, vad skulle ni fråga  
Robyn? Varför?
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Isbergsmodellen för att  
fördjupa utforskandet

Formulera insikter och  
utmaningar

2019

Idéskapande

2018

Utmaningar



Klarälvsdalens SoF

BÅD ESÅ

Fryksdalens Sof

Hur skulle vi kunna anpassa  
informationen så att den blir lättare  
att förstå?

Hur skulle vi kunna säkerställa att  
du har förstått informationen?

Samspelet
Hur skulle vi kunna göra så att
personer enkelt kan förstå och
kommunicera med oss?

”Hur vet vi att Robyn har förstått
den information som gäller hens
situation?”

Östra Värmland
Hur skulle vi kunna minska  
bristen på kommunikation  
avseende Robyns
process och öka förståelsen?



3 träffar tillsammans med arbetsgruppen

Bygga gemensam lärande- lära från varann
Skapa lösningar som möter Robyns behov
Testa lösningarna





Bästa kunskap och
erfarenhet i möte  

med individer i  
behov av stöd

Nationella riktlinjer,  
policys, lagar osv

Regionalt stöd och  
uppföljning

Operativ nivå

Regional  
strategisk nivå

Nationell nivå

Användarinvolvering

Testmiljö
Användarinvolvering genom  

tjänstedesign ”redan från  
start”



Testmiljö
Användarinvolvering ”från start”
På Rätt Väg Klarälvdalens samordnigsförbund



Syfte: att ta reda på vad livskvalité innebär för individer som  
i dagsläget är nollplacerade. Få en djupare förståelse för  
målgruppen och individens behov.

Mål: Fördjupa kunskapen om målgruppen genom att  
involvera de. Använda arbetet som grund för fortsatt arbete  
kring utformning av samordnade insatser, samt lärande för  
parterna kring användarinvolvering genom tjänstedesign.

Fokus i detta projekt att utforska och förstå

• Uppstart tillsammans med arbetsgruppen
• Genomföra ca 10 intervjuer med målgruppen
• Mönster- och behovsanalys med arbetsgruppen
• Säkerställa analysen med målgruppen
• Avslutande workshop med Beredningsgruppen utifrån

målgruppen



Arbetsgruppen består av representanter från:

”Jag tar med den  
lappen hit, den  

gula” Projektledare: Margareta Finnkvi
margareta.finnkvist@forshaga.se

Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen  
Öppenvårdpsykiatrin (norra)  
Vårdcentraler (Hagfors och Forshaga)
IFO -Individ och Familjestöd (Hagfors och  
Forshaga)
Student – Socionomprogrammet.

”Det är lätt att  
känna sig  

bortglömd”

mailto:margareta.finnkvist@forshaga.se


Testmiljö
Användarinvolvering genom tjänstedesign för styrning och ledning



Nationell nivå

Användarinvolvering

Testmiljö
Användarinvolvering genom  

tjänstedesign för styrning och ledning

Rebus, Drivkraften, Stegen, Navet
Operativ nivå

Styrelse och beredningsgrupper
Regional  
strategisk nivå



data

data

data

Bästa kunskap och
erfarenhet i möte  

med individer i  
behov av stöd

Nationella riktlinjer,  
policys, lagar osv

Regionalt stöd och  
uppföljning

Operativ nivå

Regional  
strategisk nivå

Nationell nivå



Operativ nivå

Regional  
strategisk nivå

Nationell nivå

Användarinvolvering

Fortsatt stöd inom projekt Insikt

Grundutbildning i tjänstedesign  
Innovationsguiden
6-7 november + 10/12

Testmiljö: Användarinvolvering genom  
tjänstedesign för styrning och ledning

Testmiljö: Användarinvolvering genom  
tjänstedesign ”från start”

2019

Utforska vilket stöd behövs för att  
upprätthålla och utveckla kunskapen  
om användarinvolvering genom  
tjänstedesign inom förbunden

Finsamvarmland.com



Tankar ochreflektioner?



Tack!
Olga.Hojerstrom@regionvarmland.se

mailto:Olga.Hojerstrom@regionvarmland.se


Metoder och verktyg:

Design Kit av IDEO  
http://www.designkit.org

Service Design Tools  
http://www.servicedesigntools.org

MindLabs innovationsguide  
http://metoder.mind-lab.dk/en/

Design methods for developing services  
https://connect.innovateuk.org/documents/3338201/3753639/D 
esign+methods+for+developing+services.pdf

Experience-based co-design toolkit  
https://www.pointofcarefoundation.org.uk/resource/experience-
based-co-design-ebcd-toolkit/

Innovationsguiden.se

http://www.designkit.org/
http://www.servicedesigntools.org/
http://metoder.mind-lab.dk/en/
http://www.pointofcarefoundation.org.uk/resource/experience-

