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STAVANGER KOMMUNE 

En vanlig dag på jobben… 

Hvor mange ganger har du ikke tenkt:  

«Dette skulle vi undersøkt litt grundigere!» 

«Hva om vi kunne prøvd ut dette hos oss?» 

men så mangler du det lille ekstra av ressurser som 

trengs for å komme i gang? 



STAVANGER KOMMUNE 

Hvorfor prosjekt? 

■ Dekke et behov som ikke dekkes allerede (behovet 

står i fokus, ikke løsningen) 

■ Fagutvikling – struktur og organisering 

■ Dokumentere, utvikle og evaluere egen praksis 

■ Prøve ut nye metoder 

■ Bruke ressursene bedre 

■ Kunnskapsbasert praksis 



STAVANGER KOMMUNE 

Hvorfor prosjektmidler? 

■ Ekstra ressurser i en presset hverdag 

■ Trenger ikke være store prosjekt 

■ Mulighet til å få drahjelp til satsinger som uansett er 

aktuelle på eget arbeidssted 

■ Forankring og synliggjøring/anerkjennelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Opptrapping av habilitering og 

rehabilitering 

■ Stavanger kommune fikk tildelt støtte til flere 

prosjekter av opptrappingsmidler i 2017 

■ Blant annet: 

■ Spise- og munnmotorisk team 

■ Bo i egen og egnet bolig 
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Spise- og munnmotorisk team 

■ Behov: Brukeren har behov for et bedre koordinert 

og tverrfaglig tilbud  

■ Utfordring: Uklare ansvarsforhold, utfordrende med 

samarbeid både internt i kommunen og eksternt, 

usikkerhet knyttet til kompetanse innen spise- og 

munnmotorikk (hvem kan hva?) 

■ Prosjekt: Utvikle og etablere et tverrfaglig spise- og 

munnmotorisk team bestående av logoped, 

helsesøster, ergoterapeut og fysioterapeut. 



STAVANGER KOMMUNE 

Bo i egen og egnet bolig 

■ Behov: Innbyggere ønsker å bo lengst mulig i eget 

hjem. Trenger å få raskere hjelp til å tilpasse egen 

bolig. 

■ Utfordring: Lang ventetid på ergoterapitjeneste, 

behov for å styrke samarbeidet mellom kommunale 

virksomheter, Husbanken og NAV. 

■ Prosjekt: To årsverk ergoterapi for å ta unna saker 

og finne frem til et hensiktsmessig og effektivt forløp 

i boligtilretteleggingssaker 
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Forankring 

■ når en «ting» kan knyttes opp til en annen 

■ skape eierskap  

■ støtte  

■ etablere allianser 

■ en forutsetning for godkjenning 
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Hvorfor ny forskrift ledelse og 

kvalitetsforbedring? 

 ■ Uklarhet knyttet til ansvar, ledelse og organisering 

■ For lite systematikk for å sikre at medarbeidere   

     har nødvendige fagkunnskaper 

■ Utfordringer i grenseflater og overganger  

■ Liten grad av gjennomføring av planlagte tiltak 

■ Manglende oppfølging av om tiltakene har hatt  

     ønsket effekt 

■ Lite systematisk og forankret arbeid med kontinuerlig forbedring 

Intern-

kontroll 

Kvalitets-

forbedring 

Ledelse 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
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Hvorfor forankring? 

■ Relevans 

■ Gjennomførbarhet 

■ Sammenheng med planer 

■ Ka då ittepå? 

■ Evaluering  

■ Politisk behandling 

■ Implementering i drift 
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Interessentanalyse  

■ Brukere 

■ Politikere 

■ Deltagere i prosjektet 

■ Andre virksomheter i kommunen 

■ Koordinerende enhet 

■ Spesialisthelsetjenesten 

  

 

 



Erfaringer med å 

skrive prosjektsøknad 



STAVANGER KOMMUNE 

Skriv en god søknad! 

■ Les 

utlysningsteksten 

nøye og svar på 

spørsmålene   

– kort og presist  

■ Tenk på de som skal 

lese alle søknadene. 

Ikke skriv for langt 

eller bruk for mye 

«stammespråk» 
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Skriv en god søknad! 

  - Forankring 

■ Beskriv hvordan prosjektet er forankret og  

støttet av ledelsen 

■ Hvordan er prosjektet forankret i kommunens 

planer innenfor habilitering og rehabilitering?  

 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Skriv en god søknad! 
 - Relevans 

■ Knytt prosjektet til aktuelle dokument; 

■ Stortingsmeldinger 

■ Veiledere 

■ Lokalpolitiske planer og strategier 

■ Satsinger på arbeidsstedet  

■ Finnes det forskning som sier at dette  

er lurt å gjøre? 
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Skriv en god søknad! 
 - Hensikt 

■ Beskriv hensikten – hvordan vil prosjektet 

bidra til å løse små eller store utfordringer 

innen et fagområde eller i tjenestene til  

befolkningen  

■ Vær realistisk! Overoptimisme har en 

tendens til å få ledere til å ta dårlige 

beslutninger som overestimering av 

fordeler og underestimering av kostnader  
(Lovallo & Kahneman, 2003) 
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■ Hvilket resultat skal prosjektet komme frem til, som 

vil gi en gevinst for innbyggerne og/eller 

kommunen. Er gevinsten økonomisk, 

kvalitetsmessig, tidsbesparende osv.? 

■ Hvordan skal kommunen klare å ta i bruk den nye 

løsningen? Hvordan resultatet som prosjektet 

skaper faktisk skal implementeres i organisasjonen 

kommer ikke av seg selv, men må planlegges  
   (prosjektveiviseren.no) 

 

Skriv en god søknad! 
 - Gevinst 
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Skriv en god søknad! 
 - Aktiviteter og kostnader 

■ Legg ved en fremdriftsplan  

– beskriv konkrete  

aktiviteter, hvem og når 

 

■ Legg ved budsjett  

– ta også med utgifter til planlegging og 

organisering, og beskriv egeninnsats  
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Skriv en god søknad! 
 - Implementering 

■ Hvordan vil gode erfaringer og resultat kunne bli 

tatt i bruk i praksis etter at prosjektet er avsluttet? 
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Skriv en god søknad! 

 - Brukerinvolvering og 

samarbeid  

■ Beskriv hvordan brukere er  

    involvert og skal delta i prosjektet 

■ Tverrfaglighet eller samarbeid  

med organisasjoner 

■ Kommunikasjon på rett nivå med de rette personene 

er grunnlaget for prosjekters suksess (Hartman, 2000). 
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Takk for oss! 

■ Spørsmål? 

■ Kontaktinformasjon 

■ Bente Gunnarshaug, 

bente.gunnarshaug@stavanger.kommune.no 

■ Kjell Inge Vestre 

kivestre@stavanger.kommune.no 

 

mailto:bente.gunnarshaug@stavanger.kommune.no
mailto:kivestre@stavanger.kommune.no
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Typiske fallgruver i et prosjekt 

■ Overoptimisme har en tendens til å få ledere til å ta 

dårlige beslutninger som overestimering av fordeler og 

underestimering av kostnader (Lovallo & Kahneman, 

2003) 

■ Dårlig kommunikasjon. Kommunikasjon på rett nivå 

med de rette personene er grunnlaget for prosjekters 

suksess (Hartman, 2000). 

■ Gevinstrealisering planlegges ikke. Hvordan 

løsningen/endringen som prosjektet skaper faktisk skal 

implementeres i organisasjonen kommer ikke av seg 

selv, men må planlegges (prosjektveiviseren.no) 
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Takk for oppmerksomheten! 
                                                                                                                                               Foto Vigdis By! 


