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Hvorfor eGevinst

«Utvikle det som skjer her oppe»

«Innovasjon er prosessen med å 
utvikle nye idear og realisere dei 
slik at de gjev meirverdi for 
samfunnet»

«Organisasjonskultur er som en 
svamp…»



eGevinst
Vår måte å se på gevinster og strategi:

• En gevinst er et positivt resultat av en endring 
• Et positivt resultat bidrar til måloppnåelse i forhold til virksomhetsstrategien 

Metoden brukt som grunnlag for:
• Analyser 
• Prosjektoppfølging 

• Evaluering 

Fordeler:
• Deltakere har mulighet til å påvirke sin arbeidshverdag  
• Større potensial for at endringer er i samsvar med målsetninger  
• Håndtering av interessenter i prosjektet  
• Dokumentasjon gir ledelsen et bedre grunnlag for håndtering av gevinster 



Endringsprosesser:

Tid

Drift

Prosjektorganisasjon

Plan for 
eGevinst

Målinger

Evaluering / 
rapportering

Effekts- og 
aktivitetsmåling

Implementering av strategi

Strategiskmålsetting

Utgangspunkt:
Tilstand A

Mål: 
Tilstand B



Plan for eGevinst 
Peker mot mål: ønsket fremtidig tilstand 

• Beskrives som det du ser når målet er nådd
• Må operasjonaliseres og gjøres målbare

Strategisk målsetning: det vi skal gjøre for å nå målet
• Kan inneholde flere aktiviteter
• Må beskrive hva som skal gjøres – hva, hvor mye, hvor ofte
• Må være målbart

Måling: analyse av tilstand og dokumentasjon av effekter 



Smarte mål
Et smart mål er: 

S - Spesifikk 

M - Målbar 

A - Aksjonsorientert (krever handling) 

R - Realistisk 

T - Tidsbestemt 



Eksempel 1: Oldboys fotball
Mål: 
Jeg skal rykke opp sammen med laget mitt neste sesong

Strategisk målsetning: 
Jeg skal trene kondisjon for å rykke opp med laget mitt neste sesong

Operasjonalisering av strategisk målsetning:
Dette sesongen skal jeg trene kondisjon ved å: 
1. Jeg skal møte på kveldstrening mandag og torsdag
2. Jeg skal gå på jobb hver dag
3. Jeg skal jogge en time per uke

Dokumentasjon: 
Aktivitetsmåling: Resultatmåling:
- Oppmøte % - Ligaplassering 
- Frekvensmåling / Skritteller
- Tidsregistrering



Eksempel 2: Sykehus
Visjon: 
Sykehuset skal bli ledende i behandling 

Målsetning: 
Sykehuset skal øke tilfredsheten til tjenestemottakere (bedre skår på brukerundersøkelse)

Strategisk målsetning: 
Sykehuset skal redusere ventetid ved oppmøte med 20% for å øke tilfredsheten 

til tjenestemottakere.

Dokumentasjon: 
Aktivitetsmåling: Resultatmåling:
- Tidsregistrering - Brukerundersøkelse
- Baseline AB-design 



Hvorfor måle?
1. For å se fremgang og se om målene nås

2. For å finne sammenhenger 

3. For å finne omfang 

4. For å se hvor utfordringen ligger 

5. For å indentifisere gevinster



Hvordan måle?
1. Beskrivelse av det som skal måles

2. Registrering (baseline)

Grov observasjon

-Avgrense 

-Definere målatferd

Målatferd

-Funksjonell analyse

Baseline registrering

- Ulike design



Hvordan måle?
1. Løpende protokoll 

• Skjema 

• Video 

2. Permanente produkter 

3. Frekvens 

4. Sammenlignbare perioder 

5. Varighet 

6. Scatter - plot



Eksempel 1: Måling



Eksempel 1: Målinger
• 5 av 7 logget seg inn i profil
• Mest tid brukt i profil 3 minutt
• Minst tid brukt i profil 2 minutt
• Tid totalt på 7 pleier brukt i profil 11 minutt

• Mest tid brukt på rapport 44 minutt
• Minst tid brukt på rapport 22 minutt
• Tid totalt brukt på rapport 249 minutt
• Gjennomsnittlig tid per pleier 35,6 minutt



Eksempel 1: Målinger

Muntlig rapportering – mulig gevinst:
• Tidsbruk registrert i ett gitt tidsrom på 3x 3 vaktskift i hjemmesykepleien 
• Utelukkende tid til rapportering beregnet.
• Lesing og skriving i journalsystem ble gjort i tillegg 

• 12 timer per dag – 82 timer per uke – 2,3 årsverk = 1,4 millioner 



Målanalyser / identifisering av gevinster



Interessent analyser:



Måling av effekter



Måling av effekter



Kompliserte hierarkier:

Visjon

Overordnede 
mål

Generelle mål

Spesifikke mål

Del mål

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Lokal gruppe



Våre verdier:
Løsningsorientert og handlekraftig
Utviklingsorientert og nyskapende
Forutsigbare og kvalitetsbevisste

Åpne og samspillsorienterte

Lyngdal Kommune


