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Hva er gevinstrealisering

Gevinst

er verdier, positive effekter som 

oppnås ved å implementere 

nye løsninger i drift.

Gevinstrealisering

handler om aktiviteter som 

gjennomføres for å oppnå 

gevinster.
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Gevinstene kommer når vi endrer måten vi jobber på



Gevinster kan realiseres ved å endre på tjenester og arbeidsprosesser

Dagens tjeneste og 

arbeidsprosess

Slik jobber vi i dag

Gevinst

Positiv effekt av 

endringen

Endring

Endring som ny måte å 

jobbe på medfører

Ny tjeneste og 

arbeidsprosess

Slik skal vi jobbe

Kommunen benytter 

kommunikasjon over 

telefon og brev

Utveksling av informasjon 

effektiviseres

- Frigjort tid

- Bedre tjenester

Kommunen innfører 

elektroniske PLO-

meldinger
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FØR 

PROSJEKT

UNDER 

PROSJEKT

ETTER 

PROSJEKT

Hvordan jobbe med 

gevinstrealisering før, 

under og etter 

prosjekt?



Gevinstrealisering tar mest tid før og etter prosjektet

Før prosjekt Under prosjekt Etter prosjekt

Angitt 

tidsforbruk 

til gevinst-

realisering



Det finnes tre typer gevinster

• Unngåtte 

portokostnader

• Reduserte 

drivstoffutgifter

• Utsatt behov for 

sykehjemsplass

• Mindre tid brukt på 

nyansettelser

• Mindre tid brukt på 

dokumentasjon

• Spart til på 

medisinhåndtering

• Færre avvik

• Bedre arbeidsmiljø

• Bedre helsetilstand

• Tryggere pårørende

• Økt kvalitet på 

dokumentert informasjon

UNNGÅTT KOSTNAD SPART TID ØKT KVALITET
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Gevinster elektronisk medisineringsstøtte
- Økt trygghet, frihet, mestring og selvstendighet

UNNGÅTT KOSTNAD SPART TID ØKT KVALITET

Større potensiell gevinst å hente 

hos brukere som enda ikke har 

vedtak om hjemmebesøk

• Kan bli vanskelig å ta bort 

hjemmebesøk som har blitt en 

«vane», men…

• … «flertallet glade for at færre 

personer er innom hjemmet deres 

i løpet av en uke»

(Larvik kommune)

Reduksjon fra daglig kontakt til 

ukentlig eller hver 14. dag.

(Stord kommune)

Reduksjon i overmedisinering og 

effekter av dette

• Reduksjon i antall fall

• Sjeldnere kontakt med lege/ 

behandler

(Stord kommune)

Gevinstrealisering størst for 

brukere som ikke har andre 

tjenester

• Antall hjemmebesøk ned 35 %

• Tid per besøk ned 39 %

(Oslo kommune)

Tid spart tilsvarende 2,3 årsverk (for 

40 brukere). Frigjort tid muliggjør 

tjenester til flere med samme 

ressurser.

(Bærum kommune)

Økt tidsbruk i startfasen, men etter 

tilstrekkelig opplæring til å bli trygge 

reduseres antall besøk fra 

hjemmetjenesten.

Økt mestringsfølelse

89% av tjenestemottakere i Bergen er 

enige i at løsningene gir de økt 

selvstendighet og mestringsfølelse

Økt aktivitetsnivå og innhold i 

hverdagen

…tjenestemottaker ikke lenger sitter 

hjemme og venter på medisin 

(Bærum kommune)

Økt verdighet

Pilly fungerer som en vekkerklokke… 

frigitt tid brukes til å veilede i personlig 

hygiene (Larvik kommune)

Riktigere medisinering, riktig tid

Færre avvik på tidspunkt for 

medisineringen hos brukerne. Færre 

avvik og mindre administrasjon hos 

kommunene.

Kilde: Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger, Nasjonalt velferdsteknologiprogram. IS-2557



Første fase i gevinstrealiseringen er gevinstkartlegging

1 2 3

GEVINST-

KARTLEGGING

GEVINST-

PLANLEGGING

GEVINST-

OPPFØLGING

• Definere gevinster

• Beregne gevinster

• Vurdere gevinster mot 

kostnader

• Utarbeide 

gevinstrealiseringstiltak

• Etablere 

oppfølgingsstruktur

• Tildele roller og ansvar

• Måle gevinster

• Feire resultater og 

fange opp avvik

• Iverksette 

korrigerende tiltak

GEVINSTKARTLEGGING GEVINSTPLANLEGGING GEVINSTOPPFØLGING
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Knut faller 

i trappen

Knut

Berit

Service-

kontoret

Knut får   

tlf om 

hjemme-

besøk

Ringer for 
å sette 

opp 
hjemme-

besøk

Knut og 

Berit 

venter i en 

måned

Berit    

føler at 

ingenting 

skjer

Fordeler 
søknaden, 
setter opp 

interne 
møter

Berit fyller 

ut søknad 

og sender 

den inn

Mottar 
søknad og 
registrerer

Profil

Sender 
søknad

Knut 

mottar 

søknad

Møte for å 
forberede 
hjemme-

besøk

Tildelings-

kontoret

Ta utgangspunkt i tjenestereisen

Setter 
over til 

Tildelings-
kontoret

Snakker 
med Berit, 
registrerer 
samtalen i  

profil

Profil

Berit  

kontakter 

Service-

torget

Berit er 

bekymret 

for sin 

mann

Hvor 

henvende 

seg?



Kartlegg hvilke gevinster som oppstår når dere endrer på tjenesten

321

Hvilke endringer i 

arbeidsprosesser 

har blitt 

identifisert?

Hvilke gevinster 

skaper 

endringene? 

Hva kreves for at 

arbeidsprosessen blir endret 

som planlagt og gevinstene 

realisert?



Definer konkrete endringer og gevinster
Arbeidsprosess Endring Gevinster Forutsetninger for at

gevinstene blir realisert

Tjeneste 

 Tur ute 

 Av- og 

påkledning

Definer konkrete endringer og gevinster

 Bruker får GPS

 Brukeren kan bli 

lokalisert med 

GPS når hun går 

utenfor 

varslingsområdet

 Bedre tjeneste

 Kontinuitet og 

forutsigbarhet i 

tjenesten

 Økt trygghet for 

brukeren

 Økt trygghet for 

pårørende

 Unngåtte fall

 Kompetanse hos 

ansatte

 Opplæring i ulike 

typer velferds-

teknologi for 

tildelingskontoret
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Eksempel fra Tromsø kommune
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Steg 1: Endrings- og gevinstoversikt
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Steg 2: Vurdere gevinstene/beregne dem
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Ta utgangspunkt i tjenesteforløp og 

tjenestereisen for digitale trygghetsalarmer. 

1. Lag endrings- og gevinstanalyse hvor dere 

spesielt vurderer hvilke gevinster dere vil få 

fra valgt responstjeneste. 

2. Gjør gevinstberegning, hvor dere spesielt 

gjør estimater på spart tid og kostnader 

knyttet til valgt responstjeneste. 

BRUK TILSENDT 

GEVINSTKARTLEGGINGSVERKTØY

Oppgave 1 time
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Sjekk ut om det er andre satsinger/tiltak/prosjekter med avhengigheter til 

velferdsteknologiprosjektet, og hvordan det påvirker velferdsteknologiprosjektet. 

Hvordan skal dere hensynta avhengighetene? 

Avhengigheter
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Lag en lokal prosjektplan. Husk å ta med aktiviteter knyttet til organisatoriske endringer (lage 

og sette i gang med nytt tjenesteforløp), forankring og opplæring. 

Lag en prosjektplan med tydelige milepæler
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Ta gjerne også i bruk oppgavelisten
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Lag lokal prosjektplan: 

1) Lag en avhengighetsanalyse. Hvilke andre 

initiativer har avhengigheter til 

velferdsteknologiprosjektet? 

2) Lag en prosjektplan. Start med 

hovedaktivitetene, deretter ned på 

detaljene. 

BRUK TILSENDT PLANLEGGINGSVERKTØY

Oppgave 1 time



Takk for oss!


