
Anvendelse og implementering af ny viden i praksis

Hvordan skabes gode vilkår for implementering 
af ændringer i hverdagen



Hvorfor fokusere på implementering af ny viden i praksis?

Stk. 2. I professionsbacheloruddannelserne indgår undervisning i professionens og 

fagområdets praksis og anvendt teori og metode samt, i det omfang det er relevant, 

undervisning i miljømæssige problemstillinger, samspillet mellem forskellige 

kulturformer samt entreprenørskab. Der skal indgå undervisningsformer, der 

fremmer den studerendes evne til at reflektere over professionens praksis og 

anvendelse af teori og metode, samt undervisningsformer, der kan udvikle den 

studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.

 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. BEK 

nr 1047 af 30/06/2016 



Men så alligevel ….

Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av det 

planerade förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14 

procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år

Svensk Socialstyrelse (2012): Om implementering. 

Baseret på: 

Fixsen, D. L., Blase, K. A., Timbers, G. D., & Wolf, M. M. (2001).  In search of program 

implementation: 792 replications of the Teaching-Family Model. In G. A. Bernfeld, D. P. 

Farrington & A. W. Leschied (Eds.), Offender rehabilitation in practice: Implementing and 

evaluating effective programs (pp. 149–166). London: Wiley.



Gængse misforståelser om forandringer:

 Effektive metoder spreder sig selv

 Information er tilstrækkeligt til at sikre forandringerne

 Uddannelse leder til forandring

 Forandring sker hurtigt

Det er tilstrækkeligt at man tror på det man gør, for det bliver godt



Implementering

”Implementering er den proces, der ligger mellem vedtagelsen af en beslutning, fx 

ny lovgivning eller sundhedspolitiske principprogrammer og udmøntningen heraf” 

Sundhedsstyrelsen (2011): Inspiration til implementering



En hurtig indføring i Leavitts organisationsmodel: http://forklarmiglige.dk/leavitts-model

http://forklarmiglige.dk/leavitts-model


Organisationen som levende organisme

Vælg et eksempel fra egen praksis og tænk Leavitt’s model:

Hvorfra kom implementeringsbehovet/-ønsket?

Hvilke system-elementer blev umiddelbart berørt:

 Struktur?

 Aktører?

Opgaver?

 Teknologi?

Hvorledes spillede organisationens elementer sammen?

Noget du kan forestille dig anderledes en anden gang?



En implementeringsmodel

Forskellige faser i en forandringsproces kendetegnes af forskellige

kommunikationsbehov og – indsatser. Processen og forandringslederens opgaver

kan inddeles i fire adskilte faser:

AfslutningDrive-fasenStartfasenMotivation



Implementeringsprocessen: 7 forhold

De følgende syv forhold har indflydelse på implementeringsprocessen fra 
beslutningen om at indføre en sundhedsindsats og kan med fordel udgøre 
fokuspunkterne i en strategi for, hvordan en indsats skal implementeres:

 Karakteristika ved selve indsatsen

 Organisatoriske faktorer

 Medarbejdernes rolle

 Ledelsens rolle

 Inddragelse af målgruppen

 Dokumentation og evaluering

 Nøjagtighed eller tilpasning

Sundhedsstyrelsen (2011): Inspiration til implementering



Visse forudsætninger skal være 

på plads



Roller i implementering

Accenture (2010): Kompetenceundersøgelse for velfærdsteknologier i region Syddanmark. 

Stopper Benspændere Medløbere Heppekor Innovatorer





Åbenlys 

modstand

”Det ønsker 

jeg ikke”

Underminere 

indsatsen

”Det duer 

ikke – hvad 

sagde jeg”

Støttende for 

nye ideer

”Fortæl mig, 

hvordan vi skal 

gøre det”

Positive for 

forandringer

”Super ide –

lad os komme 

i gang”

Personen bag 

forandringer

“Jeg vil have 

dette til at ske 

nu ”
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Forbedringsmodellen

Modellen består af to dele:

1. Svar på tre grundlæggende spørgsmål samt PDSA cirklen

Spørgsmål:

 Hvad ønsker vi at opnå?

 Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

 Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer?



2. PDSA cirklen



Implementeringsmodel

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens implementeringshåndbog

Og så elementer visualiseret: 

https://www.youtube.com/watch?v=osUwukXSd0k&t=74s

https://www.youtube.com/watch?v=osUwukXSd0k&t=74s


Det handler om ejerskab – og ejerskab handler om at bygge 

katedraler


