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At fastholde og udbrede på én gang 



Indhold 

 Forandring i stor skala – hvordan lykkes det?

 Fastholdelse – hvad skal der til?

 Parat til udbredelse – hvordan forberede til succes?



”Udfordringen er ikke at komme i 
gang,  

men at fortsætte efter at den første 
entusiasme har fortaget sig”

Ovretveit (2003) Making Temporary Quality Improvement continuous: 
A review of the research relevant to the sustainability of quality improvement in health care. 



Forandringsarbejde

Forbedringsarbejde

Implementering

Fastfoldelse

Spredning

Op-skalering

Udbredelse

Forskellige begreber 
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Implementeringsrejsen

Din plan



Definition 

• ”De handlinger der gennemføres for at ændre en 
eksisterende praksis – fra beslutningen er taget til 
daglig praksis er vedvarende ændret”. 
(Implementeringsforskning om forebyggelse – en baggrundsrapport, Sundhedsstyrelsen 
2010)

• ”Et bestemt sæt af aktiviteter, designet til at indføre 
en velkendt indsats eller program i praksis”. (Fixsen, 2005)



Om definitionerne

• Implementering handler om at gøre mennesker i stand 
til at ændre adfærd: at gøre dem i stand til at gøre 
”noget” (andet end de plejer). (Øvretveit, 2015)

• ”It is not programmes that make things change, it is 
people…”. (Fraser et al. 2009)



Improvement eller implementation?

Forbedring Implementering

Enhver handling eller aktivitet, 
der forbedrer noget for nogen og 
øger kvaliteten

Anvendelse af kvalitetsudviklings-
metoder (procesanalyser, PDSA, 
arbejdsgangsanalyser, fiskebens-
diagrammer, Six Sigma etc) 

”Enabling uptake by human 
beings” 

“Enabling people to use a new 
way of doing something” (indføre
en ny praksis, en ny organisering
etc.)

“The new way may, or may not, 
make something better!”

Ref. John Øvretveit, Director of Research, Prof. of Health Innovation and Evaluation, 

Karolinska Institut, Sweden

Forbedringsarbejde ~ implementering



Hvorfor er implementeringsprocessen vigtig?

• God intervention/viden/politisk beslutning X 
dårlig implementering = ringe effekt (Fixsen, 2005).

• Der bruges langt flere ressourcer på at skabe 
interventioner/politikker/programmer end på 
selve implementeringen (Hahn & Powers, 2010).



Har fokus på implementering effekt?

▪ ”It takes nine years, on average, for interventions……to be
fully implemented”  (Green et al. 2009)

▪ Struktureret anvendelse af implementerings-metoder og 
redskaber har en positiv effekt på, hvor hurtig 
implementeringen forløber  (Fixsen et al. 2001)



Hvad kan man gøre?

Kilde: Ostersen, Graff & Dyrby, 2017



Test og læring

Plan

DoStudy

Act

Mål

Målinger

Evidens

Forbedringsmodellen

Hvornår ved vi, at en forandring 
er en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

▪ Implementer med små skridt

Kendt model for forbedringsarbejdet

https://www.youtube.com/v/QYm8Ivh-ykA&color1
https://www.youtube.com/v/QYm8lvh-ykA&color1


Kilde: Fixen et. al, 2005 

2 – 4 år

Faser i implementeringsprocessen

Installation

Begyndende
implementering

Fuld
implementering

Fastholde og 

videreudvikle

Exploration



Fase Indhold

Explorationsfase o Identifikation af behov for forandring

o Afdække mulige interventioner/løsninger

o Undersøge hvilke elementer der er nødvendige for effektiv 

implementering

o Afdække og involvere interessenter

o Beslutning om at implementere forandringen

1. fase: Eksploration

Kilde: Ravn, B., 2014

Exploration



Fase Indhold

Installationsfase o Anskaffe ressourcer til planlægning af implementeringen

o Sikre at organisationen her de nødvendige kompetencer til 

implementering af forandringen

o Anskaffe materiale der er nødvendig for at implementeringen 

kan gennemføres bl.a. indenfor:

• Teknologi

• Hjælpemidler

• Redskaber

o Etablere støttefunktioner i organisationen, fx:

• Kommunikation 

• Regnskab

• It 

o Beskrive forventning til outcome (virkning af forandringen)

2. fase: Installation

Kilde: Ravn, B., 2014

Installation



Fase Indhold

Begyndende 
implementering

o Ændring af kompetencer 

o Undervisning, vejledning og coaching af personale

o Formidling af fremskridt på alle niveauer (personale, ledelse, 

patienter)

o Afprøvning af forandringstiltag

o Opfølgning på tidsforbrug, økonomi og administrative 

konsekvenser

o Monitorering af uventede gevinster og forhindringer

o Tilpasning af implementeringsprocessen og evt. løsningen

3. fase: Begyndende implementering

Kilde: Ravn, B., 2014

Begyndende 
implementering



Fase Indhold

Fuld implementering o Forandringen anvendes af alle i organisationen i alle 

relevante situationer

o Procedurer og arbejdsgange er blevet daglig praksis og rutine 

og er indskrevet i organisationens retningslinjer og instrukser

o Supportfunktioner er indarbejdet i organisationen

4. fase: Fuld implementering

Kilde: Ravn, B., 2014

Fuld 
implementering



Fase Indhold

Fastholde og 

videreudvikle

o Afdække om indsatsen dækker fremtidige behov, og hvordan

o Undersøge om der er tilstrækkeligt med kvalificeret og 
veluddannet personale

o Beslut hvordan den nødvendige og løbende 
kompetenceudvikling sikres

o Tag højde for kommende nationale, regionale eller lokale 
initiativer på området

o Sikre at det nødvendige ledelsesfokus er til stede ift. at 
fastholde og udvikle praksis omkring indsatsen

5. fase: Fastholdelse og videreudvikling

Kilde: Ravn, B., 2014

Fastholde og 

videreudvikle



Gruppeopgave: 
Hvor langt er I kommet?

• Kig på de 5 faser 

• Vurder hvor langt I er 
kommet med de tiltag, 
som I arbejder med 

Installation

Begyndende
implementering

Fuld
implementering

Fastholde og 

videreudvikle

Exploration



• Udbredelse betyder, at den læring og kvalitetsudvikling der finder sted i én 
del af organisationen aktivt deles med alle relevante enheder i organisationen 
og skaber ændring i praksis og adfærd

• Spredning er en udfordring i sundhedsvæsenet, da de forandringer der 
introduceres ofte er komplekse og involverer mange faggrupper, 
serviceområder og systemer. Derudover eksisterer der kun sjældent vel-
etablerede metoder til at identificere eller skabe interessen / ”efterspørgslen” 
efter forandringen blandt de potentielle ”adopterende” afsnit, afdelinger og 
organisationer

Hvad betyder udbredelse?
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”You can’t impose anything on 
anyone and expect them to be 

committed to it”
Edgar Schein, Professor Emeritus, MIT Sloan School



▪ Erfaringen viser, at det kan være 
vanskeligt at få succes, når man bevæger 
sig fra pilotfasen til drift i stor skala

▪ Det er svært at få overblik over hvad der 
skal til for at lykkes og hvilke forhindringer 
der skal overvindes

▪ Det gør det vanskeligt at høste de kliniske 
og økonomiske gevinster af 
investeringerne fuldt ud.   

Fra projekt til drift – et projekt i sig selv!



Spredning anskuet fra forskellige perspektiver

Fra: efterlevelse Til: engagement

▪ Beskriver en minimum 
standard som alle skal 
overholde

▪ Benytter hierarki, 
organisationsstruktur og 
standard procedurer som afsæt 
for koordination og kontrol

▪ Belønning samt trusler om 
straf, sanktioner og skam 
skaber momentum for 
målopfyldelse

▪ Beskriver et fælles mål som 
alle kan stræbe efter at nå

▪ Bygger på fælles værdier, mål 
og følelse af meningsfuldhed 
som afsæt for koordination og 
kontrol

▪ Ønske om at nå det fæles mål 
skaber energi til målopfyldelse 

Kilde: Helen Bevan, NHS,  2012



Aktører i spredningsarbejdet

KILDEN ADOPTER

MOTIVATOR / 

FACILITATOR

LEDELSEN



Hvad skal spredes?

Spørg for eksempel:

• Hvad er jeres praksis i forhold til ….?

• Hvilke problemer har I i forbindelse med ….?

• Hvilken betydning har det for jeres daglige 
praksis?

” Nobody is interested in implementing your project –

they are interested in solving THEIR problems”



Gruppeopgave:
Hvem skal I sprede til?

• Overvej hvem der skal adoptere 
de forbedringstiltag som I har 
gennemført i jeres enhed 

• Er der en ledelsesmæssig 
beslutning om at prioritere 
spredning af tiltagene i 
organisationen? 



Er jeres arbejdsplads parat til spredning?

Kilde: Birgitte Rønnow, 2015 Hexagonmodellen

o Behov i organisationen
o Borgernes behov
o Pårørendes og 

lokalsamfunds opfattelse af 
behovet

o Data som viser behovet

o Findes der forskning eller 
anden evidens?

o Er resultatet beskrevet –
kan det betale sig?

o Er data troværdige?
o Er resultatet overførbart?

▪ ligner populationen?
▪ kulturel lighed?

o Er der cost-benefit analyse?

Behov

Forskning



Gruppeopgave:
Er organisationen parat til spredning?

• Overvej og vurder  spørgsmål-
ene i de 6 områder i 
hexagonmodellen.  

• Drøft de spørgsmål/områder 
hvor I har forskellige 
perspektiver på hvor jeres 
organisation er.

• Scor områderne



Behov for varieret formidling



Patient

Psykolog

Ergoterapeut

Sosu
Sygeplejersker

Læger

Gevinsthjulet

Formålet med Gevinsthjulet er at 
skabe synlighed om fordele og 
gavnlige effekter af arbejdet med det 
pågældende tema fra forskellige 
interessenter / faggrupper:

• Patienter

• Pårørende

• Sygeplejersker

• Læger

• Social- og sundhedsassistenter

• Socialrådgivere

• Ledere

• Etc. 



Patient

Psykolog

Ergoterapeut

Sosu
Sygeplejersker

Læger

Barrierehjulet

Formålet med Barrierehjulet er at 
skabe synlighed om barrierer og 
uønskede effekter af arbejdet med 
det pågældende tema fra 
forskellige interessenter / 
faggrupper:

• Patienter

• Pårørende

• Sygeplejersker

• Læger

• Social- og sundhedsassistenter

• Socialrådgivere

• Ledere

• Etc. 



Gruppeopgave:
Hvilke gevinster og barrierer kan I se?

• Skriv hver især hvilke 
gevinster og barrierer I kan 
få øje på

• Udfyld et samlet gevinst-
og/eller barrierehjul for 
gruppen
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Hvordan vil I monitorere udbredelsen?

Monitorering er vigtig fordi:

• det giver information om såvel fremskridt som udfordringer

• resultaterne kan være med til at motivere og fastholde fokus

• det giver mulighed for at opdage problemer med udbredelsen 
eller ”tilbagefald” til tidligere praksis i tide.

• Guide til fastholde af ny praksis, CFK (2007)
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Eksempel på monitorering

Effekt: borgerens stemme – Stop medicinfejl!

Den nye måde

tingene gøres på betyder, at 

jeg kan se i skemaet hvilken 

medicin der skal tages for 

hvad. Jeg ved også, at min 

egen læge har samme 

information. Det er dejligt 

trygt.

Det er virkelig godt at I bruger 

tid på at forklare medicinen så 

godt – og rigtig godt at min 

kone var med til snakken.

Jeg er meget glad for, at I 

hjalp med at forklare det 

nye medicin jeg skal 

have efter udskrivelsen. 

Det havde jeg ikke 

forstået på sygehuset.

Jeg bliver 

stadig lidt forvirret over 

al den medicin. Kan der 

gøres noget for at det 

bliver  lettere at forstå?



Monitorering af processen  ”Post-it”

▪ Redskab til både 
ledelsesinformation og 
vidensdeling

▪ Formålet er at skabe 
overblik over udviklingen 
(processtyring)

▪ Kortlægning kan enten 
udføres på ledelsesniveau, 
projektniveau eller 
medarbejderniveau



Stadier i at implementere

Kender ikke / er ikke parate

Kender og er begyndt at teste

Anvender tiltag i daglig praksis

Ikke relevant

Udviklet efter inspiration fra Sarah Fraser



Afsnit 1
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Personale 1

Personale 2

Personale 3

Personale 4

Personale 5

Personale 6

Personale 7

Personale 8

Eksempel på afsnits niveau
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“All models are wrong 

but

some are useful”
W. Demming
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