
 

 

 

Navn:   

Stilling:  

Mail:  

Tlf.:  

Sagsnr:  

 

Dato: 17. december 2018

 

Gevinstoversigt for 

[projektet] 
 

Gevinstoversigten anvendes til at dokumentere og skabe overblik over gevinsterne ved at 

gennemføre [projektet]. Oversigten kan desuden bruges til at gøre status over, om projektet 

har realiseret de forventede gevinster. 

 

Baggrund 
[Beskriv baggrunden for at gennemføre projektet, om opgaven bag gevinsten er en eksisterende 

opgave eller en ny opgave, som er blevet pålagt.] 

 

Formål 
[Angiv projektets formål; hvad vi opnår ved at gennemføre projektet.] 

 

Projektets formål er: 

• At […] 

• At […] 

• At […] 

 

Investering 
[Angiv hvad gennemførsel af projektet forventer at koste.] 

 

 [2017] [2018] [2019] [2020] I alt 

[fx Projektledelse] [300.000] [300.000] [300.000] [300.000] [1.200.000] 

[fx Leverandøromk.] [100.000] [100.000] [100.000] [100.000] [400.000] 

 

Gevinster  
[Beskriv de enkelte gevinster, som er identificeret i gevinstkortet. Indsæt og udfyld skemaer for 

hver enkelt gevinst.] 

  

[Navn på gevinst]   

Gevinstejere: Primær: [gevinstejer] Sekundær: [gevinstejer] 

Gevinstanalytikere: Primær: [gevinstanalytiker] Sekundær: [gevinstanalytiker] 

Væsentlige interessenter: [Navn/afdeling/etc.] [Placering] 



 

 

Side 2 

 

[Navn/afdeling/etc.] [Placering] 

Gevinst: Forventet: [gevinst i kr el %] Realiseret: [gevinst i kr el %] 

Periode for gevinsthøst: [Måned(er) og år] 

Planlagte aktiviteter ift.  

opfølgning på gevinster: 

[Angiv aktiviteter til opfølgning på gevinstrealiseringen.] 

Bidragende projekter: [Angiv projekter, som bidrager i forandringen/gevinsten, og 

vurdér evt., om gevinsten høstes flere steder.] 

 

[Navn på gevinst]   

Gevinstejere: Primær: [gevinstejer] Sekundær: [gevinstejer] 

Gevinstanalytikere: Primær: [gevinstanalytiker] Sekundær: [gevinstanalytiker] 

Væsentlige interessenter: [Navn/afdeling/etc.] 

[Navn/afdeling/etc.] 

[Placering] 

[Placering] 

Gevinst: Forventet: [gevinst i kr el %] Realiseret: [gevinst i kr el %] 

Periode for gevinsthøst: [Måned(er) og år] 

Planlagte aktiviteter ift.  

opfølgning på gevinster: 

[Angiv aktiviteter til opfølgning på gevinstrealiseringen.] 

Bidragende projekter: [Angiv projekter, som bidrager i forandringen/gevinsten, og 

vurdér evt., om gevinsten høstes flere steder.] 

 

[Navn på gevinst]   

Gevinstejere: Primær: [gevinstejer] Sekundær: [gevinstejer] 

Gevinstanalytikere: Primær: [gevinstanalytiker] Sekundær: [gevinstanalytiker] 

Væsentlige interessenter: [Navn/afdeling/etc.] 

[Navn/afdeling/etc.] 

[Placering] 

[Placering] 

Gevinst: Forventet: [gevinst i kr el %] Realiseret: [gevinst i kr el %] 

Periode for gevinsthøst: [Måned(er) og år] 

Planlagte aktiviteter ift.  

opfølgning på gevinster: 

[Angiv aktiviteter til opfølgning på gevinstrealiseringen.] 

Bidragende projekter: [Angiv projekter, som bidrager i forandringen/gevinsten, og 

vurdér evt., om gevinsten høstes flere steder.] 

 

Vurdering 
[Vurdér om gevinstrealiseringen følger planen, og om planen for kommende gevinster fortsat 

vurderes at være realistisk. Begrund dit svar.] 

 

[Vurdér om projektet har fulgt planen, samt om og hvordan de forventede gevinster er blevet 

høstet efter projektets afslutning. Begrund dit svar.] 

 

Andre dokumenter 
[Angiv separate dokumenter i forbindelse med projektets gevinstrealisering.]  

 

Dokumentnavn Dato Oprettet af Placering 

[fx Projektaftale] [fx 10.08.16] [XXXX] [fx SBSYS-link] 

[fx Gevinstkort] [fx 17.10.16] [XXXX] [fx Alfresco-link] 

 


