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Prosessveiledning 

Nasjonalt Program 
for Velferdsteknologi 

21. og 22. september 2017

Dag 2
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Agenda dag 2, kl 10.30 – 13:00

Kort om tjenestereisen

Praktisk arbeid med tjenesteforløpene i grupper

Introduksjon til gevinstrealisering – hvordan gjøre det i praksis

Starte kartlegging av gevinster

Oppsummering og veien videre 
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Kort om tjenestereisen

Praktisk arbeid med tjenesteforløpene i grupper

Introduksjon til gevinstrealisering – hvordan gjøre det i praksis

Starte kartlegging av gevinster

Oppsummering og veien videre 

Agenda
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Ett steg per lapp, start med verb
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Administrative forhold i kommunen

Beslutningsgrunnlag

Måltall, budsjett 
Avtaleforvaltning Avtaleforhold Betaling

Påkoblingstjeneste

Responstjeneste

Uttrykningstjeneste 

Utrykningstjeneste 

teknisk

Avkoblingstjeneste 

Behovsvurdering Opplæring

Motta Iverksette tilltak

Motta Rykke ut Rapportere

Evaluere Loggføre

Velge teknologi + 

definere aksjonsplan
Installasjon

Avklare Vurdere

Behandle

Motta Rykke ut RapportereUtføre service

Evaluere / Motta Avmontere Rapportere

Kommunale oppgaver Samarbeidende kommuner og eller private aktører

Tjenesteforløp som må utvikles
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Kort om tjenestereisen

Praktisk arbeid med tjenesteforløpene i grupper

Introduksjon til gevinstrealisering – hvordan gjøre det i praksis

Starte kartlegging av gevinster

Oppsummering og veien videre 

Agenda
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Gruppearbeid:                                                                               

Kartlegg dagens tjenestereise

- Kartlegg hvordan tjenesten utføres i dag

- Benytt gule lapper og papir.



Diskusjon dagens tjeneste
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Kort om tjenestereisen

Praktisk arbeid med tjenesteforløpene i grupper

Introduksjon til gevinstrealisering – hvordan gjøre det i praksis

Starte kartlegging av gevinster

Oppsummering og veien videre 

Agenda
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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.



Gevinster oppstår når vi endrer på tjenester og arbeidsprosesser

Ressurser ResultatTjenestereise

Kommunen leverer tjenester gjennom 

tjenesteforløp. Gevinstrealisering skjer 

når tjenesteforløpet utføres på en ny 

måte



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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Endringsreisen starter i første fase



Det finnes tre typer gevinster

• Unngåtte 

portokostnader

• Reduserte 

drivstoffkostnader

• Mindre tid brukt i bil

• Mindre tid brukt i møter

• Mindre tid brukt til 

administrering av medisiner

• Mindre tid brukt på tilsyn

• Økt mestringsfølelse

• Økt følelse av trygghet 

for brukere og pårørende

• Mindre stress for 

pårørende

• Bedre arbeidsmiljø for 

ansatte

UNNGÅTT KOSTNAD SPART TID ØKT KVALITET



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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Kort om tjenestereisen

Praktisk arbeid med tjenesteforløpene i grupper

Introduksjon til gevinstrealisering – hvordan gjøre det i praksis

Starte kartlegging av gevinster

Oppsummering og veien videre 

Agenda
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Start med å kartlegge endringer og gevinster

321

Hvilke endringer i 

arbeidsprosesser 

har blitt 

identifisert?

Hvilke gevinster 

skaper 

endringene? 

Hva kreves for at 

arbeidsprosessen blir endret 

som planlagt og gevinstene 

realisert?
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Ta utgangspunkt i kartlagt tjenestereise
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Eksempel fra Tromsø kommune
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Det er viktig å være konkret ved kartlegging av gevinster

Definer konkrete endringer og gevinster
Arbeidsprosess Endring Gevinster Forutsetninger for at

gevinstene blir realisert

Tjeneste 

 Tur ute 

 Av- og 

påkledning

 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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Start med å kartlegge endringer og gevinster

321

Hvilke endringer i 

arbeidsprosesser 

har blitt 

identifisert?

Hvilke gevinster 

skaper 

endringene? 

Hva kreves for at 

arbeidsprosessen blir endret 

som planlagt og gevinstene 

realisert?
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Gruppearbeid:                                                                                          

Vurder mulige gevinster

- Ta utgangspunkt i tjenesten dere har kartlagt

- Hvor ligger det potensiale for gevinster for innbygger og kommunen ved endring av tjenesten?

- Fyll ut gevinstoversikten i mal som deles ut.
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Kort om tjenestereisen

Praktisk arbeid med tjenesteforløpene i grupper

Introduksjon til gevinstrealisering – hvordan gjøre det i praksis

Starte kartlegging av gevinster

Oppsummering og veien videre 

Agenda



Takk for oss!


