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1. LEDERFORANKRING
Ledelsen motiverer og tilrettelegger
for endring gjennom tydelighet,
engasjement og deltakelse.

God lederforankring er en forutsetning for varig
endring i organisasjonen. Dette bidrar til større
forståelse for endringene og økt motivasjon blant de
ansatte som blir berørt av endringene.
Gå foran som en god rollemodell og vis engasjement
for endringene. Fjern hindringer og sett av nok tid og
ressurser for berørte aktører til å gjennomføre endringene.
Delta selv i endringsarbeidet!

RELEVANTE VERKTØY

Måling og
oppfølging

Kreativt
arbeidsmøte

Forankring og
formidling
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Strukturert
problemløsing

2. TYDELIGE BEHOV OG MÅL
Behov, ambisjon og konkrete mål
defineres tidlig, og kommuniseres til
alle involverte aktører.

For å skape oppslutning om endringsarbeidet er det
avgjørende med en tydelig retning basert på reelle
behov. Ved å definere klare, etterprøvbare mål og
delmål, blir det enklere å skape entusiasme underveis.
Vær tydelig på den overordnede ambisjonen med
prosjektet, hva det er dere ønsker å oppnå. Synliggjør
gap mellom dagens situasjon og ønsket situasjon.
Forklar hvordan endringen er relevant for både pasienter,
organisasjonen og den enkelte ansatte. Sett konkrete
mål som er motiverende og enkle å følge opp.
RELEVANTE VERKTØY

Observasjon

Aktørkartlegging
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Brukerreise

Tjenesteflyt

3. INVOLVERING

Involvering av berørte aktører skjer aktivt tidlig
i endringsarbeidet for å skape forståelse og
engasjement for endring.

Tidlig og aktiv involvering vil bidra til å identifisere
muligheter, samt fallgruver og hindringer for
endringen. Det vil også bidra til å skape eierskap og
motivasjon.
Kartlegg hvem som påvirkes av endringen og derfor må
involveres i arbeidet. Lag en plan for hvem som skal
involveres når og på hvilken måte. Gi de involverte en
reell mulighet til å påvirke arbeidet.
NB! Husk involvering av verneombud og tillitsvalgte

RELEVANTE VERKTØY

Kontekstuelt
intervju

Spørreundersøkelse
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Brukerreise

Tjenesteflyt

4. RETT KOMMUNIKASJON
TIL RETT TID
Alle berørte aktører holdes informert
gjennom hele endringsprosessen.

Informasjon underveis i endringsprosessen er viktig,
og kan forhindre rykter, spekulasjon og uriktige
antagelser blant de som berøres av endringene.
God kommunikasjon er også avgjørende for å holde
engasjementet for endringsprosessen oppe.
Kartlegg hvem som berøres (direkte eller indirekte) av
endringene, og vurder deres informasjonsbehov. Lag en
konkret kommunikasjonsplan med målgrupper, budskap
og format.
NB! Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for støtte og
rådgivning.
RELEVANTE VERKTØY

Kreativt
arbeidsmøte

Forankring og
formidling
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Brukerreise

Tjenesteflyt

5. REALISERE VERDI

Realisering av verdier knyttet til en endring
sikres gjennom kontinuerlig måling,
læring og forbedring – både underveis i
endringsprosessen og etter implementering.

For å oppnå ønskede verdier og varig endring må nye
rutiner innarbeides hos den enkelte medarbeider for å
unngå å gå tilbake til gamle vaner.
Følg opp definerte måleparametre, kartlegg status og
definer forbedringstiltak for å sikre kulturendring. Legg til
rette for erfaringsutveksling mellom berørte aktører.
Husk å kommunisere suksesshistorier og gode resultater
tidlig for å motivere og synliggjøre ”hva er verdien for
meg?” (What’s in it for me-faktoren).
RELEVANTE VERKTØY

Måling og
oppfølging

Strukturert
problemløsing

Spørreundersøkelse
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Tjenesteflyt

Brukertesting

6. ENDRINGSTEAM

Etablér det riktige endringsteamet som har
tilliten til beslutningstakere og utnytter de
ulike styrkene i teamet.

Å etablere et endringsteam er vesentlig i store
prosjekter og spesielt hvor det kreves en endring fra
dagens praksis og rutiner.
Endringsteamet må utstyres med det de trenger for
å lykkes og bør ha en direkte linje/være nært knyttet
til beslutningstakere. Identifiserte personer kan læres
opp til å drive andre prosjekter og kompetanseheving
av ansatte på kontinuerlig forbedring. Dette vil bidra til
kontinuitet i organisasjonen og sikre at kompetansen
på endringsarbeid ikke forsvinner. Endringsteamet bør
vurdere om brukerrepresentanter også skal med.
RELEVANTE VERKTØY

Aktørkartlegging

Forankring og
formidling

Tjenesteflyt
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Kreativt
arbeidsmøte

OBSERVASJON
Ved å observere brukere i deres naturlige
kontekst får du en god forståelse for hvordan
de opplever en gitt situasjon. Observasjon
kan avdekke ikke-erkjente og viktige behov,
og gi mulighet for betydelig forbedring av en
tjeneste, et produkt eller en arbeidsprosess.

Clock

Relevans
Gjøres i tidlige
utforskende faser av
en endringsprosess,
eller senere i en
evalueringsfase.

toolbox

Andre verktøy
Observasjon kan
danne utgangspunkt
for en brukerreise
eller være en del av
brukertesting. Intervju eller spørreundersøkelser kan benyttes
for å utdype funn.

pencil

Hjelpemidler
Notatblokk og
fotokamera, evt
videokamera.

flowchart

Kompleksitet
Enkel

FORBEREDELSE
Tenk gjennom hva du ønsker å undersøke, og avtal tid og sted
med brukeren. Brukeren bør observeres mens han/hun gjør sine
vanlige aktiviteter i sin normale kontekst. I noen tilfeller kan brukeren
også tildeles en konkret oppgave for å observere hvordan de
gjennomfører denne.
GJENNOMFØRING
Avhengig av formålet med observasjonen kan du enten observere
brukeren gjennomføre en konkret oppgave, eller følge en bruker
over tid. Dersom brukeren tildeles en ny oppgave bør du ikke gi en
detaljert demonstrasjon; da vil brukeren ofte gjennomføre det på
samme måte og ikke slik personen intuitivt ville gjort det.
Be gjerne brukeren tenke høyt mens han/hun gjennomfører
oppgaven, da dette kan hjelpe med å forstå oppfatninger,
vurderinger og adferd.
Ikke forstyrr brukeren underveis i observasjonen, men noter
refleksjoner og spørsmål fortløpende mens du observerer. Still
så spørsmål i etterkant for å forstå brukerens valg. Bruk gjerne
kamera, men plasser det da på en måte som gjør at brukeren
”glemmer” at det er der. Observasjonen skal ikke oppleves som
forstyrrende eller gjøre brukeren ukomfortabel. Husk at du er en
gjest og takk den du observerer.
ETTERARBEID
Sammenfatt funn (tekst og bilder) i en oversiktlig presentasjon.
Denne kan så diskuteres i et arbeidsmøte eller danne grunnlag for
en brukerreise eller strukturert problemløsing.
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DERSØKELSE
OBSERVASJON

KONTEKSTUELT
INTERVJU
I et kontekstuelt intervju stiller du åpne
spørsmål, lytter og samtidig observerer en
bruker i personens naturlige kontekst.
Intervjuet blir ofte mer uformelt og naturlig
enn tradisjonelle intervjuer, og gir derfor mer
relevante og bedre svar.

Clock

toolbox

Relevans
Brukes ofte i innledende utforskende
fase, men kan også
gi verdi i senere faser
for å teste nye
løsningsforslag.

Andre verktøy
Kontekstuelt
Intervju kan danne
utgangspunkt for en
brukerreise eller være
en del av brukertesting.
Observasjon eller
spørreundersøkelse
kan benyttes for å
utdype funn.

pencil

Hjelpemidler
Notatblokk og
fotokamera, evt
lydopptaker og/eller
videokamera.

flowchart

Kompleksitet
Enkel

FORBEREDELSE
Definer hva du ønsker å snakke om og avtal tid og sted med
brukeren. Brukeren bør besøkes i den konteksten der det du
ønsker å snakke om, for eksempel arbeidsrutiner, finner sted.
GJENNOMFØRING
Presenter deg selv og hva du ønsker å finne ut mer om. Det er
viktig med en behagelig og avslappet atmosfære, slik at praten
flyter fint. Led så samtalen inn mot temaene du interesserer deg
for, men la intervjuobjektet snakke fritt. Still oppfølgingsspørsmål
når du kommer over interessante funn. Unngå ledende spørsmål.
Det kan være en fordel å ta lydopptak eller filme intervjuet. Da
slipper du å bli distrahert av å skulle ta notater underveis. Plasser
i så fall utstyret på en slik måte at den som blir intervjuet ikke ser
direkte på det.
ETTERARBEID
Sett av tid umiddelbart etter intervjuet til å reflektere over hva du
så/la merke til. Sammenfatt funn (tekst og bilder) i en oversiktlig
presentasjon. Denne kan så diskuteres i et arbeidsmøte eller
danne grunnlag for eksempel for en brukerreise eller strukturert
problemløsing.

VERKTØY FOR ENDRINGSARBEID | VERSJON 2 | APRIL 2016

DERSØKELSE
KONTEKSTUELT
INTERVJU

SPØRREUNDERSØKELSE
En spørreundersøkelse er et sett med spørsmål
som sendes ut til relevante brukere for å finne ut
mer om hva disse tenker om et eller flere temaer.
Spørreundersøkelse er en rask og enkel måte å
samle informasjon fra mange brukere på.

Clock

Relevans
Brukes vanligvis i tidlige
faser for å oppnå en
bredere forståelse av
spesielle tema.

FORBEREDELSE
Definer tydelig hvilke temaer dere ønsker belyst, og lag så en
liste med relevante spørsmål. Fokuser på det viktigste, det bør
ikke ta mer enn 10-20 min å besvare undersøkelsen. Lag også
en introduksjonstekst som klart forteller hvorfor undersøkelsen
gjennomføres og hva den skal bidra til.

toolbox

Andre verktøy
Kontekstuelt intervju
og observasjon
kan brukes for å få
utfyllende svar på
interessante funn.

pencil

Hjelpemidler
PC, mail eller egnet
nettjeneste (Typeform, Survey Monkey
eller lignende.)

Formålet med undersøkelsen påvirker valg av format; ved å
benytte deg av avkryssingsruter får du kvantitative data, mens
et fritekst-svar gir mer kvalitative data. Gjør spørsmålene så
tydelige som mulig og unngå ledende spørsmål. Tenk også
gjennom sekvensen av spørsmål og del opp i seksjoner. Bruk
gjerne bilder der det passer seg. Indiker hva slags type respons du
ønsker for hver seksjon. Spørreundersøkelsen kan gjennomføres
online, via e-post, post eller ansikt-til-ansikt.

flowchart

Kompleksitet
Enkel

GJENNOMFØRING
Ferdigstill og send ut skjema. Du kan ikke regne med å få svar fra
alle, så send ut til et rikelig antall brukere.
ETTERARBEID
Sammenfatt svarene og viktigste funn på en oversiktlig måte.
Noter gjerne gode sitater.
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DERSØKELSE
SPØRREUNDERSØKELSE

KREATIVT
ARBEIDSMØTE
Et kreativt arbeidsmøte kan gi både ny innsikt
og nye ideer, ofte relativt raskt og effektivt.
Ved å invitere deltakerne med ulik erfaring og
kompetanse sikrer dere at en utfordring blir belyst
fra flere perspektiver, og kvaliteten på ideene øker.

Clock

Relevans
Kan brukes i tidlige
faser for å oppnå en
bredere forståelse av
spesielle tema, og
i senere faser for å
utvikle og teste ideer.

toolbox

Andre verktøy
Et arbeidsmøte er et
godt utgangspunkt
for å jobbe med
strukturert
problemløsing eller
utvikle aktørkart,
brukerreiser og
tjenesteflyt.

pencil

Hjelpemidler
Flip-over, gule
lapper, penner og
forfriskninger. Evt
kamera.

flowchart

Kompleksitet
Middels

FORBEREDELSE
Informer gruppen med deltagere om tema i forkant av møtet.
Gruppediskusjoner kan være vanskelige å kontrollere, særlig om
gruppene er store. Lag derfor en strukturert plan og sett av nok
tid (alt fra 1 time til en hel dag, avhengig av antall og størrelse på
oppgavene). Det er en fordel å ha flere korte oppgaver, heller enn
en stor.
Klargjør flip-over, gule lapper, penner og eventuelle
arbeidsunderlag. I tillegg trengs en ren vegg eller flate til å henge
opp ark og lapper. Kjøp inn forfriskninger.
GJENNOMFØRING
Først presenteres møtets formål og agenda. Start gjerne med
en enkel og uformell oppgave for å bryte isen og få deltagerne
engasjert. Fortsett deretter med de konkrete oppgavene du
har forberedt. Deltakerne bør deles i mindre grupper på 2-4
personer for å sikre at alle blir hørt og får muligheten til å bidra.
La de mindre gruppene presentere sine refleksjoner og ideer i
plenum etter hver oppgave, og diskuter sammenhenger og ulike
tolkninger. Gjør gjerne en sortering og prioritering av ideene i
plenum, f.eks. ved at hver deltaker får velge sine 3-4 favoritt-ideer
etter plenumsdiskusjonen ved å markere disse med en penn.
ETTERARBEID
Sett av tid rett etter arbeidsmøtet for å notere ideer og viktige funn
før du glemmer dem. Ta evt bilde av flip-over og gule lapper slik at
viktig informasjon ikke går tapt. Lag en oppsummering og del den
med alle møtedeltakerne, og fordel eventuelle oppgaver.
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DERSØKELSE
KREATIVT ARBEIDSMØTE

STRUKTURERT
PROBLEMLØSNING
Ved å bruke strukturert problemløsing får dere en
økt felles forståelse for årsakene til et problem,
samt forskjellen på dagens situasjon og ønsket
fremtidig situasjon. I tillegg får dere konkrete
forbedringstiltak og en plan for oppfølging.

Clock

Relevans
Brukes tidlig i
prosessen, og kan
deretter videreutvikles
/justeres i senere faser.

toolbox

Andre verktøy
Funn fra observasjon,
kontekstuelt intervju
og kartlegging av
brukerreise vil ofte
danne utgangspunkt
for strukturert
problemløsing.

pencil

Hjelpemidler
Gule lapper, penner
og flip-over.

flowchart

Kompleksitet
Middels

FORBEREDELSE
Kall inn relevante personer (gjerne 2-5 stk) til et arbeidsmøte.
Før dere starter er det sentralt at deltakerne er enig om hvilket
problem som skal løses.
GJENNOMFØRING
Del et A3-ark i seks bokser med overskriftene:
a) Beskrivelse av problemet (Hva er problemet, hvorfor er det et
problem, og for hvem?)
b) Nå-situasjon (Når oppstår problemet, og hva er konsekvensene
og omfanget?)
c) Årsaksanalyse (Hva skyldes problemet?)
d) Ønsket fremtidig situasjon (Hvordan ønsker vi at situasjonen
skal være?)
e) Tiltak (Hva kan vi gjøre for å løse problemet?)
f) Effekt og oppfølging (Hvordan sikrer vi implementeringen?)
Hver deltaker noterer først sine tanker på gule lapper, før det i
plenum diskuteres gjennom verktøyet, boks for boks.
ETTERARBEID
Ta eventuelt bilde av flip-over og gule lapper, slik at viktig
informasjon ikke går tapt. Sammenfatt deretter funnene
i en oversiktlig digital versjon, som så distribueres til alle
møtedeltakerne.
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DERSØKELSE
STRUKTURERT
PROBLEMLØSNING

AKTØRKARTLEGGING
Ved å kartlegge alle aktørene som er involvert i
en tjeneste eller prosess, samt sammenhenger
og avhengigheter mellom disse, blir det enklere
å identifisere svakheter og forbedringer.

Clock

Relevans
Aktørkartlegging
bør skje i tidlig i en
utforskende fase.

toolbox

Andre verktøy
Observasjon og
kontekstuelt intervju
kan gi innspill til
aktørkartleggingen,
og et kreativt
arbeidsmøte
kan brukes for å
utvikle nye ideer og
løsninger.

pencil

Hjelpemidler
Notatblokk, gule
lapper, penner og
flip-over.

flowchart

Kompleksitet
Krevende

FORBEREDELSE
Som underlag for aktøranalysen trengs en liste over alle interne
og eksterne aktører som er involvert i tjenesten. Det kan være
til hjelp å intervjue relevante personer slik at de kan bidra med
informasjon om deres rolle, ansvar og oppgaver, samt hvilke
andre aktører som bør inkluderes. Et kreativt arbeidsmøte kan
også være et godt utgangspunkt for å avdekke aktørene.
GJENNOMFØRING
Med utgangspunkt i listen lages det en visuell oversikt
over aktørene.
a) Hvem har ansvar for hva?
b) Hva er deres interesse og motivasjon?
c) Hvor mye innflytelse har de på leveransen av tjenesten?
d) Hvordan er aktørene relatert til hverandre?
e) Hvordan er oppgavefordeling og samspillet mellom aktørene?
Sentrale spørsmål som så bør diskuteres er: Hva er de
største utfordringene med dagens aktørsoppsett? Er det for
mange aktører, eller mangler det aktører? Kan ansvars- og
oppgavefordelingen mellom aktørene være annerledes?
ETTERARBEID
Ta bilde av eventuelle flip-overe og gule lapper, slik at viktig
informasjon ikke går tapt. Sammenfatt deretter en visuell oversikt
digitalt, og distribuer denne til relevante mottakere.
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DERSØKELSE
AKTØRKARTLEGGING

BRUKERREISE
En brukerreise gir en oversiktelig og visuell
fremstilling av brukerens opplevelse av en
tjeneste, på tvers av organisatoriske skillelinjer.
Brukerreisen skaper en felles forståelse for
utfordringer og forbedringsmuligheter.

Clock

Relevans
Brukes ofte i
innledende
utforskende fase,
men kan også gi
verdi senere faser.

toolbox

Andre verktøy
Intervju, spørreundersøkelser og observasjoner kan brukes for
å avdekke relevante
kontaktpunkter og
brukerens opplevelse
av tjenesten.

pencil

flowchart

Hjelpemidler
Gule lapper, penner
og flip-over.

Kompleksitet
Middels

FORBEREDELSE
For å kunne utarbeide en brukerreise må du først liste opp
kontaktpunktene mellom brukeren og tjenesten, det vil
si møtepunktene mellom bruker og tjenesten. Disse kan
identifiseres gjennom brukerinnsikt (spørreundersøkelse, intervju,
observasjon). Kontaktpunktene kan være alt fra en nettside, en
telefonsamtale, en e-post, skilt i en bygning eller samtaler ansikttil-ansikt.
GJENNOMFØRING
Kontaktpunktene settes så kronologisk i sammenheng med
hverandre på en visuelt engasjerende måte. Det er viktig er å gjøre
reisen så oversiktlig som mulig, samtidig som den inneholder nok
detaljer til at man får innsikt i de steg brukeren går gjennom og en
beskrivelse av hvordan brukeren opplever de ulike stegene.
Sentrale spørsmål som så bør diskuteres er: Hva er de største
utfordringene med dagens brukerreise? Hvor og hvordan kan vi
forenkle og forbedre brukerreisen?
ETTERARBEID
Sett av tid umiddelbart etter arbeidsmøtet til å sammenfatte
diskusjoner og beslutninger i en oversiktlig visualisering av
brukerreisen. Denne kan så danne grunnlag for videre justeringer
og forbedringer.
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DERSØKELSE
BRUKERREISE

Utsnitt av en brukerreise

TJENESTEFLYT
Tjenesteflyt* tar utgangspunkt i brukerens
opplevelse og forklarer hva som skal til for å
levere tjenesten. Her knyttes brukeren sammen
med interne roller, prosesser og systemer. En
tjenesteflyt skaper en felles forståelse og er
nyttig for å avdekke forbedringsområder på
tvers av organisatoriske skillelinjer.

Clock

Relevans
En tjenesteflyt bør
skisseres opp i tidlig
utforskende fase for å få
en oversikt over tjenesten.
Den bør så detaljeres og
videreutvikles gjennom
hele prosjektet.

toolbox

Andre verktøy
Et arbeidsmøte er et
godt utgangspunkt for
å utvikle en tjenesteflyt.
Intervju, observasjon og
brukerreise kan danne
grunnlaget for arbeidet
med tjenesteflyt.

pencil

Hjelpemidler
Gule lapper, penner og
flip-over.

flowchart

Kompleksitet
Krevende

FORBEREDELSE
Alle aktørene som er involvert i tjenesten bør være representert
når en tjenesteflyt utvikles, både interne aktører og eventuelle
samarbeidspartnere. Det sikrer både et best mulig resultat og
en felles forståelse for sammenhenger og avhengigheter. Det vil
også kunne gi ny innsikt og økt respekt for andre aktørers bidrag
i levering av tjenesten. Intervjuer, observasjon og brukerreise kan
danne grunnlag for arbeidet. Forbered i så fall materiale fra dette
til å ta med inn i arbeidsmøtet.
GJENNOMFØRING
Gruppen definerer først den overordnede brukerreisen med steg,
kontaktpunkt og aktører (se eget verktøy). Deretter diskuteres og
tilføres flere dimensjoner under brukerreisen;
a) Hvilke aktiviteter må gjøres av hvem under og mellom hvert
steg i brukerreisen?
b) Hvilke systemer og verktøy brukes når og av hvem?
Når dagens tjeneste er kartlagt kan man diskutere spørsmål
som; kan vi organisere arbeidet annerledes for å skape en bedre
brukeropplevelse og/eller effektivisere egne prosesser? Hvordan
påvirker eventuelle nye systemer og verktøy brukeropplevelsen?
ETTERARBEID
Ta bilde av eventuelle flip-overe og gule lapper, slik at viktig
informasjon ikke går tapt. Sammenfatt deretter en visuell oversikt
digitalt, og distribuer denne til relevante mottakere.
*Tjenesteflyt er bedre kjent under begrepet Service Blueprint.
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DERSØKELSE
TJENESTEFLYT

Utsnitt av en tjenesteflyt

BRUKERTESTING
Ved å teste hypoteser og løsninger på ulike
brukergrupper tidlig kan man raskt vurdere
om en antatt løsning er god, eller om den
må justeres. Ved hjelp av brukertesting blir
det lettere å oppdage feil og mangler før det
investeres tid og ressurser på ferdigstillelse og
implementering av en ny løsning.

Clock

Relevans
Brukertesting er en
iterativ (gjentakende)
prosess; du tester,
får tilbakemelding,
justerer og tester på
nytt. Det er en fordel å
starte testingen tidlig i
prosessen.

FORBEREDELSE
Velg ut relevante brukere, og avtal tid og sted for testen.
Løsningene bør testes på reelle sluttbrukere av tjenesten.
4-6 personer er ofte et godt utgangspunkt. Forbered konkrete
scenarioer du ønsker å teste, og ferdigstill nødvendig underlag;
det kan være en overordnet beskrivelse av en tjeneste eller
prosess (for å teste en hypotese), en enkel papirprototype (for å
teste sentrale prinsipper) eller en mer ferdig klikkbar prototype
(for å teste detaljer).

toolbox

Andre verktøy
Intervju, observasjon
og kreative
arbeidsmøter kan
danne utgangspunkt
for brukertestingen.

pencil

Hjelpemidler
Notatblokk og fotokamera, evt lydopptaker
og/eller videokamera.

GJENNOMFØRING
Test med en bruker av gangen for å hindre at brukerne påvirker
hverandre. Introduser scenarioet og oppgavene for brukeren på
en enkel måte, uten å gi en demonstrasjon.
La så brukeren utføre oppgavene selv, gjerne mens han/hun
tenker høyt slik det er blir enklere å forstå bakgrunnen for valg
og adferd. Etter selve testen kan du stille åpne spørsmål om
brukerens opplevelse og refleksjoner; hva fungerte fint, hva burde
vært annerledes etc. Unngå ledende spørsmål.

flowchart

Kompleksitet
Middels

ETTERARBEID
Sett av tid umiddelbart etter testen til å reflektere over hva du
så og hørte. Sammenfatt funn (tekst og bilder) i en oversiktlig
presentasjon. Denne kan så diskuteres i et arbeidsmøte og danne
grunnlag for forbedring av løsningen.
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DERSØKELSE
BRUKERTESTING

FORANKRING OG
FORMIDLING
Ved hjelp av forankring og formidling øker du
forståelsen for bakgrunnen og formålet med
endringene. Du får økt motivasjon blant de som
skal gjennomføre endringene og større grad av
måloppnåelse.

Clock

Relevans
Gjennom hele
prosessen

GJENNOMFØRING
1. Motiver til endring basert på tydelige behov: vær tydelig på
hvorfor må dette skje nå, og hva dere ønsker å oppnå.
2. Lag en kommunikasjonsplan med budskap,
målgrupper, kanal/form og hyppighet. Involver
kommunikasjonsavdelingen i dette arbeidet.
3. Involver viktige nøkkelpersoner i utformingen av mål, planer
og nye prosesser/rutiner for å sikre nødvendig kunnskap,
motivasjon og eierskap.
4. Diskuter med prosjektgruppen hvem/hvilke grupper som kan
påvirke endringsarbeidet positivt eller negativt og hvordan
man kan møte dette best.
5. Løft frem positive personer og la disse bidra aktivt ovenfor
øvrige involverte aktører.
6. Sørg for at det tidlig skapes suksesshistorier / gode resultater
som kan kommuniseres og bidra til økt endringsvillighet.
7. Motivasjon varer ikke uten påfyll; gjenta prosjektets hensikt
når du kan, gi stadige påminnelser om resultater, og ros
innsats og gjennomførte aktiviteter.
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DERSØKELSE
FORANKRING
OG FORMIDLING

MÅLING OG
OPPFØLGING
Måling og oppfølging gir konkrete måltall,
en felles forståelse for hva som skal til for å
lykkes med prosjektet, og konkrete tiltak for å
sikre gevinstrealisering.

Relevans
Gjennom hele
endringsprosessen.

FORBEREDELSE
Kall inn relevante personer til et arbeidsmøte.

toolbox

Andre verktøy
Kan kombineres
med et kreativt
arbeidsmøte.

pencil

Hjelpemidler
Gule lapper, penner
og flip-over.

GJENNOMFØRING
I arbeidsmøtet diskuterer dere gjennom følgende:
a) Hva skal til for å lykkes med prosjektet?
b) Hvordan kan vi måle om vi lykkes?
c) Hvilke konkrete mål er relevante?
d) Hvordan kan vi gjennomføre målinger underveis?
e) Hvordan kan vi bruke resultatene av målingene til å
gjøre justeringer?

flowchart

Kompleksitet
Middels

Clock

ETTERARBEID
Resultatet av diskusjonene oppsummeres i et rammeverk for
måling og oppfølging, med måltall, ansvarlige, målefrekvens og
rapporteringsrutiner. Status og eventuelle korrigerende tiltak
etter målingene underveis kommuniseres til alle relevante
aktører i prosjektet.
NB! Det finnes egne retningslinjer og metoder for arbeidet med
gevinstrealisering i helseforetakene, dette verktøyet er kun ment
som en enkel introduksjon til temaet.
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DERSØKELSE
MÅLING OG
OPPFØLGING

