
Hur man etablerar ett
nätverk för innovationsrådgivning

Workshops



Workshop 1

Genomförande

► Lära känna varandra.

►Gemensam målbild.

► Förhållningsregler på workshops och 
kommande arbetsmöten för nätverket 
(arbetsmöten).

►Boka tid för kommande workshops i 
workshopserien.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 1 - GenomförandeLära känna varandra.Gemensam målbildVilka mål ska vara uppnådda efter den sista workshopen i workshopserien? (Målet ska vara SMART: Specifikt • Mätbart • Accepterat • Realistiskt • Tidsatt)Mål med nätverket för innovationsrådgivare?Förhållningsregler – Diskutera gemensamt:Punkter att diskutera gemensamt:Vad är förtroende?Vad är lämplig etikett på workshops och kommande arbetsmötenAnkomst, svara i mobiler/mejl, frånvaro osv.Hur ofta ska det hållas arbetsmöten?Innehåll/agenda och hur långa arbetsmöten?SekretessVar sparas gemensamma dokumentAnteckningar och uppföljning av arbete



Workshop 1

Hemarbete inför Workshop 2

► Personlig presentation.

►Kompentenskartläggning. Vad erbjuder vi i 
vår organisation och vad erbjuder de andra i 
innovationsnätverket till idébäraren?

►Benchmarking/genomgång av kompetens-
kartläggning, innovationsprocess och 
sekretessavtal som Nätverket för Innova-
tionsrådgivning har tagit fram.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 1 - HemarbetePersonlig presentationKort presentation av dig själv. Beskriv dina förväntningar på det blivande nätverket.Beskriv hur du kommer att bidra till nätverket och dess utveckling.KompentenskartläggningGör en enkel skiss/punktlista och skicka till processledarenBenchmarkingVad är användbart i ert nätverk?Vad saknas/måste justeras?

https://valfardochhalsa.se/wp-content/uploads/2021/01/Verktyg_Innovationsprocess-for-vard-och-omsorg.pdf
https://valfardochhalsa.se/wp-content/uploads/2020/09/Verktyg_Sekretessavtal_Innovationsnatverk.pdf


Workshop 1

Avslutning

► Stäm av mot målbilden (från Workshop 1).

► Laget runt – hur känns det just nu?



Workshop 2

Genomförande

► Laget runt – hur känns det just nu?

►Mötesagenda arbetsmöten OK?
(visa sammanställt utkast)

► Förhållningsregler OK? 
(visa sammanställt utkast)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 2 – GenomförandeLaget runt – hur känns det just nu?Kort samtal om hur var och en känner sig just nu, för arbetet generellt, nätverket, hemarbetet och kanske något privat man vill dela med sig avMötesagenda arbetsmötenGemensam diskussion med eventuella justeringar.FörhållningsreglerGemensam diskussion med eventuella justeringar.



Workshop 2

Genomförande

►Kompetenskartläggningen.

►Genomgång av Innovationsprocessen. 

► Verifiering av idébärares arbete – varför då?

►Mål och vision med nätverket.

► Sekretessavtal.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 2 – GenomförandeKompetenskartläggningenVar och en delar sin bild av kompetenskartläggningGemensam diskussion mot gemensamt synsätt.Genomgång av Innovationsprocessen Gemensam diskussion, vad kan användas/måste justerasVerifiering av idébärares arbete – varför då?Vilka olika erfarenheter har vi av möten med idébärare och varför är verifieringen så viktig i vårt arbete?Mål och vision med nätverketGemensam diskussion om vem/vilka nätverket finns till för och varför.SekretessavtalGemensam diskussion; vad kan användas av avtalet som Nätverket för Innovationsrådgivning tagit fram och vad måste eventuellt justeras?

https://valfardochhalsa.se/innovationsprocess-for-vard-och-omsorg/


Workshop 2

Hemarbete inför Workshop 3

► Innovationsprocessen – vilka frågor är 
viktiga att ställa i respektive fas, utifrån 
din organisations perspektiv?

► Sekretessavtal.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 2 - HemarbeteInnovationsprocessen – vika frågor är viktiga att ställa i respektive fas, utifrån din organisations perspektiv?Vad kan vara användbart för ditt innovationsnätverk?Vad måste justeras?SekretessavtalStäm av med ledning, ta med eventuella krav på justeringar till nästkommande workshop.

https://valfardochhalsa.se/innovationsprocess-for-vard-och-omsorg/


Workshop 2

Avslutning

► Stäm av mot målbilden (från Workshop 1)

► Laget runt – hur känns det just nu?



Workshop 3

Genomförande

► Laget runt – hur känns det just nu?

►Mötesagenda nätverksträffar OK? 
(repetera sammanställt utkast)

► Förhållningsregler OK? 
(repetera sammanställt utkast)

►Mål och vision OK? 
(visa sammanställt utkast)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 3 - GenomförandeLaget runt – hur känns det just nu?Kort samtal om hur var och en känner sig just nu, för arbetet generellt, innovationsnätverket, hemarbetet och kanske något privat man vill dela med sig avMötesagenda nätverksträffar OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringarFörhållningsregler OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringarMål och vision OK? (visa sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringar



Workshop 3

Genomförande

► Innovationsprocessen.

► Första caset i innovationsprocessen.

► Sekretessavtalet.

► Sammankallande till kommande 
nätverksträffar.

► Laget runt – hur känns det just nu?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 3 - GenomförandeInnovationsprocessenVar och en beskriver sitt perspektiv i innovationsprocessen utifrån hemarbetet.Gemensam diskussion, vad kan användas, vad måste justerasProcessledaren visar den gemensamma bilden – använd som diskussionsunderlagFörsta caset i innovationsprocessenDiskutera när det första caset kan läggas till i innovationsprocessen.SekretessavtaletGemensam diskussion, vad kan användas/måste justeras.Sammankallande till kommande nätverksträffarDiskussion om vilken organisation som kan ta rollen som sammankallande.Laget runt – hur känns det just nu?Kort samtal om hur var och en känner sig just nu, för arbetet generellt, nätverket, hemarbetet och kanske något privat man vill dela med sig av. 



Workshop 3

Hemarbete inför Workshop 4

► Innovationsprocessen – Välj ut ett case och 
analysera det utifrån processen, så som den 
är/anpassad efter din verksamhet.

► Sekretessavtal.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 3 - HemarbeteInnovationsprocessen – Välj ut ett case och analysera det utifrån processen, så som den är/anpassad efter din verksamhet.Dokumentera din arbetsprocess och hur du gick tillvägaDokumentera hinder för ditt arbeteDokumentera frågor du vill ställa de andraSkicka ditt arbete till processledarenSekretessavtalStäm av med ledning eventuella nya invändningar, ta med krav på justeringar/förbered att meddela att ni är OK med avtalet till nästkommande workshop.



Workshop 3

Avslutning

► Stäm av mot målbilden (från workshop 1)

► Laget runt – hur känns det just nu?



Workshop 4

Genomförande

► Laget runt – hur känns det just nu?

►Mötesagenda nätverksträffar OK? 
(repetera sammanställt utkast)

► Förhållningsregler OK? 
(repetera sammanställt utkast)

►Mål och vision OK? 
(repetera sammanställt utkast)

► Sammankallande OK? 
(repetera sammanställt utkast)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 4 – GenomförandeLaget runt – hur känns det just nu?Kort samtal om hur var och en känner sig just nu, för arbetet generellt, innovationsnätverket, hemarbetet och kanske något privat man vill dela med sig avMötesagenda nätverksträffar OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringarFörhållningsregler OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringarMål och vision OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringarSammankallande OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringar



Workshop 4

Genomförande

► Innovationsprocessen.

► Sekretessavtalet.

►Dokumenthantering.

► Sammankallande till kommande 
nätverksträffar.

► Laget runt – hur känns det just nu?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 4 – GenomförandeInnovationsprocessenVar och en beskriver sitt case i innovationsprocessen utifrån hemarbetet.Gemensam diskussion om hinder som uppstått och frågor till varandra.SekretessavtaletGemensam diskussion, vad kan användas/måste justeras.Om allt är OK - skriv på sekretessavtalet.DokumenthanteringDiskutera hur dokument ska sparas relaterade till case.Sammankallande till kommande nätverksträffarDen nya sammankallande presenterar sig som sammankallande och kommande rutiner för kallelser, agendor, protokoll osv. Bygger på den den gemensamma överenskommelsen.Första uppdraget - boka upp kommande nätverksträffar för resten av året.Andra uppdraget – leda nästa workshop tillsammans med processledaren.Laget runt – hur känns det just nu?Kort samtal om hur var och en känner sig just nu, för arbetet generellt, innovationsnätverket, hemarbetet och kanske något privat man vill dela med sig av. 



Workshop 4

Hemarbete inför Workshop 5

► Innovationsprocessen – Fortsätt arbetet 
med ditt case utifrån diskussionerna på 
workshopen, samt välj ut ett nytt case och 
gör proceduren igen.

► Sekretessavtal.

► Fortsatt utvecklingsarbete.

► Sammankallande.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 4 – HemarbeteInnovationsprocessen – Fortsätt arbetet med ditt case utifrån diskussionerna på workshopen, samt välj ut ett nytt case och gör proceduren igen.Dokumentera din arbetsprocess och hur du gick tillvägaDokumentera hinder för ditt arbeteDokumentera frågor du vill ställa de andra.SekretessavtalDokumentera sekretessavtalet på avsedd plats.Fortsatt utvecklingsarbeteGör en punktlista med prioriterade aktiviteter när nätverket övergår till en verksamhet.SammankallandeFörbered Workshop 5 tillsammans med processledaren.



Workshop 4

Avslutning

► Stäm av mot målbilden (från workshop 1)

► Laget runt – hur känns det just nu?



Workshop 5

Genomförande

► Laget runt – hur känns det just nu?

►Mötesagenda nätverksträffar OK? 
(repetera sammanställt utkast)

► Förhållningsregler OK? 
(repetera sammanställt utkast)

►Mål och vision OK? 
(repetera sammanställt utkast) 

► Sammankallande OK? 
(repetera sammanställt utkast)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 5 – GenomförandeLaget runt – hur känns det just nu?Kort samtal om hur var och en känner sig just nu, för arbetet generellt, innovationsnätverket, hemarbetet och kanske något privat man vill dela med sig avMötesagenda nätverksträffar OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringarFörhållningsregler OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringarMål och vision OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringarSammankallande OK? (repetera sammanställt utkast)Gemensam diskussion med eventuella justeringar



Workshop 5

Genomförande

►Kundresan.

► Sekretessavtalet.

►Dokumenthantering.

► Fortsatt utvecklingsarbete.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 5 – GenomförandeKundresanVar och en beskriver sitt uppdaterade och nya case i Kundresan utifrån hemarbetet.Gemensam diskussion om hinder som uppstått och frågor till varandraSekretessavtaletGemensam diskussion, vad kan användas/måste justeras.Om allt är OK - skriv på sekretessavtalet.DokumenthanteringDiskutera hur dokument ska sparas relaterade till case.Fortsatt utvecklingsarbeteVar och en beskriver sin punktlista om prioriterade arbetsuppgifter i innovationsnätverkets fortsatt utvecklingsarbete utifrån hemarbetet.Sammanställ, dokumentera.



Workshop 5

Uppföljning av workshopserien

► Stäm av mot målbilden (från workshop 1).

► Laget runt – hur känns det just nu?

► Enkät som fylls i på plats.

►Boka tid för enskilt samtal med 
processledaren.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Workshop 5 – Uppföljning av workshopserienStäm av mot målbilden (från workshop 1)Laget runt – hur känns det just nu?Kort samtal om hur var och en känner sig just nu, för arbetet generellt, innovationsnätverket, hemarbetet och kanske något privat man vill dela med sig av. Enkät som fylls i på plats.Boka tid för enskilt samtal med processledaren.



Workshop 5

Hemarbete

► Samtal med processledare.

► Processledaren sammanställer rapport 
till huvudmän.



(Workshop 6)

Tid
►Halvdag, ca. 3h inkl. fika och korta pauser.

Syfte
► Fortsatt utvecklingsarbete.

Mål
► Förankra det fortsatta utvecklingsarbetet.

►Uppföljning av workshopserien.
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