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Noen eksempler

• Evaluering av planleggingsprosesser

• Evaluering av implementering

• Evaluering av innovasjon

• Evaluering av evaluering?





Evaluering av planleggingsprosesser



Ekstern kvalitetssikring/evaluering
i ettertid er 
for rigid
for lite 
for sent

For egnet til å mobilisere fornekting



Vi skal ta det med oss i det videre arbeidet…..



Alle helseforetak lager nå utviklingsplaner
etter samme prosess og mal og tidsperspektiv
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Prosess

• Åpen

• Inkluderende

• Forutsigbar
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Når endringer skjer raskt er det vanskelig å forstå at 

evaluering etter lange prosesser er lurt



Følge-evaluering er også en krevende sport



Min helt

• Hjelper meg å vurdere prosessen og min arbeidsmåte 
underveis

• Viser eksempler fra andre områder OG forklarer hvorfor 
de er relevante

• Påpeker forbedringsområder

– Og oppmuntrer meg litt innimellom…





Evaluering av implementering

Gode på planer og strategier

Slett ikke verst på å treffe avgjørelser

En aning svakere på implementering
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Var det en god ide?

Hvor ble det av 

(følge)evalueringen?



Mer kraft i klypa

Utredning B

Designkunnskap
Evalueringskunnskap



Mer kraft i klypa

Utredning B Gjennomføring

Designkunnskap
Evalueringskunnskap Evalueringskunnskap



Evaluering av innovasjon og endring

Det er ikke alltid tryggest å sitte stille i båten selv om den er stor



Selvfølgelig er det farlig å endre



Selvfølgelig er det farlig ikke å endre





Sentraliseringens tid er over.

Leve desentraliseringen.



Selvfølgelig er det farlig å endre

Og vi er helt nødt til tørre

Vi trenger hjelp. 

Før. Under. Etter.
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