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Introduksjon til Temastasjoner –
organisering

”TAKE OFF”
Havbruk er det farlig det….?

Leif Magne Sunde, 
2.12.2008
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Mål med temastasjonene
! Utgangspunkt i tilbakemeldinger fra tidligere TEKMAR –

prøve mye metoder for å øke innovasjon
! Gode diskusjoner der deltagerne er aktive er viktig

! øke tverrfaglighet
! engasjere deg – og bli kjent med flere i næringen

! Resultater fra temastasjoner:
! Presenteres på dag 2
! Vil inngå i en sluttrapport som skal være offentlig (www.tekmar.no)
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TEMASTASJONER - tirsdag
! Innledning til Temastasjon 1: Sikkerhet på merdanlegg – hva kan 

forbedres? (10min) Ingar Eide Mørenot Karmsund
! Innledning til Temastasjon 2: Sikkerhet på forplattform – hva kan 

forbedres? (10 min) Stig Selvåg Lerøy Midnor
! Innledning til Temastasjon 3: Sikkerhet relatert til båter – hva kan 

forbedres? (10 min) Stig Selvåg Lerøy Midnor
! Innledning til Temastasjon 4: Sikkerhet gjennom rene brønnbåter –

hva kan forbedres? (10 min) Eirik Hoel VI

! Parallelle temastasjoner. Diskusjoner og løsningsforslag 
rundt tavler. Stasjonsmester pr tematavle. Forslag til 
løsninger, initiativ henges opp på tavle. Deltagere velger selv 
temastasjon og kan ambulere. (kl1515-1700)  = TAKE OFF
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….og onsdag …

! Parallelle temastasjoner (fortsettelse fra foregående dag) 
(kl 945-1025) = TOUCH DOWN

! Hovedkonklusjoner fra Temastasjon 1 og 2 presenteres av 
Stasjonsmestrene (10 min per stasjon)
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100 personer +

Tem
a1

Tema2

Tema3 Tem
a4
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Stasjonsmestre

Tema 1
Merdanlegg

Tema 2
Forplattform

Tema3
Båter

Tema 4
Brønnbåt

Stasjonsmester 
/fasilitør

Trude Merete Leif Magne Mats
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Metodikk TEMA stasjoner
! Stasjonsmestre – fasilitere og holde fokus på tema
! Deltagere må gjerne sirkulere (fx 4x25 min) – gå til andre stasjoner og 

se hva som har skjedd der – kanskje kan de plukke opp noen 
interessante resultater – eller bidra med løsninger i forlengelsen av det 
som har skjedd. 

! Ikke forventet at bedriftshemmeligheter ”utleveres” – men prøv å skape 
relasjoner slik at nye og andre tanker kan skapes

! Resultatet fra Temastasjoner avhenger av folket som er der – engasjer 
hverandre. Diskuter – utfordre hverandre på løsninger. Vær aktiv.
! Tegne på tavlene – få til dialog om hva og hvordan en kan få forbedringer
! Dokumentere resultater i form av korte beskrivelser, tegninger og foto

! Møte igjen resultater på Temastasjoner på dag 2 – noe nytt som har 
kommet opp ? 
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Grunnlag for stasjonsarbeidet
! Relatert til Tema:

! Hva er viktig i dag – i morgen?
! Hva kan forbedres – hvordan ?

! Hva irriterer oppdretterne seg over? Få noen til å tegne hva som ikke 
er bra - utfordre andre til å komme med løsningsforslag. 

! Ta utgangspunkt i leverandører – få fram hva de kan tenke seg å
levere – skaff respons – skap diskusjoner

! Trekk inn folk som ikke er i næringa i dag – som kan være mulige 
leverandører av nye teknologier eller del-løsninger

! Søke etter forbedringer og løsninger som bidrar til økt sikkerhet og 
ansvarlighet for folk, fisk, utstyr, miljø m.v. 

! Fokus: Vær positiv – hva kan forbedres! 
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