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1. Fra kunnskap til praksis – hva sier forskningen
2. Implementeringspraksis
3. Refleksjonsøvelser underveis

I dag

Implementeringsbegreper og konsepter



Definisjoner

Implementering

Prosessen med å ta i bruk eller integrere
evidensbaserte intervensjoner i praksis.

Å sette en plan ut i livet - "hvordan" og "hva". 

Rabin et.al. 2008.A glossary for dissemination and implementation research in 
health. Journal of public health management and practice 14(2):117-23.

Implementeringsforskning

Vitenskapelig studie av hvordan 
intervensjoner blir integrert i praksis.

Identifisere spesifikke
aktiviteter, kontekster og faktorer

som øker sannsynligheten for vellykket 
implementering og dermed fører til 
forbedrede resultater for mennesker.

Implementation
Research utilization
Knowledge transfer
Translational research
Knowledge translation
Knowledge exchange
Knowledge integration
Diffusion
Dissemination

Relaterte begreper



Greenhalgh et al., 2004

Diffusjon
“La det skje”

Passiv, uplanlagt og ikke-
målrettet spredning av ny

praksis

Aktiv prosess for å ta i bruk 
eller integrere ny praksis i en

setting

Disseminering
“Hjelp det å skje” 

Aktiv spredning av ny praksis
til målgruppen ved hjelp av 

planlagte strategier

Implementering
“Få det til å skje” 

Diffusjon – Disseminering - Implementering

Hvorfor fokusere på implementering?

Å fremskaffe kunnskap om at tiltak er effektive (evidens) betyr ikke nødvendigvis at de blir
implementert.

Det tar i gjennomsnitt 17 år før 14% av evidensen kommer pasientene til gode (Green 2005). 

Innen helse blir mindre enn 50% kliniske innovasjoner implementert til praksis (Bauer & 
Kirchner, 2019).
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Første evalueringsrapport i 2020:

– Undervurdering av implementeringsprosessen
– Svake implementeringsstrategier
– Lite brukervennlige systemer
– Lite samsvar med opplevde behov

• Kjerneelementer i implementeringsvitenskap 
adresserer dette
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Kunnskapsbasert implementering av 
kunnskapsbasert praksis

Kunnskap Praksis

Photo by Sammie Shaffin on Unsplash

Effektive 
tiltak

Bedre 
tjenester

Bedre 
helse og 

livs-
kvalitet



Effektive 
tiltak

Imple-
mentert

og 
integrert

Bedre 
tjenester

Bedre 
helse og 

livs-
kvalitet

Hva forskes det på?

Premisser for 
implementering

Barrierer og 
fasilitatorer

Kontekst

Implementerings-
prosessen

Implementerings-
strategier

Teoretiske 
rammeverk

Implementerings-
resultater

Kombinasjoner 
av disse

Vedlikehold 
over tid

Lederinvolvering



Eksempler på 
implementeringsstudier relatert 
til pasientsikkerhet

Rammeverk for implementeringprosesser
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EPIS-rammeverket (Aarons et al., 2011)

Utforskende 
fase

Forberedende 
fase

Implementerings
fase

Opprettholdende 
fase

Vurdere behov og 
"passform" av 

tiltaket

Beslutning om å 
gå i gang med 

tiltaket

Planlegge for og 
informere om nytt 

tiltak

Opplæring og 
veiledning 
begynner

Ledelse og støtte 
for tiltaket

Tiltaket tilbys med 
metodetrohet

Kvalitetssikring av 
tiltaket

• Moulin et al. (2019). Systematic review of the Exploration, Preparation, 
Implementation, Sustainment (EPIS) framework. Implementation Science.

Ledelse

Finansiering

Policy

Nettverk

Brukere

Brukergrupper

Ledelse

Kvalitets- og 
fidelitets-

monitorering

Organisatoriske 
karakteristikker

Ansettelser

Individuelle 
karakteristikker

Partnerskap

Implementering 
organisasjon

Egnethet

Innovasjons-
utviklere

Innovasjons-
karakteristikker

YTRE 
KONTEKST

INDRE 
KONTEKST

INNOVASJONS-
FAKTORER

BROBYGGENDE 
FAKTORER

interaksjoner
interaksjoner

Alt 
henger sammen 

med alt, 
potentielt sett



PLAN

DO

STUDY

ACT

Langley GL et al . The Improvement Guide: A 
Practical Approach to Enhancing Organizational 
Performance (2nd edition). San Francisco: Jossey-
Bass Publishers; 2009.

Implementeringsprosesser = forbedringssykluser

PLAN:
Hva, hvem, hvor, når, hvordan?

DO:
Hva skjedde, i henhold til planen, uforutsette hendelser?

STUDY (analyser og lær):
Gikk det som forventet, hva kan vi lære av dette?

ACT (bestem neste steg):
Fortsette, gjøre endringer, terminere?

Kunnskap til 
Handling

(Knowledge to Action - KTA)

Graham I, Logan J, Harrison M, Straus S, Tetroe J, 
Caswell W, Robinson N: Lost in knowledge
translation: time for a map?. J Contin Educ Health 
Prof. 2006

Helsebiblioteket.no



Snakk sammen to og to 
i 5 minutter…

Fortell om en gang du ikke lyktes 
med implementering
- Hva skjedde
- Hvor gikk det galt
- Hva var hindringene

Photo by Michail Dementiev on Unsplash

Hvordan lykkes med implementering i praksis?



Vanlige risikomomenter i det praktiske 
implementeringsarbeidet

• Implementering faller lett mellom stoler 
– praktisk langsiktig implementeringsarbeidet blir lett «somebody else’s problem». 

• Implementering krever ofte endrede strukturer, regelverk og rutiner,
– krever et godt og tett samarbeid mellom myndigheter, ledelse og praktikere.

• Forskningsstudier av høy kvalitet er krevende å gjennomføre
– Ressurskrevende, samt praktiske og etiske implikasjoner
– krever tett samarbeid med praksisfeltet

Implementering starter med kunnskap og problemer

Problem

Ny kunnskap

Finnes det 
kunnskap om beste 

praksis?

Er den nye 
kunnskapen tatt i 

bruk i praksis?

Ja

Ja

Nei

Nei

Vedlikehold

Implementering

Ny forskning

Michel Wensing 2014 – fritt oversatt



Implementering starter med

et behov

og en mulighet

Undersøkende (eksplorerende) fase

• Hva er behovet? Hvilke utfordringer skal løses? Hva er målsetningene?

• Hva er muligheten? Hvilken intervensjon, nyvinning eller utvikling kan hjelpe til å nå målene?

• Hvilken forskningsstøtte foreligger det for at intervensjonen gir den ønskede virkning?

• Hvilken informasjon foreligger om hva som kreves å lykkes med å 
implementere intervensjonen?
– Hvilke behov er det for endringer i organisasjonen?
– Hvilket behov er det for tilpasninger i intervensjonen?

Involvering av og forankring hos 
nøkkelpersoner og 
beslutningstakere



Eksempel på en nasjonal implementering

• 1990-tallet: Behov for bedre tilbud til barn og unge med alvorlige norm- og regelbrudd

• 1997: Mulighet: Ekspertkonferanse identifiserer virksomme behandlinger

• 1999: Norske myndigheter besluttet nasjonal implementering av:

– PMTO (Parent Management Training – Oregon)

– MST (Multisystemisk terapi).

Overordnet politisk og samfunnsmessig mål: Hindre plasseringer utenfor hjemmet

• 2000- : NUBU har oppdrag fra departementet om å implementere og kvalitetssikre

Høyt spesialiserte metoder med høy «dose» behandling

Ca. 800 
familier/ungdommer i 

behandling hvert år

Høye krav til kompetanse

Behov for organisasjons-
endringer

Ressurskrevende 
implementering og 

kvalitetssikring



Presenter for sidemannen veldig kort (3 minutter) noe du 
ønsker å implementere i egen organisasjon:

• Hva er behovet?

• Hva er muligheten (det som skal implementeres)?

• Hva vil det kreve av innsats og endringer?

• Hvorfor er det verdt det?

• Hva kreves for at det blir bærekraftig over tid?

Øvelse: Pitch din implementeringsidé!

Ikke mist av synet...

Hvorfor gjør vi dette?

Hvem gjør vi det for?

Hvorfor er dette meningsfylt?

Du blir ikke nødvendigvis 
populær av å drive en 

implementeringsprosess

Endringer:
-økte forventninger

-økte krav



Hvor er hemmerne?

Photo by Elvira Blumfelde on Unsplash

Photo by Sheldon Kennedy on Unsplash

Fire typer motstand mot endring

https://ramboll.com/ingenuity/why-top-executives-struggle-with-change

Praktiske barrierer

Kompetanse barrierer
Kulturelle barrierer

Ledelses barrierer



Motstand mot endring

Kognitivt nivå Jeg forstår det ikke
Emosjonelt nivå Jeg liker det ikke
Personlig nivå Jeg har ikke tillit til deg

Photo by Sébastien Lavalaye on Unsplash

Torhild Eide Torgersen, AFF

Forberedende fase

• Identifisere spesifikt hvilke kontekstuelle  hemmerne og fremmere som finnes for innføringen
– Legge plan for å:
• Bruke fremmerne
• Endre hemmerne

• Jobbe ut eventuelle nødvendige tilpasninger i intervensjonen

• Legge plan for rekruttering, opplæring, veiledning, kvalitetssikring og tilbakemelding

• Forankre implementeringen i organisasjonen slik at bruk av intervensjonen
– A) forventes/kreves, B) støttes og C) belønnes

11/25/22 38

Beslutning om å innføre en eller 
flere bestemte intervensjoner



Implementeringshåndbok – et praktisk redskap

• Beskrivelse av en behandlingsmetode, samt de forutsetninger som kreves for en 
vellykket implementering av denne

• En stedsevaluering undersøker hvor klar en vertsorganisasjon er for å 
implementere metoden, herunder:
– Ledelsesforankring
– Tilstrekkelig henvisningsgrunnlag
– Rekruttering av medarbeidere
– Lokaler, utstyr, transportmidler, arbeidstid etc.

Ideer til din egen implementeringshåndbok.....



Kartlegging av implementeringskontekst

41

Kartlegging av implementeringskontekst



Kartlegging

Kartlegging

Konkurrerende 
virksomhet



Kartlegging av implementeringskontekst

Kartlegging



Utforme en plan for å klargjøre organisasjonen for 
implementering

• Basert på stedevalueringen lages tiltak som må på plass før implementering starter:

• Gjennomføre organisasjonstilpasning omkring teamledelse
– Sikre personal-administrativt og budsjett ansvar

• Innkjøp av nødvendig teknisk utstyr
– Video-kamera og sikkert lagringsutstyr

• Etablering av nye arbeidstidsavtaler for ansatte
• Forankringsarbeid hos politisk ledelse
• Rekruttering av nye medarbeidere

Ledelsesforankring 
og -støtte

Ta utgangspunkt i et implementeringsoppdrag som noen rundt bordet har eller har hatt

1. Hvordan tenker du nytt om dette nå?
2. Hva vil du evt. gjøre annerledes?

Ha fokus på én gruppedeltaker av gangen. MAX 3 minutters taletid til hver.
-snakk gjerne videre i pausen

Snakk sammen rundt bordet…



Implementerings fase

• Gjennomføre nødvendige identifiserte organisatoriske tilrettelegginger og etablere forankring, 
forventing og støtte i organisasjonen og hos samarbeidspartnere

• Følge den lagte implementeringsplanen for
– rekruttering, opplæring, veiledning

• Gjennomføre kvalitetssikring og tilbakemelding på implementeringsprosessen og -utfall

Igangsetting av implementering

Metoder eller aktiviteter som brukes 
for å hjelpe integrering, 
implementering og vedlikehold av et 
tiltak i klinisk praksis.

Proctor EK, Powell BJ, McMillen JC. Implementation strategies: recommendations for 
specifying and reporting. Implement Sci. 2013;8:1–11.

Implementerings-
strategier



Forskning Praksis

Photo by Sammie Shaffin on Unsplash

Implementeringsstrategier

VET GJØR

Photo by Sammie Shaffin on Unsplash

Powell et.al. A refined compilation of implementation strategies: results 
from the Expert Recommendations for Implementing Change (ERIC) 
project. Implement Sci. 2015 Feb 12;10:21

Implementeringsstrategier

Lag en plan Kartlegg barrierer 
og fasilitatorer

Tilpass til kontekst

Leder-
engasjement

Engasjer 
nøkkelpersonell

Monitorering og 
endring i planen

Gi 
tilbakemeldinger 

på status og 
fremgang

Finansielle 
strategier

Premiering

Infrastruktur

Involver brukerne 
av tjenesten

Opplæring og 
støtte



PLAN

DO

STUDY

ACT

Langley GL et al . The Improvement Guide: A 
Practical Approach to Enhancing Organizational 
Performance (2nd edition). San Francisco: Jossey-
Bass Publishers; 2009.

PLAN:
Hva, hvem, hvor, når, hvordan?

DO:
Hva skjedde, i henhold til planen, uforutsette hendelser?

STUDY (analyser og lær):
Gikk det som forventet, hva kan vi lære av dette?

ACT (bestem neste steg):
Fortsette, gjøre endringer, terminere?

Evaluering av implementeringsbetingelser og -resultater
hver 4. måned

Nødvendige rammebetingelser



Lav utnyttelse av teamets 
behandlingskapasitet

Tiltak: Lav utnyttelse av teamets behandlingskapasitet

– Kjennskap og etterspørsel:
• Gjøre behandlingstilbudet mer kjent for allmenheten og blant fagfolk (f.eks. informasjonsvideoer om 

metodene på nettsteder og i sosiale media) (systemarbeid)
– Henvisningene går andre steder:
• Etablering av retningslinjer som inkluderer teamleder tidlig i henvisningsflyten (organisatorisk 

tilretteleggelse – direktorat og etat)
– Henvisningene går andre steder:
• Teamleder arbeider aktivt med å skape gode samarbeidsrelasjoner med instanser som påvirker 

henvisning (kommunalt barnevern, skoler, BUP, politi m.m.) (systemarbeid)
– Manglende utnyttelse av kapasiteten internt i teamet:
• Teamleder motiverer og støtter terapeutene i å øke antallet parallelle behandlingsforløp (veiledning) 

og har rutiner for oversikt over behandlingsprogresjon for å unngå opphold og pauser (datastøtte) 
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Saksmengde

Opprettholdende fase

• Gjennomføre kompetanseutvikling ved behov (utskiftinger og utviklinger)
– rekruttering, opplæring, veiledning

• Regelmessig kvalitetssikring og tilbakemelding på implementeringsprosessen og -utfall
– Muligvis lavere hyppighet
– Muligvis kvalitetssikring av færre indikatorer

• Løpende forankringsarbeid mot ledelse og styringssignaler
– Sikre støtte og leveranse på ønsket målsetning for innsatsen

Fortsettelse av implementering



PLAN

DO

STUDY

ACT

Langley GL et al . The Improvement Guide: A 
Practical Approach to Enhancing Organizational 
Performance (2nd edition). San Francisco: Jossey-
Bass Publishers; 2009.

PLAN:
Hva, hvem, hvor, når, hvordan?

DO:
Hva skjedde, i henhold til planen, uforutsette hendelser?

STUDY (analyser og lær):
Gikk det som forventet, hva kan vi lære av dette?

ACT (bestem neste steg):
Fortsette, gjøre endringer, terminere?

Evaluering av implementeringsbetingelser og -resultater
hver 4. måned

Kontekst



Kontekstens
betydning

76.900,- 170.000,-



Implementeringsledelse

Ledelse ved 
implementering

Implementerings-
ledelse

Proaktiv ledelse

Setter mål
Lager en plan

Fjerner hindringer

Kunnskapsledelse

Kunnskap om det som 
skal implementeres

Støttende ledelse

Støtte 
Opplæring

Anerkjennelse

Utholdende ledelse

Gir ikke opp
Driver prosessen

Reagerer på 
utfordringer

Aarons et al.: The implementation leadership scale (ILS): development of a brief measure of unit level implementation leadership. 
Implementation Science 2014 9:45.



Implementeringsresultater

Proctor E, et.al. Outcomes for implementation research: conceptual distinctions, 
measurement challenges, and research agenda. Adm Policy Ment Health. 2011 ;38(2):65-76

Resultater



Oppsummering av 20 års implementering

Vellykket og varig implementering krever
ü et behov og en mulighet
ü planmessig arbeid basert på implementeringsrammeverk
ü kontinuerlig, adaptiv, fleksibel, reaktiv og proaktiv 

problemløsning
ü tilpasning til sentrale egenskaper både ved intervensjonen 

og ved implementeringsøkologien

Ressurser om implementering



Interessert i implementering?
Facebook: Nettverk for implementeringsforskning (NIMP)

www.implementation.eu

NIMP-Konferanse 28. november 2022, Oslo

European Implementation Event 8.-9. juni 2023, Basel, Sveits

Litteratur
Kurs/opplæring 
Arrangementer
Nyhetsbrev

https://implementation.eu/

Spørreskjemaer for å måle 
implementeringsresultater

https://implementationoutcomerepository.org/

Teorier
Modeller
Rammeverk

https://implementationscience.biomedcentral.com
/articles/10.1186/s13012-015-0242-0

Ressurser innen implementering
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