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Implementering? 

• Latinets implere ”att fylla” eller att ”fylla upp”

• Till vardags : genomföra, förverkliga, applicera, 
utföra och sätta i verket, realisera idéer och 
planer i konkret handling

• Forskning kring spridning av jordbruksteknologi 
och grödor, även ansatser inom antropologi, 
sociologi, kommunikation, marknadsföring

• Hur sprids innovationer/ metoder/ kunskap? 

• Varför används inte forskningsresultat och 
annan kvalitetssäkrad kunskap i praktiken?



Mål

• Att i dialog med kollegor kunna känna igen 
barriärer och framgångsfaktorer för 
implementering

• Ha kännedom om strategier för att främja 
implementeringsprocesser

• Prova på att identifiera möjliga faktorer som 
påverkar implementering av NVP 
cancerrehabilitering och ge förslag på tänkbara 
interventioner för att främja implementering



Agenda

11.05-11.25  Implementeringsvetenskap 
och teorianvändning

11:25-11.45 Workshop: tillämpning av 
implementeringsteori

11:45-12:00 Reflektion och 
sammanfattning



Användning 
av teorier, 
modeller och 
ramverk 

• Kan underlätta utvärderingar

• Kan skapa bättre förutsättningar för 
planering av implementeringsinsatser 

• Kan vara hjälpsamt för att dra slutsatser 
kring varför och hur vissa effekter uppnås 
eller inte uppnås



”Innovation”



Övergripande faktorer som kan ha betydelse för implementering av en 
innovation i hälso- och sjukvård

Potentiell 

förändring

• Innovationens egenskaper

• Implementeringsaktörer

• Kontexten 

• Användarna av innovationen

• Implementeringsinsatserna/-aktiviteterna
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Implementeringsinsatserna/-aktiviteterna
Spridningsbegrepp

Diffusion - passiv process - spridning av t ex idéer, koncept, arbetssätt, teknisk 
information i ett socialt system 

Disseminering - planerad, aktiv process i syfte att åstadkomma ökad adoption 
utöver det som uppnås med diffusion. 

Exempel: konferenser, utbildningar, informationsblad, riktlinjer 



Ett försök till taxonomi av 
implementeringstrategier
• Disseminering - metoder för att sprida t ex 

forskningsrön; konferenser; utarbetande av 
riktlinjer

• Utbildning – liknande som ovan men mer 
”aktivt”

• Socialt inflytande – strategier för påverkan 
av normer och värderingar via kollegor, 
förebilder

• Samarbetsstrategier – stärka relationer 
med praktiker & beslutsfattare

• Incitament – belöningar, uppmuntran

• Förstärkning – påverkan mha feedback, 
påminnelser

• Underlättande – ”stöd”; tekniskt, 
finansiellt, organisatoriskt, emotionellt



Implementeringsaktiviteter

• Mer interaktiva och engagerande utbildningsstrategier är vanligen mer effektiva än passiva 
diffusionsstrategier. En kombination av implementeringsstrategier bedöms vara mer effektiva än 
enskilda strategier (men finns motstridiga studier)

• Enskilda strategiers effektivitet är kontextberoende
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Implementeringsaktörer

• Förändringsagenter/opinionsbildare (change agents)

• Kan verka politiskt, som företrädare för patientföreningar, för hälso- och 
sjukvårdsorganisationen, för företag, eller som användare (kännetecknas då 
ofta av ansedd social position + stort kontaktnät). 

• Opinionsledare/portvakter (gate keepers)

• Håller sig à jour med utvecklingen, förmedlar utvald information till kollegor. 
Exempel på organisatorisk portvakt: SBU. Spridning kan gynnas om en 
opinionsledare adopterar innovationen!

• Förkämpar (product champions)  vs Innovationsmotståndare (innovation assassins) 

• Förkämpen – personligt engagerad i spridningen av en innovation

• Innovationsmotståndare – generellt sett mot förändring, strävar efter 
kontinuitet och fasta rutiner

• Brukare (”end users”) 

• Deras roll i implementeringen stigande forskningsfält.  
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Användarna

• Är individ eller enskild klinik adopterande 
enhet?

• Kollektivt eller auktoritärt beslut?

• Kunskap om individers betydelse för 
implementering mindre applicerbar vid 
implementering i organisationer

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrlands_universitetssjukhus
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Hur kan man tänka om man 
vänder sig till enskilda

individer/enskilda kollegor? 

http://cjni.net/journal/wp-content/uploads/2011/06/DofI_bell2.png

Folkhälsomyndigheten 2017. Från nyhet till vardagsnytta
– om implementeringens mödosamma konst.



Mer innovativa individer i jämförelse med mindre 
innovativa (Rogers 2003)

• I högre grad välutbildade

• Mer belästa

• Bättre ekonomiska resurser

• Högre social status

• Men inga åldersmässiga skillnader!



Mer om ”adopter categories”
Adopter category Definition

Innovators

Innovators are the first individuals to adopt an innovation. Innovators are willing to take risks, youngest in age, have the highest social 
class, have great financial liquidity, are very social and have closest contact to scientific sources and interaction with other innovators. 
Risk tolerance has them adopting technologies which may ultimately fail. Financial resources help absorb these failures. (Rogers 1962 
5th ed, p. 282)

Early adopters

This is the second fastest category of individuals who adopt an innovation. These individuals have the highest degree of opinion 
leadership among the other adopter categories. Early adopters are typically younger in age, have a higher social status, have more 
financial liquidity, advanced education, and are more socially forward than late adopters. More discrete in adoption choices than 
innovators. Realize judicious choice of adoption will help them maintain central communication position (Rogers 1962 5th ed, p. 283).

Early Majority
Individuals in this category adopt an innovation after a varying degree of time. This time of adoption is significantly longer than the 
innovators and early adopters. Early Majority tend to be slower in the adoption process, have above average social status, contact with 
early adopters, and seldom hold positions of opinion leadership in a system (Rogers 1962 5th ed, p. 283)

Late Majority

Individuals in this category will adopt an innovation after the average member of the society. These individuals approach an innovation 
with a high degree of skepticism and after the majority of society has adopted the innovation. Late Majority are typically skeptical about 
an innovation, have below average social status, very little financial liquidity, in contact with others in late majority and early majority, 
very little opinion leadership.

Laggards

Individuals in this category are the last to adopt an innovation. Unlike some of the previous categories, individuals in this category show 
little to no opinion leadership. These individuals typically have an aversion to change-agents and tend to be advanced in age. Laggards 
typically tend to be focused on "traditions", likely to have lowest social status, lowest financial liquidity, be oldest of all other adopters, 
in contact with only family and close friends.

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_class
http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_adopters
http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_leadership
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_adopters
http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations
http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_leadership
http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations
http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_leadership


Övergripande faktorer som kan ha betydelse för implementering av en 
innovation i hälso- och sjukvård

Potentiell 

förändring

• Innovationens egenskaper

• Implementeringsaktörer

• Kontexten

• Användarna av innovationen

• Implementeringsinsatserna/-aktiviteterna



Inre kontext
Egenskaper i verksamhet eller organisation som kan påverka implementeringsprocesser

• Större sjukhus mer benägna att adoptera medicinska innovationer

• Strukturell komplexitet och organisationsstorlek positivt relaterade till innovativitet

• Organisationens absorberande kapacitet för ny kunskap har betydelse

• Organisatorisk förändringsbenägenhet

• Organisationskultur – ”djupare lärande” underlättas om organisationen positivt inställd 
till: 
• initiativ och risktagande

• tolerans för olika uppfattningar

• osäkerhet och felhandlingar

• uppmuntrar till kritisk prövning av den egna organisationskulturen



Kontext - yttre

Samhällsförhållanden som påverkar en verksamhet eller organisation

• Inter-organisatorisk konkurrens ofta positiv

• Informella interorganisatoriska nätverk spelar också roll 
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Everett M Rogers:
Egenskaper hos innovationen som kan påverka
implementeringsresultatet

- Relativ fördel
- Kompatibilitet
- Komplexitet
- Prövbarhet
- Observerbarhet



Innovationsattribut vilka 
kan påverka 
implementeringen i en 
positiv riktning
• Innovationen ger en upplevelse av relativ fördel 

gentemot tidigare arbetssätt

• Innovationen upplevs kompatibel med existerande 
värderingar, behov, tidigare erfarenheter etc

• Innovationen upplevs enkel att använda och förstå
(komplexitet)

• Prövbarhet – det finns möjlighet att prova i liten 
skala eller experimentera med innovationen

• Observerbarhet – det är möjligt att synliggöra
användning för egen del och också möjligt för andra 
att se detta



Fem ”implementeringsfaser” 
(E M Rogers)

- kan vara användbart vid dialog 
kring implementeringsprocesser

Kunskap 

Övertygelse 

Beslut

Implementering

Bekräftelse



Passiv eller aktiv innovationsresistens?

Passiv

• Individer eller användare har inte 
aktivt tagit ställning till innovationen

• Individer eller användare tror inte att 
det är mödan värt att lära sig mer om 
den

Aktiv

• Individer eller användare har gjort 
bedömningen att man har mest att 
vinna på att innovationen inte
kommer i bruk

• Negativa aspekter betonas

• Medveten felaktig användning av 
innovationen för att misskreditera den

• Pseudoacceptans: användare ser ut 
att ha accepterat innovationen men är 
passiv eller ”dolt motarbetande” 

Första implementeringsstrategi: försöka utröna vad 
som ligger till grund för resistensen



Vanliga orsaker till innovationsresistens (1)

• I tidigare implementeringsfaser
• Svagt evidens-/beslutsunderlag
• Svagt upplevt behov, låg motivation
• Hög risk förknippad med ett felbeslut
• Konkurrens om resurser
• Hot mot sociala relationer och normer
• Hot mot roller/yrkesroller
• Motstridiga mål
• Bristfällig kommunikation
• Låg interaktion mellan organisation och innovation
• Misstroende, känsla av manipulation
• Innovationen rubbar jämvikten (t ex nya jobb, omfördelning av resurser)



Vanliga orsaker till innovationsresistens (2)

• I senare faser
• Kunskap saknas (fåtal som kan använda innovationen)

• Överskattade positiva effekter

• Negativa långsiktiga effekter

• Ny ledning som vill markera ny regim

• Förlust av medarbetare som auktoritärt uppehållit en praxis

• Förlust av mandat att auktoritärt upprätthålla en praxis

• Konflikt

• Trendväxling

• Konkurrens av annan teknologi



Att koppla implementeringsstrategi till typ av 
innovationsresistens

• Dissemination – grundläggande. Har information nått fram till användaren eller beslutsfattaren? Föredrag, 
demonstration av innovationen?

• Utbildning/lärande – skaffa kunskap om hur innovation och organisation ska anpassas. Utveckling i 
samverkan med alla aktörer. Återkoppling från andra användare, nätverk.

• Socialt inflytande - engagera företrädare för alla berörda professioner i beslutsprocessen. Önskemål från 
allmänheten – via patientorganisationer eller massmedia. 

• Incitament och reglering – om fördelarna inte syns vid användning av innovationen kan andra incitament 
användas; forskningsmöjligheter, kompetensutveckling, 

• Förstärkning – tillföra kompetens, ge återkoppling, synliggöra resultat. Underlätta möjlighet att testa 
innovationen? Multidisciplinära team, interaktion kring innovationen.

• Anpassning - mellan organisation och innovation  - men se över konsekvenser inom andra områden.



Lästips

Nilsen, Per (red.) 
Implementering: teori och 
tillämpning inom hälso- & 
sjukvård, Studentlitteratur 
2010

E. M. Rogers. 
Diffusion of
Innovations (5th ed.) 
The Free Press 2003





Minsta gemensamma nämnare för god 
cancerrehabilitering 

• Patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska

• Patienten har erbjudits Min vårdplan som ett stöd i vård- och 
rehabiliteringsprocessen

• Inledningsvis och kontinuerligt bedöma patientens rehabiliteringsbehov

• En rehabiliteringsplan upprättas i samråd med patienten om det finns 
rehabiliteringsbehov

• Aktiva överlämningar tillämpas

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/bedomning-av-rehabiliteringsbehov/
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/0402847b-2b51-4a80-80f7-76a215a86a33?pageId=55708
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/aktiva-overlamningar/
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Bedömning av rehabiliteringsbehov

Lämpliga tillfällen kan vara:
• Då patienten får diagnosbesked

• Då patienten först kommer i kontakt med ny vårdgivare

• I samband med ingrepp (operation, biopsi etc.)

• I samband med inskrivning i och utskrivning från specialistvård

• I samband med att behandlingar inleds, följs upp och avslutas

• I samband med övergång från en vårdgivare till en annan

• I samband med att man ger besked om sjukdomsprogress- eller regress, ändrade behandlingar, 
besked om resultat av medicinska utredningar

Bedömning av rehabiliteringsbehov - RCC (cancercentrum.se)

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/bedomning-av-rehabiliteringsbehov/


Citrussaft i engelska flottan 
(uppvärmningsövning)

Bedömning av patientens rehabiliteringsbehov

Innovationsattribut Kommentar Möjliga 
interventioner för 
att främja 
implementering

Kommentar Möjliga interventioner för att främja 
implementering

1. Upplevelse av relativ 
fördel gentemot tidigare 
arbetssätt

Sannolikt var 
besättningsmännen skeptiska 
– låg kunskap
Skeppsläkare: hade kunskap. 
Positiv upplevelse av att ”ha 
kvar” personalen..

Främja bättre smak 
genom socker, göra 
lättillgängligt, beakta 
timing, få in i 
befintliga rutiner

Barriärer: farhåga ökad arbetsbelastning, inte kunna skicka 
patienten vidare
Framgångsfaktorer: finns patientnytta + ekonomisk nytta med 
att strukturerat inventera behov. Upplevs tydligt, samma 
frågor till alla, mall att följa.

2. Kompatibilitet med 
existerande värderingar, 
behov, tidigare 
erfarenheter etc

Skeppsläkarna: positivt att öka 
överlevnaden! 

Peka på vinsterna 
med att undvika 
lidande/sjukdom.

Barriärer: få fler svar än man kan agera på, kan skapa 
förväntningar som ej går att möta upp, en fråga om timing. 
Avsaknad av tydliga kontaktvägar för remiss. Potentiell etisk 
stress!
Framgångsfaktorer: Rimmar väl med ”personcentrerad vård” 
+ patientnytta. Möjligt att användning av formuläret kan 
avlasta – trygghet i att alla områden är täckta.

3. Upplevelse av enkelhet 
eller komplexitet hos 
innovationen

Logistiken/förvaring svår.

4. Prövbarhet – möjlighet 
att prova i liten skala eller 
experimentera med 
innovationen

Ja, prövbart i liten skala Testa i liten skala –
sedan låta 
budskapet spridas + 
identifiera förebild

5. Observerbarhet – i 
vilken grad är 
innovationens nytta 
påtaglig eller synlig?

Ja, synliga symtom! Sprida 
informationen/visa 
på frånvaro av 
symtom. 



Reflektion & sammanfattning


