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Disposisjon
Fasene i forbedringsreisen

Hvor er dere i deres team?

Om:

• Implementering
• Implementering og forbedringsarbeid

• Varig forbedring

• Spredning

Noen verktøy
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B | Sikre forbedringer som varer

”Utfordringen er ikke å komme i gang,

men å fortsette etter at den første entusiasmen har lagt seg”
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Prosjektfasen   

John Øvretveit, 2003



Forbedringsreisen

Fra idé… ..til forbedring

Forbedringsguiden s 24

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/forbedringskunnskap/forbedringsarbeid/her-kan-du-laste-ned-forbedringsguiden/_/attachment/inline/c4726dfa-407b-49c8-b141-6ee3ff384871:c32236efd604d926b9803254ff6ca25121108570/forbedringsguiden-juli-2018-lavoppl.pdf


Snakk sammen i teamene – 10 minutter:

- Hvor i prosessen er dere?

- Hvilke utfordringer må løses for å komme videre?

Kari A Os, 

Helsedirektoratet. 

Mars 2019
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Begrepsavklaring
• Implementering?

• Varig forbedring?

• Spredning?

Bunntekst 7



Implementering
«Et sett av spesifiserte aktiviteter som skal til for å gjennomføre en 

bestemt metode eller et behandlingsprogram i praksis» 

Sørlie et al 2010, Fixen et al 2009

«Aktive strategier for å sette tiltak ut i livet og endre praksis i  

definerte tjenester»

Everett M. Rogers 2003

«Gjøre tiltakene til en integrert og fast del av virksomheten - Slik 

gjør vi det her hos oss»

Institute for Healthcare Improvement

Bunntekst 8



Implementering –
fra kunnskap til 
praksis

Implementering beskriver forholdet mellom kunnskap og praksis og hvordan en får tiltak til å 
virke samt å kunne forklare hvorfor de virker

Målet for implementering er praksisendring, men også å øke kunnskap, forståelse og 
refleksjon rundt et kunnskapsfelt

Implementering kan starte fra forskning til praksis, eller at praktikere blir oppmerksomme på et 
problem og ønsker å prøve nye løsninger, 

Cirka 1/3 av alle programmer eller tiltak som introduseres blir vellykket implementer

De fleste tiltak falmer over tid og det er lite forskning om hvordan en vedlikeholder endring. 



Help it 
happen

Let it 
happen

Make it 
happen

Spredning
Diffusion

Disseminering – formidling
Dissemination

Implementering
Implementation

Vi har i for stor grad vært her VI MÅ HIT!

• Sikre høy intervensjonskvalitet kunnskapsbaserte produkter

• Sikre høy implementeringskvalitet systematisk, kunnskapsbasert implementering, fidelity

• Innovativ involvering co- creation – åpen innovasjonsprosess- samskaping

• Bærekraft lære av det som går bra, resilience

• Ledelse  og kultur endringsledelse

• Forbedringskunnskap lokal tilpasning, småskalatesting, måling

• Implementeringstøtte kompetanse, veiledning, nettverk

• Den menneskelige faktor motstand, motivasjon, psykologisk trygghet

• Samhandling helsefellesskapene (nasj helse- og synkehusplan)



Implementerings 
drivkrefter

«The active
implementation
framework»

Fixsen et al., 2005



Implementerings

kvalitet

Høy implementeringskvalitet er avgjørende for å kunne 

evaluere effektene av tiltak:

• At tiltaket eller metoden man tester er faktisk virksom

• At metoden er implementert i organisasjonen med tilstrekkelig kvalitet.

Amlund-Hagen, 2018



Barriérer for vellykket 
implementering -

- systemnivå

Sviktende finansiering, endringer i politiske prioriteringer, 

Manglende innpassing i forhold til eksisterende praksis, 

Tidspress; vansker med å frigjøre kapasitet til å arbeide med nye tiltak, pga

konkurrerende oppgaver og prioriteringer, 

Sviktende opplæring: utøverne får mindre opplæring enn forutsatt og mindre 

støtte, veiledning og oppfølging fra støtteapparatet, 

Manglende videreføring og vedlikehold: tiltak forkortes, utvannes eller 

avviker fra målsettinger eller kvalitetskriterier over tid.  



Barriérer for 
vellykket 
implementering 

– gruppe og 
individnivå

Tiltaket bryter med oppfatning av egen yrkesrolle og prioriteringer, 

for eksempel faglig autonomi og fritt metodevalg

Manglende motivasjon, skepsis og kritiske holdninger til endring og 

ny praksis

Negative erfaringer med tidligere praksisendrende tiltak, 

Tiltaket avvises som upraktisk eller lite brukervennlig

For store omkostningene ved ny praksis: «tar for mye tid», «krever 

for mye innsats». 

Opplevd manglende interesse, støtte og oppfølging fra nærmeste 

leder

Samarbeidsproblemer: statusforskjeller eller for sterkt press fra 

ledelse og/eller endringsagenter. 



IMPLEMENTERINGSKUNNSKAP

…OG 
IMPLEMENTERINGS 
KUNNSKAP

Implementering og 

forbedringsarbeid

Mere vekt på:
• Implementerbarhet
• Involvering
• Kompetanse
• Ledelse
• Systemforståelse
• Barrierer
• Etterlevelse



Fra testing til implementering



Sørg for vedvarende 
forbedring, og spre

Implementere 
endringene, gjøre det til 
en del av rutinen

Teste ut de ulike ideene, ulike 
settinger, gradvis større

Fra testing til implementering



Prosjekt-/teste-fase Implementeringsfasen

Få mennesker

Relativt få mennesker er 
berørt i pilot. 
Dermed er motstand mot 
endring relativt liten.

Mange 
mennesker

Mange mennesker blir berørt i
implementerings fasen.
Kan møte stor motstand mot 
endring.

Støttesystem

Trenger ikke mange 
støttesystemer for å 
opprettholde endring i test 
perioden

Støttesystem!

Endringen skal bli en del av måten å 
jobbe på,- må ha støttesystemer for 
å opprettholde endringen

Kortere tid

Test-syklusene kan være korte

Lengre tid

Test-syklusene – er større og mer 
variert i omfang – trenger mer tid 
enn i pilot fasen

Høy toleranse 
for feil

Det er ok å lære av tester som 
feiler. Teste nok til at du har 
luket ut feil.

Lav toleranse for 
feil

Høy grad av tro på at endringene vil 
la seg  implementeres og fører til 
forbedring

Kilde: IHI.org

Hva er forskjellen?
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Langley, Moen m.fl.(2009): The Improvement Guide, Kap. 7, s.146

Hvorfor er det så viktig å gjøre dette systematisk?

Hvor klare/VILJE er de til å gjøre endringer

Tegn til motstand Likgyldige Parate/klare

Liten TILTRO til at ideen 

vil medføre forbedring 

Risikoen ved å ikke 

lykkes er høy, 

kostandene er store

Testing/utprøvning i 

veldig liten skala

Testing/utprøvning i 

veldig liten skala

Testing/utprøvning i 

veldig liten skala

Risikoen ved å ikke 

lykkes er lav, kostandene 

er små

Testing/utprøvning i 

veldig liten skala

Testing/utprøvning i 

veldig liten skala

Testing/utprøvning i liten 

skala

Stor TILTRO til at ideen 

vil medføre forbedring

Risikoen ved å ikke 

lykkes er høy, 

kostandene er store

Testing/utprøvning i 

veldig liten skala

Testing/utprøvning i liten 

skala

Testing/utprøvning i stor 

skala

Risikoen ved å ikke 

lykkes er lav, kostandene 

er små

Testing/utprøvning i liten 

skala

Testing/utprøvning  i stor 

skala

Implementering (”rull ut til 

alle”)



Individnivå

Kari Annette Os, 

Helsedirektoratet 20

Gruppenivå

Endring

https://youtu.be/GA8z7f7a2Pk


«The diffusion of innovations»

Innovatører
dristige, 

nysgjerrige, 

risikotakere 

Lav terskel for 

å prøve ut og 

ta i bruk nye 

ideer

Tidlige 

tilpassere
Visjonære, 

interesserte men 

ikke 

risikotakende. 

Integrerte i sitt 

sosiale system

Tidig majoritet
utgjør den kritiske 

masse - forsiktige, de 

er sjelden ledere og 

stiller seg alltid 

avventende til nye 

ideer og praksiser.

Sen majoritet
anerkjenner og tar i 

bruk nyvinninger 

senere enn flertallet. 

Skeptiske og ser en 

stor risiko ved å ta i 

bruk innovasjoner.

Etternølere
fremstår som svært 

tradisjonelle. Deres referanse 

ligger i fortiden og i det lokale. 

Når disse tar en nyvinning i 

bruk, har gjerne utviklingen gått 

et steg videre med nye 

innovasjoner

C
H

A
S

M

Rogers, E 1962

Kari Annette Os, 

Helsedirektoratet 21



Varig forbedring
Ikke bare arbeidsprosessene og resultater har blitt 

forbedret, men også tenkningen og holdningene er 

endret og systemet er transformert for å støtte dette.

(Helsebiblioteket.no)

Bunntekst 22



Spredning

Bunntekst 23

«Å spre resultater til andre 

deler av egen virksomhet eller på tvers av 

virksomheter»



Sentrale faktorer for å lykkes

▪ Ha en stabil prosess før spredning

▪ Vet hvordan målinger skal gjennomføres

▪ Gjør spredning til et teamarbeid - velg 

team med omhu

▪ Beslutt hvordan spredning skal foregå 

(plan)

▪ Sørg for støttende infrastruktur

▪ Tillat tilpasninger, så lenge de er 

kontrollerte og de sentrale elementene er 

beholdt

▪ Kommunikasjonsplan

▪ System for å følg med på prosessen 

hyppig for å justere underveis



http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/4556/sjekklis

te-og-plan-for-implementering

Ulike utfordringer krever ulike verktøy……

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/4556/sjekkliste-og-plan-for-implementering


MUSIQ

Hva?

• MUSIQ er et skåringsverktøy som kan brukes til å vurdere i hvilken grad forutsetningene for å 
lykkes med et forbedringsarbeid er til stede

• Med MUSIQ vurderes ulike faktorer som kan tenkes å påvirke arbeidet.

• Hensikten er å øke sannsynligheten for at forbedringsarbeidet vil lykkes.

Hvorfor?

• MUSIQ brukes i forbindelse med planlegging og evaluering av arbeidet. Verktøyet er nyttig 
med tanke på å vurdere i hvilken grad arbeidet kan settes i gang, og eventuelt om det er 
særlige grep som må tas før arbeidet kan starte.

• MUSIQ brukes også underveis og på slutten av arbeidet som en del av evaluering og videre 
planlegging.

Hvordan?

• MUSIQ er et skåringsverktøy som skal brukes av forbedringsteamet og nærmeste leder. 

• Forbedringsteamet går systematisk gjennom alle fanene og gjennom diskusjon med leder, 
gjøre de en vurdering av de ulike områdene. 

• Områder som blir berørt er blant annet aspekter ved forbedringsteamet, enheten eller 
«mikrosystemet» der arbeidet skal gjennomføres, virksomheten, de ulike støttefunksjoner, 
kultur og miljø osv.

• Resultater og vurderinger skal være utgangspunkt for diskusjon med leder og 
forbedringsteamet, og følges opp av konkrete handlinger.

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/hva-er-musiq

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/hva-er-musiq


Sjekkliste for 
implementering

• Alle endringsforslagene er testet ut i flere sykluser, i 
stadig større kontekst, gjennom flere tester og i 
ulike settinger.

• Det er støtte og tro hos både ledelsen og de 
ansatte om at dette er endringer som kan 
gjennomføres og er til beste for pasienten og 
bruker.

• Vi har oppnådd resultater på det nivå som tilsvarer 
målet som ble satt. 

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyhete
r/sjekkliste-og-plan-for-implementering

Bunntekst 27

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/sjekkliste-og-plan-for-implementering
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Kartlegg mulige interessenter i starten av et forbedringsarbeid: 

• Gå bredt ut.

• Hvem er de antatt viktigste interessentene?

• Vurder den enkelte interessent sin grad av påvirkningskraft, hvordan de 

blir påvirket av forbedringsarbeidet, og holdning til de endringer som skal 

skje.

• Vurder tiltak som sikrer at interessentene blir medspillere som bidrar til 

suksess.



Involvering av 
ansatte, brukere og 
pårørende

Kari Annette Os, 

Helsedirektoratet 29
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Inviter de som blir berørt av endringene til å beskrive:

• Hva de opplever fungerer bra med dagens situasjon

• Hva de opplever fungerer mindre bra med dagens situasjon 

• Hva forventer de vil skje om endringene innføres

Kari Annette Os, 

Helsedirektoratet



31

Utvikles i planleggingsfasen:

Målgruppe
Hvilken 
interessentgrup
pe er målet for 
budskapet?

Hva
hovedbudskapet 
til denne 
målgruppen? 

Hvordan
På hvilken måte 
skal budskapet 
leveres?

Hvorfor
Hva ønsker vi å 
oppnå?

Når
Deadline?

Aktivitet
Hva må konkret 
gjøres for at 
budskapet skal 
kommuniseres 
godt?

Ansvar
Hvem har 
ansvar for at 
dette gjøres?

Kari Annette Os, 

Helsedirektoratet



Barrierer

www.nice.org.uk
32

Hva er barrierer for endring?
Hvordan identifisere barrierer?
Hvordan bygge ned barrierer?

http://www.nice.org.uk/


Kari A Os, 

Helsedirektoratet. 

Mars 2019
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Hva er barrierer for endring?

• Bevissthet
• Motivasjon
• Holdninger og overbevisning
• Kompetanse
• Praktiske/organisatoriske forhold



Kari A Os, 

Helsedirektoratet. 

Mars 2019
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Hvordan identifisere barrierer?

• Observere i klinisk praksis
• Snakk med nøkkelpersoner
• Spørreundersøkelse
• Fokusgruppeintervju
• Brainstorming



Kari A Os, 

Helsedirektoratet. 

Mars 2019
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Hvordan bygge ned barrierer?

• Opplæringstiltak/materiell
• Opinionsledere
• Audit og feedback
• Påminningssystemer
• Ekspertveiledning i praksis
• Etterutdanningstiltak som kurs, 

konferanser, arbeidsgrupper eller 
seminarer

• Brukermedvirkningstiltak



Hva ser 
praktikere 
etter?

Ny praksis som er enkel å ta i bruk og som kan integreres 
med gjeldende praksis

Praktikere blir ikke alltid overbevist av data - deres
beslutninger om på ta i bruk ny praksis er som regel basert på
at “noen kan fortelle en god historie”

Praktikere vil gjerne høre på andre praktikere, og brukere vil
helst se og høre andre brukere fortelle om tiltaket

Hva praktikere legger vekt på:  (Dearing, 2009): 
 Kostnader ****
 Enkelt ****
 Innpassing ****
 Empiri **
 Prøvbarhet *
 Observerbarhet *

2/16/2021Side 36



Fremmende
faktorer

Praksis som personalet mener eller erfarer har klare fordeler i 
forhold til nåværende praksis og som er tilpasset personalets 
holdninger og verdier

Praksis som er relativt enkel å bruke og som ikke avviker så mye fra 
det personalet er fortrolige med eller som ikke kommer i konflikt med 
andre oppgaver

Praksis som er evaluert og har et positivt omdømme gjennom 
andres erfaringer

Støttes i personalet av «ildsjeler» som er troverdige og blir «lyttet til» 

Praksis som begeistrer; skaper engasjement og entusiasme

Tilstrekkelige ressurser er avsatt/ tilgjengelige (tid, penger, 
personale)

God fysisk tilrettelegging og tilgang på teknisk støtte



Hva fremmer og hemmer endring?
Hvor sterke er de ulike hemmere og fremmere?

• Definer hvilken situasjon, mulighet eller problem som skal analyseres
• Beskriv den ideelle situasjonen dere vil oppnå
• Hvilke krefter gjør at dere kan nå målet?
• Hvilke krefter han hindre dere i å nå målet?
• Bruk nominell gruppeteknikk - prioriter og ranger

Helsedirektoratet 38



Kari A Os, 

Helsedirektoratet. 

Mars 2019
39



Plan for 
implementering 
og varig endring

• Hvilke behov for standardisering eller ytterligere 

system for dokumentasjon

• Hvordan måle og sikre regelmessig tilbakemelding?

• Hvilke ressursbehov må vurderes

• Hvordan sikre ytterligere opplæring eller utdanning

• Hvordan skal vi opprettholde motivasjon og 

engasjement





10 faktorer som øker sjansen for varige resultater

Ansatte& 
ledere

Prosess

Organisa-
sjon

Måle utvikling

Tilpasningsdyktig ny 
arbeidsprosess

Fagledelsens 
engasjement

Toppledelsens 
engasjement

Holdning til 
endringer

Opplæring og 
involvering

Troverdige resultater

Gevinster, i tillegg til nytte for 
pasienter

Infrastruktur støtter 
endringer

Endringer er tilpasset mål og 
kultur i org.

NHS senter for innovation and modernisation

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/verktoy-for-vedvarende-forbedringer-
sustainability

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/verktoy-for-vedvarende-forbedringer-sustainability


«Prosesser»

• Gevinster av endring er tydelig, også for de 

ansatte

• Troverdige resultater som viser fordeler ved 

endringer for alle interessenter

• Ha på plass et måle og feedback system
Prosess

Måle utvikling

Tilpasningsdyktig ny 

arbeidsprosess

Troverdige resultater

Gevinster, i tillegg til nytte for 

pasienter





«Ansatte og ledelse»

• Involvere og investere i ansatte, bygge 

kompetanse

• Skape kultur for endring og forbedring

• Ledelsesengasjement og forankring

• «The champions» – nøkkelpersoners 

betydning
Ansatte& 

ledere

Fagledelsens 

engasjement

Toppledelsens 

engasjement

Holdning til endringer

Opplæring og 

involvering





«Organisasjon»
• Jobbe kontinuerlig med visjoner og målsettinger

• Gå gjennom og vurder nødvendig infrastruktur

• Definer hva som må på plass (f.eks. standardisering, 

målesystemer, ressurser, plan for opplæring)

Organisasjon

Infrastruktur støtter endringer Endringer er tilpasset mål og 

kultur i org.





10 faktorer som øker sjansen for varige resultater

Ansatte& 
ledere

Prosess

Organisa-
sjon

Måle utvikling

Tilpasningsdyktig ny 
arbeidsprosess

Fagledelsens 
engasjement

Toppledelsens 
engasjement

Holdning til 
endringer

Opplæring og 
involvering

Troverdige resultater

Gevinster, i tillegg til nytte for 
pasienter

Infrastruktur støtter 
endringer

Endringer er tilpasset mål og 
kultur i org.

NHS senter for innovation and modernisation

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/verktoy-for-vedvarende-forbedringer-
sustainability

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/verktoy-for-vedvarende-forbedringer-sustainability
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Lykke til videre!


