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INLEDNING 
 

Vad är kunskapsimplementering? 
 

Forskning har visat att det kan gå lång tid mellan den tidpunkt då ny kunskap skapas och den tidpunkt 

då den kommer till praktisk användning.1 Området kunskapsimplementering (Knowledge Translation 

– KT) har växt fram som ett svar på detta problem. Vid kunskapsimplementering sker en 

växelverkan mellan kunskapsanvändare och kunskapsproducenter som leder till ett ömsesidigt 

lärande genom de processer som används för att planera, producera, sprida och tillämpa befintlig 

eller ny kunskap – med målet att förbättra människors hälsa.2 Ibland beskrivs 

kunskapsimplementering som arbetet för att överbrygga klyftan mellan vad vi vet och vad vi gör. 3
 

 

Hur ska den här guiden användas? 
 

Guiden ”Från innovation till implementering” (I2I) är ett praktiskt verktyg för att åstadkomma 

förändring med hjälp av kunskapsimplementering. Utgångspunkten för guiden är konceptet 

”innovation”, med vilket menas produkter, åtgärder, tjänster eller relationer som har potential att 

förbättra människors hälsa. Guiden visar hur man går från innovation till implementering på ett 

genomtänkt sätt, för att uppnå önskade resultat för ett projekt eller ett initiativ. Den har tagits fram 

med utgångspunkt i forskningsresultat och praktisk erfarenhet, som tydligt visade att det krävs ett 

brett urval av arbetsmetoder, deltagare och kunskapstyper vid kunskapsimplementering.4,5
 

Guiden är inte tänkt att ersätta riktlinjer för kunskapsimplementering som PARIHS-riktlinjerna, 

Knowledge Exchange Model (kunskapsutbytesmodellen) eller Knowledge-to-Action-processen 

(kunskap-till-åtgärdsprocessen) utan ska snarare ses som ett sätt att utöka deras 

tillämpningsområde genom en praktisk och åtgärdsorienterad guide.6,7,8
 

 

 
 
 
 
 

FYRA TYPER 
AV KUNSKAP: 
»  Vetenskaplig (lärande genom forskning) 

»  Erfarenhetsbaserad (lärande genom 
erfarenhet) 

»  Pragmatisk (lärande genom agerande) 

»  Kulturell (lärande genom att finnas till) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAD MENAS MED 
IMPLEMENTERING? 

”Implementering” innebär att man börjar 

använda en arbetsmetod eller en 

policy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAD MENAS MED 
INNOVATION? 
Med ”innovation” avses produkter, åtgärder, 

tjänster eller relationer som har potential att 

förbättra människors hälsa. 

 

 
1  Lang E.S., Wyer P.C., Haynes R.B. (2007). Knowledge 

Translation: Closing the Evidence-to-Practice Gap. Annals of 

Emergency Medicine, vol. 49, sid. 355–363. 

2  Canadian Institutes of Health Research (2012). About 

knowledge translation. Hämtad från http://www.cihr-

irsc.gc/e/29418.htm 

3  Graham I.D., Tetroe, J.M. (2009). Getting Evidence into 

Policy and Practice: Perspective of a Health Research 

Funder. Journal of the Canadian Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, vol. 218(1), sid. 46–50. 

4  Goldner E.M., Jeffries V., Bilsker D., Jenkins E., Menear 

M. och Petermann, L. (2011). Knowledge translation in 

mental health: A scoping review. Healthcare Policy 7, 

sid. 83–98. 

5  Goldner E.M. (2014). Knowledge translation. I Bassil K.L. 

och Zabkiewicz D.M. (red.). Health Research Methods: a 

Canadian Perspective. Oxford University Press. 

6  Lavis J.N., Robertson D., Woodside J.M., et al. (2003). 

How can research organizations more effectively transfer 

research knowledge to decision makers? The Milbank 

Quarterly, 81(2), 

sid. 221–248. 

7  Graham I.D., Logan J., Harrison M., et al. (2006). Lost in 

translation: Time for a map? Journal of Continuing 

Education in the Health Professions, 26, sid. 13–24. 

8  Stetler C.B., Damschroder L.J., Helfrich C.D. et al. (2011). A 

Guide for applying a revised version of the PARIHS 

framework for implementation. Implementation Science 

2011, 6:99, doi:10.1186/1748-5908-6-99. 

 

 
 
 
 
 
 
Vad är annorlunda med den här guiden? 

Den här guiden är ett praktiskt steg-för-steg-verktyg för framgångsrik kunskapsimplementering. 

Den betonar hur viktigt det är att involvera många olika deltagare, med respekt både för mångfald 

och för det unika, i arbetet för att gemensamt identifiera, skapa eller använda kunskap. Guiden 

framhåller även hur viktigt det är att använda olika kunskapsperspektiv. 
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HUR ÄR GUIDEN UPPBYGGD? 
Guiden har en enkel struktur. Följande steg tas upp: 

 
1. Ange syftet med kunskapsimplementeringen. 

 

2. Välj ut den innovation som kunskapsimplementeringen ska avse. 
 

3. Ange aktörer och åtgärder: vem behöver göra vad på ett annorlunda sätt? 
 

4. Identifiera de bästa förändringsagenterna: vem bör leverera kunskap om denna 
innovation? 

 

5. Ta fram en kunskapsimplementeringsplan. 
 

6. Genomför kunskapsimplementeringsplanen. 
 

7. Utvärdera resultatet. 
 

 
Guiden förklarar syftet med varje steg, hjälper dig genom en serie av frågor att slutföra 

steget och ger värdefulla tips om vad du bör undvika. När du har slutfört det sista steget har 

du inte bara genomfört och utvärderat en avancerad kunskapsimplementeringsplan utan 

även skaffat dig ny kunskap! 

1 – ANGE SYFTET MED 
KUNSKAPSIMPLEMENTERINGEN 
Det är viktigt att börja kunskapsimplementeringsprocessen med att beskriva vad du vill  

åstadkomma. Vad är syftet med att genomföra kunskapsimplementeringen? Genom att 

besvara dessa frågor blir du bättre förberedd när du senare ska ta fram en 

kunskapsimplementeringsplan. 

 
 

VIKTIGA FRÅGOR 
 

Fundera på vilka typer av förändringar som du vill åstadkomma genom att ställa dig följande 
frågor: 

 
»   Vilket problem försöker du bemöta? 

 
»   Vilken arbetsmetod försöker du förbättra? 

 
»   Vad skulle bli annorlunda om denna kunskap implementerades på ett framgångsrikt sätt? 

 
»   Hur ska du mäta resultatet av kunskapsimplementeringen? 

Läs igenom steg 7 (utvärdering) innan du påbörjar 

kunskapsimplementeringsprocessen. Detta hjälper dig att identifiera hur 

resultaten ska mätas redan från starten. 

 

EXEMPEL 

»   Ett specifikt hälsoproblem ska kunna behandlas på ett mer effektivt sätt. 
 

»   Vissa vårdinsatser ska ligga mer i linje med aktuella forskningsrön. 
 

»   Familjemedlemmar ska kunna stödja den drabbade på ett bättre sätt. 
 

»   Patienternas förmåga att utföra egenvård ska förbättras. 

 
 
 

ANGE 

SYFTET 

 
 
 
 
 
 

VÄLJ UT EN 

INNOVATION 

 
»   De drabbade personernas perspektiv ska tas med i forskningen på ett 

bättre sätt. 

 
 
PRAKTISKA TIPS 

Det är bäst att inte binda sig vid en viss 

kunskapsimplementeringsmetod i det här skedet (valet av 

kunskapsimplementeringsmetod sker i ett senare steg i 

guiden). Här är några exempel på föresatser som inte är 

så användbara i detta läge: 
 

7 UTVÄRDERA 

 
ÖVERVAKNING 

OCH 
UTVÄRDERING 

 
ANGE 

AKTÖRER 

OCH 

ÅTGÄRDER 

 
»   En webbplats ska skapas som beskriver specifika forskningsresultat. 
 
»   En anvisning med riktlinjer ska delas ut till kliniska läkare. 
 
»   En folkbildningskampanj ska genomföras. 

 
 
 

6 IMPLEMEN- 

TERA 

 
 
 
 
 

TA FRAM 

EN PLAN 

 

IDENTIFIERA 
FÖRÄNDRINGS-
AGENTER 



 

Från2 – VÄLJ UT EN INNOVATION 
Nästa steg i guiden är att välja ut en innovation. Vad är en innovation? En innovation är en produkt, 

åtgärd, tjänst eller relation som har potential att förbättra människors hälsa (se exemplen på sidan 6).  

 
 

VIKTIGA FRÅGOR 
 

Fundera på vad som kan vara en lämplig innovation genom att fråga dig: 
 

»   Är innovationen tillräckligt specifik? Genom att tydligt ange den kunskap och de åtgärder som 

tillsammans utgör innovationen är det mer sannolikt att du kan ta fram en effektiv 

kunskapsimplementeringsplan. Det är svårt att få gehör för en allmän övergång till en ny 

arbetsmetod om den förklaras på ett otydligt sätt. 

»   Är innovationen möjlig att använda? Det ska vara realistiskt möjligt att implementera 

innovationen, med hänsyn till de tillgängliga ekonomiska, mänskliga och organisatoriska 

resurserna. Det är ingen idé att satsa på kunskapsimplementeringsåtgärder som främjar en 

innovation som är så resurskrävande eller så oförenlig med nuvarande arbetssätt att få personer 

faktiskt skulle använda den. 

»   Vilken är kunskapsbasen för denna innovation? Innovationer kan vara kopplade till flera 

olika kunskapsperspektiv: vetenskaplig kunskap, erfarenhetsmässig kunskap, pragmatisk 

kunskap och kulturell kunskap. Som exempel kan följande nämnas: 

 

•  Vetenskaplig kunskap (lärande genom forskning): Ett systematiskt översiktsarbete kan visa att 

ett nytt kliniskt förfarande är bättre än de nuvarande arbetsmetoderna. Eller så visar en serie 

med kvalitativa studier på fördelarna med en policyförändring. 

 

 
•  Erfarenhetsbaserad kunskap (lärande genom erfarenhet): En terapeutisk metod kan stödjas 

av patienter eller familjer med utgångspunkt i deras egna positiva erfarenheter. 

 

•  Pragmatisk kunskap (lärande genom agerande): Vårdpersonal kan identifiera en specifik 

arbetsmetod som har växt fram genom deras dagliga kliniska problemlösning. Till exempel kan en 

grupp av läkare identifiera 

ett specifikt arbetssätt för att få patienter att noggrannare följa sin behandling, som har fungerat bra 
med deras patienter. 

 
•  Kulturell kunskap (lärande genom att finnas till): I vissa kulturella kontexter sker 

kunskapsimplementeringen genom berättelser eller lärande där traditionell kunskap överförs: 

fallstudier, personliga berättelser eller historier om organisationen.9
 

I synnerhet används fängslande berättelser ofta av beslutsfattare för att framföra viktig kunskap. 

EXEMPEL 
 

En innovation kan vara ett diagnostiskt förfarande, en ny medicin eller ett nytt 

arbetssätt, en beteendeterapi, ett sätt att leverera vård, en metod för delat 

beslutsfattande, ett system för elektronisk registrering, ett sätt att använda en 

hälsovårdspolicy eller en policyöverföring mellan olika områden, ett nytt forskningsfält 

eller ett hälsofrämjande beteende. Observera att en innovation även kan handla om att 

minska förekomsten av vissa arbetsmetoder, till exempel ett diagnostiskt test som har 

visat sig ge felaktiga resultat eller en behandling som befunnits alltför riskfylld. Till 

exempel har rutinscreeningen för depression inom primärvården ifrågasatts, då det inte 

gått att visa att fördelarna överväger riskerna (exempelvis ett stort antal falska positiva 

resultat).10
 

 

PRAKTISKA TIPS 
 

Undersök innovationen utifrån flera kunskapsperspektiv. Om innovationen uppkom genom 

vetenskaplig forskning, beakta även hur den passar ihop med den upplevda erfarenheten 

hos individer med relevanta hälsoproblem. Om innovationen uppkom genom praktiserande 

läkares erfarenhet, ställ dig frågan huruvida 

den ligger i linje med tillgängliga forskningsresultat. Användbara resurser för att bedöma 

forskningsresultat finns på: Bracken Library Resources Guide for Health Sciences 

Research (http://guides.library.queensu. ca/content.php?pid=440226&sid=3607027). Genom 

att beskriva en innovation från dessa olika perspektiv kan den bli meningsfull för ett större 

antal personer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  Traditionell kunskap beskrivs som gamla traditioner och sedvänjor i vissa regionala eller lokala samhällen eller bland 

ursprungsfolk. I många fall har traditionell kunskap överförts muntligt under flera generationer från person till 

person.http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_knowledge 

10  Thombs B.D., Coyne J.C., Cuijpers P., et al. (2012). Rethinking recommendations for screening for depression in primary 
care. Canadian Medical Association Journal vol. 184, sid. 413–418. 
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Innovation Aktörer Åtgärder 

 
 
 

 
Ny medicin 

 
Familjeläkare 

 

Ordinera den nya medicinen. 

Kontrollera om det uppkommer några 

biverkningar. 

 
Personer med relevanta hälsoproblem 

 
Använda medicinen enligt 
ordinationen. 

 
Beslutsfattare 

 

Se till att det finns tillräcklig 

finansiering. Se till att relevanta 

riktlinjer kommer ut. 

 

 
 

Metod för delat 

beslutsfattande/ 

medbestämmande 

 
Forskare 

 

Ta med olika intressenter i 

forskningsplaneringen. 

 
Vårdpersonal 

 

Diskutera med patienter 

vid vårdbeslut. 

 
Personer med hälsoproblem 

 

Uttrycka åsikter och värderingar i 

kliniska sammanhang eller 

forskningssammanhang. 

 
Anhörigvårdare 

Uttrycka åsikter och värderingar i 

kliniska sammanhang eller 

forskningssammanhang. 
 
 
 
 

Omorganisering av 

vården för ökat 

samarbete 

 
 

Specialister 

Arbeta närmare primärvården. 

Lämna mer råd till annan 

vårdpersonal. 

 
Personer med hälsoproblem 

 
Delta aktivt i tillfriskningsprocessen. 

 
Beslutsfattare 

 

Främja och finansiera 

omorganisering av vården. 

 

 

ing – 3 – ANGE AKTÖRER OCH ÅTGÄRDER 
Om innovationen ska börja användas av din organisation eller samhället måste vissa intressenter 

(aktörer) anta nya beteenden (åtgärder). Det här steget hjälper dig att klargöra vilka aktörer som 

behöver ändra sitt beteende och vilka åtgärder de behöver vidta. Därefter har du en mycket bättre 

position för att planera dina kunskapsimplementeringsåtgärder: du vet för vem du ska presentera 

innovationen och vad du vill att varje person ska göra. 

EXEMPEL 

 

 

VIKTIGA FRÅGOR 

»  Vilka är de viktigaste aktörerna? 
 

»  Vilka åtgärder måste de vidta? 
 
 

Möjliga viktiga aktörer 

Figuren nedan visar de aktörer som ofta är involverade i kunskapsimplementering inom vården. 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUTSFATTARE/ MYNDIGHET FORSKARE 

 
 
 
 

ANHÖRIG-
VÅRDARE 

VÅRDPERSONAL 

 
 
 
 
 

PERSON MED 
UPPLEVD 

ERFARENHET 

 
 
 
 

 
SAMHÄLLET 

 

 
 

 

OBS: Exemplen i den här tabellen tar inte nödvändigtvis upp alla aktörer som kan vara 

involverade eller alla åtgärder som bör vidtas för respektive innovation. Tabellen ska bara ses 

som ett exempel på hur du kan genomföra det här steget. 

 
 

PRAKTISKA TIPS 
 

Det är viktigt att inkludera och ta hänsyn till alla berörda aktörer. Tänk även på att aktörer deltar i 

samtal genom vilka kunskap utbyts. Det kan handla om samtal mellan två aktörer, med ett 

dubbelriktat kunskapsflöde, men också om samtal inom en hel grupp av aktörer med flerriktade 

kunskapsflöden mellan gruppmedlemmarna. 

 
 
 
 



4 – IDENTIFIERA FÖRÄNDRINGSAGENTER 
En förändringsagent är någon som motiverar aktörer att anta nya åtgärder. Förändringsagenter 

kan vara individer eller organisationer som på ett effektivt sätt kan leverera kunskap och främja 

ett ändrat beteende. Hur effektivt en agent kan åstadkomma en förändring beror ofta på de 

aktörer som behöver förändra sitt beteende. 

5 – TA FRAM EN 
KUNSKAPSIMPLEMENTERINGSPLAN 
Nu är det dags! Många som för första gången provar på kunskapsimplementering tänker sig nog att man ska börja 

med den här fasen. Men kunskapsimplementeringen blir mest effektiv om den planeras noggrant och har ett aktivt 

snarare än passivt angreppssätt, vilket är anledningen till de fyra första stegen i den här guiden. 

 
 

VIKTIGA FRÅGOR 

»   Vilka agenter har generellt sett störst trovärdighet när det handlar om din innovation? 
 

»   Vilka agenter har störst trovärdighet för specifika aktörer? 
 

»   Vilka agenter kommer mest sannolikt att kunna övertala aktörer att anta nya åtgärder? 

 
EXEMPEL 

 

I ett tidigare exempel gällde innovationen en ny och mer effektiv medicin. Om de viktigaste 

aktörerna är familjeläkare och åtgärden är att börja ordinera denna medicin till lämpliga 

patienter, kan effektiva förändringsagenter vara specialister inom området, familjeläkare 

som betraktas som ledande av andra familjeläkare eller forskare som har gått igenom de 

forskningsresultat som stödjer den nya behandlingen. I själva verket kan det vara mest 

effektivt att se till att alla dessa tre förändringsagenter är involverade i 

kunskapsimplementeringsprocessen. 

I ett annat exempel gällde innovationen en omorganisering av vården för att öka graden av 

samarbete. Om de viktigaste aktörerna är beslutsfattare och åtgärden är att ändra 

finansierings- och planeringsprioriteringar för att främja samarbete inom vården, kan 

effektiva förändringsagenter vara forskare som har gått igenom forskningsresultat rörande 

olika vårdmodeller, beslutsfattare inom något annat område som har lett en framgångsrik 

implementering av detta arbetssätt eller patienter som har upplevt fördelarna med 

samarbete inom vården. 

 

PRAKTISKA TIPS 
 

Exempel på lämpliga kunskapsimplementeringsagenter: 
 
»   Personer inom samma yrke som förespråkar innovationen. Det är mycket effektivt när 

en person inom samma yrke som har stor trovärdighet stödjer innovationen och 

tillhörande åtgärder och själv fungerar som förebild. Det underförstådda budskapet är att 

om någon med en liknande roll som din egen kan ta till sig denna innovation kan du göra 

detsamma. Effekten blir ännu större om personen som tidigt tagit till sig innovationen 

aktivt förespråkar ett utökat användande av innovationen i den aktuella yrkesgruppen. 

Det är viktigt att stödja den här personen i arbetet med att förspråka innovationen. 

»   Organisationer som förespråkar innovationen. Det är mer sannolikt att innovationer 

börjar användas om de stöds av en organisation med hög trovärdighet för en viss grupp. 

 
Effektiva förändringsagenter försöker i största möjliga utsträckning upprätta en relation 

med de aktörer de vill påverka, som baseras på respekt, engagemang och stöd. Den 

bästa kunskapsimplementeringen äger rum i bra samtal och de bästa samtalen äger rum 

i bra relationer. 

VIKTIGA FRÅGOR 

»   Vilka kunskapsimplementeringsmetoder finns att tillgå? 
 
»   Vilka metoder är lämpliga för de specifika aktörer som är tänkta att anta denna innovation? 
 
»   Vilka metoder har visat sig vara mest effektiva för denna typ av aktörer? 

 
EXEMPEL 
 

För det första är det viktigt att välja specifika metoder för kunskapsimplementering. I tabellen 

nedan anges några exempel på kunskapsimplementeringsmetoder som kan användas för 

att leverera kunskap till en grupp av aktörer. 

 

Kunskapsimplementeringsmetod Beskrivning 

 
Granskning och återkoppling 

En sammanfattning av resultaten under en tidsperiod, som 
lämnas till en individ eller en organisation för att inspirera till 
förändring. 

 
Möten/webbinarier 

Workshops eller webbaserade möten för att öka kunskapen och 
kompetensen. 

 
Påminnelser och uppmaningar 

Tryckta, elektroniska, telefonbaserade eller 

webbaserade meddelanden för att sätta igång 

åtgärder.  

 
Utbildningsinsatser 

Kortare utbildningsinsatser (kunskapsförmedlare/ 

utbildningsbesök) avsedda att ändra beteenden; 

framtagna för enklare beteenden, t.ex. ordinering. 

 
Referentgranskade tidskrifter 

Olika former av tryckt, elektroniskt och webbaserat 

material för att åtgärda kunskaps- eller 

kompetensluckor. 

 
Utbildningsmaterial 

Pappers- eller webbaserade dokument för att framföra 
viktiga meddelanden. 

Social 

marknadsföringskampanj/ 

sociala medier 

Användning av marknadsföringstekniker för att skapa 
beteendeförändringar. 

 

 
I exemplet där kunskapsimplementering används för delat beslutsfattande inom klinisk 

vård och de viktigaste aktörerna är enskilda patienter som förväntas delta aktivt i 

beslutsprocessen, kan kunskapsimplementeringsmetoderna innefatta en social 

marknadsföringskampanj för att introducera denna beslutsmodell för allmänheten och en 

webbplats med ”beslutsverktyg” och medicinsk information för att hjälpa patienter att 

samarbeta vid kritiska beslut. 

 

 



 

PRAKTISKA TIPS 
 

Det kan hända att organisationer, system eller samhällen inte är redo att införa 

vissa innovationer, även om dessa innovationer är effektiva och lämpliga. 

Beredvilligheten att börja använda innovationer inom vården har fått en hel del 

uppmärksamhet under senare år.11,12 Egenskaper på organisationsnivå som bidrar 

till ökad beredvillighet är en tydlig vision och ett starkt ledarskap, utveckling av 

arbetskraften och kompetensen, tillgång till forskningsresultat (bibliotekstjänst), 

ekonomiska investeringar, förvärv och utveckling av tekniska resurser, en 

kunskapshanteringsstrategi, effektiv kommunikation, en mottaglig 

organisationskultur och ett fokus på förändringshantering.13 

Att förstå om aktörerna i din kunskapsimplementeringsplan är redo för förändring är 

själva nyckeln till framgång. 

 
Kunskapsimplementeringsmetoder har störst sannolikhet att lyckas om de är: 

 

Växelverkande 

Deltagaren involveras i aktiviteter med andra personer för att dela 

relevant kunskap och börja känna sig tryggare med det nya beteendet. 

 

Riktade och anpassade 

Kunskapsinnehållet är särskilt anpassat efter deltagarens behov och det finns 

en öppenhet för specifika typer av ny kunskap och nya beteenden. 

 

Engagerande 

Kunskapsinnehållet levereras på ett sätt som är kortfattat, 

underhållande och övertygande. 

 

Rekommenderade av andra 

Innovationen stöds av en mycket trovärdig person eller 

organisation, samt av den egna yrkesgruppen. 

 

Förespråkade av andra 

Innovationen förespråkas av en respekterad person inom samma yrkesgrupp som började 
använda den tidigt. 

 
Åtgärdsorienterade 

Innehållet omvandlas på ett direkt och praktiskt sätt till åtgärder, med 

hänsyn tagen till de faktiska restriktioner som finns i deltagarens 

situation. 

 

Övertygande 

Kunskapsimplementeringen bygger på övertygande argument för att det 

är viktigt och genomförbart att implementera innovationen. 

6 – GENOMFÖR 
KUNSKAPSIMPLEMENTERINGSPLANEN 
Du kan välja att genomföra kunskapsimplementeringsplanen i sin helhet på en gång eller 

stegvis. Om beredvilligheten att börja använda innovationen är låg kan det visa sig bäst att 

genomföra planen i olika faser, där innovationen gradvis införs i olika delar av organisationen, 

systemet eller samhället.14 När du genomför planen är det även värdefullt att få återkoppling 

om hur den uppfattas i fråga om relevans, godtagbarhet och genomförbarhet. 

Detta görs enklast genom att kontakt tas med aktörer (t.ex. i form av intervjuer, enkäter och 

fokusgrupper) för att få återkoppling om kunskapsimplementeringsprocessen. Dessa kontakter bör 

ske med representanter för varje aktörstyp inom kunskapsimplementeringsaktiviteten (se steg 3). 

Varje aktör har ett unikt perspektiv på vad som är lämpliga metoder och kan lämna värdefull 

återkoppling, som i sin tur kan användas för att revidera genomförandet av 

kunskapsimplementeringsplanen. När du väljer vilka typer av aktörer som ska tas med i denna 

process bör du beakta följande: 

 
Vem kan framföra kunskap om de förväntade effekterna av den studerade policyn eller 
om problem i samband med dess potentiella implementering: till exempel, vilka experter 
har teknisk kunskap om ämnet, vilka beslutsfattare kan sprida ljus över frågorna 
kopplade till policyns genomförbarhet eller godtagbarhet etc. De inbjudna aktörerna kan 
komma från vårdsektorn, men de kan även komma från andra sektorer som berörs av 
frågan, och de kan representera allmänhetens perspektiv, det privata perspektivet eller 
samhällets perspektiv.15

 

 

VIKTIGA FRÅGOR 

»   Uppfattas kunskapsimplementeringsplanen som lämplig och godtagbar av de relevanta aktörerna? 
 

»   Finns det särskilda delar av planen som inte ses som godtagbara eller lämpliga? 
 

»   Uppfattas innovationen som effektiv och viktig av aktörerna? 
 

»   Uppfattas innovationen som genomförbar av aktörerna i deras organisation, system eller yrkesgrupp? 

 
EXEMPEL 

 

Tänk dig ett egenvårdsprogram där en grupp av patienter rings upp i hemmet med 

information om egenvård. Om dessa individer uppfattar telefonsamtalet som ett 

ovälkommet intrång kan kunskapsimplementeringsmetoden misslyckas. Om 

kunskapsimplementeringens godtagbarhet och lämplighet mäts medan programmet 

stegvis införs går det snabbt att korrigera brister i planen. 

Eller tänk dig en satsning där familjeläkare ombeds att göra en kortfattad insats vid 

riskfylld alkoholanvändning. Om den primära kunskapsimplementeringsmetoden är 

en workshop på en halvdag som ger information om insatsen, kan återkoppling från 

deltagarna visa att den föreslagna utbildningen ses som alltför tidskrävande. 

Genomförandet av kunskapsimplementeringsplanen kan då modifieras för att 

avsevärt minska utbildningstiden. 

11  Weiner B.J., Amick H., Shoou-Yih D.L. Conceptualization and Measurement of Organizational Readiness 

for Change: A Review of the Literature in Health Services Research and Other Fields. Medical Care 

Research and Review 2008, 65:379. 

12  Gilbert M., Bilsker D. (2012). Development of the MORPH (Measure of Organization Readiness for 
Psychological Health). Coast Mental Health and CARMHA, Simon Fraser University. 

13  Peirson L., Ciliska D., Dobbins M., et al. (2012). Building capacity for evidence informed decision making in 
public health: a case study of organizational change. BMC Public Health, 12:137 doi:10.1186/1471-2458-12-137. 

 
14  Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press. 

15  Morestin F., Gauvin F.-P., Hogue M.-C., Benoit F. (2010). Method for synthesizing knowledge about public policies. 

Institut National de Sante Publique. 



 

PRAKTISKA TIPS 
 

Baserat på återkopplingen från aktörerna kan kunskapsimplementeringsmetoderna 

modifieras för att öka sannolikheten för framgång. Du kan låta metoderna genomgå 

några rundor av tester, förbättringar och nya tester. Denna förbättringsprocess kan 

genomföras relativt snabbt och enkelt om du på förhand har byggt upp relationer med 

aktörer som är villiga att lämna sina åsikter. 

 
 
 

 

VÄLJ KUNSKAPS-

IMPLEMEN-

TERINGS-

METODER 

7 – UTVÄRDERA RESULTATET 
Ett antal olika utvärderingssystem har föreslagits, men vi har valt att använda RE-AIM-systemet 

som utvecklats av R.E. Glasgow med kollegor, framför allt på grund av dess betoning av 

hållbara förändringar på systemnivå.16 RE-AIM-systemet undersöker följande: 

 
RÄCKVIDD (REACH): Nåddes de berörda personerna av åtgärden? 

 

EFFEKTIVITET (EFFECTIVENESS): Hade åtgärden den avsedda effekten? 
 

ANTAGANDE (ADOPTION): Antogs åtgärden av de avsedda användarna? 
 

IMPLEMENTERING (IMPLEMENTATION):  Implementerades åtgärden utan förändring av dess 
väsentliga egenskaper? 

 

FORTSATT ANVÄNDNING (MAINTENANCE) Fortsatte åtgärden att användas i praktiken, vid en 
långsiktig uppföljning? 

 
Nedan diskuteras dessa komponenter, tillsammans med viktiga frågor, exempel och praktiska tips för var och en av 
dem. 

 
 

TESTA PÅ 
NYTT 

 
 
 
 
 
 
 

 

FÖRBÄTTRA 

METODERNA 

 

TESTA GENOM 
ATT FRÅGA 
AKTÖR 

RÄCKVIDD (REACH): 
 

I vilken utsträckning har kunskapsimplementeringen engagerat de viktigaste aktörerna? Exempel 

på mått för att mäta räckvidden är antalet vårdanställda som genomgår utbildning, antalet individer 

som besöker en webbplats eller antalet personer som får material av sin vårdgivare. 

TIPS: Att etablera ett samarbete med organisationer som förespråkar innovationen kommer att öka 
räckvidden betydligt. 

 
EFFEKTIVITET (EFFECTIVENESS): 
 

I vilken mån har kunskapen och kompetensen påverkats hos de personer som deltagit i 

kunskapsimplementeringen? Exempel på sätt att mäta effektiviteten är kunskaps- eller 

kompetensprov som görs före och efter en kunskapsimplementeringsworkshop eller enkäter som 

mäter allmänhetens kunskap om berörda hälsofrågor före och efter en folkbildningskampanj. 

TIPS: Det ger säkrare resultat att objektivt mäta ökad kunskap eller kompetens än att be 

deltagarna i kunskapsimplementeringen själva bedöma hur deras kunskap eller kompetens 

har ökat. Ofta vet man inte vad man inte vet. 

 

ANTAGANDE (ADOPTION): 
 

I vilken utsträckning har de identifierade aktörerna antagit åtgärder kopplade till innovationen? 

Exempel på sätt att mäta antagandet är att kontrollera i vilken mån patienter följer en behandling, 

huruvida specifika vårdinsatser ligger mer i linje 

med aktuella forskningsrön, om familjemedlemmar ger bättre stöd åt den drabbade eller om 

patienter visar en ökad förmåga till egenvård. 

TIPS: Det är enklare att samla in data om förvärvade kunskaper och förändrade attityder, men 

dessa uppgifter är dåliga substitut för mätningar av faktiska beteendeförändringar. 

 
 

16  Glasgow R.E., Vogt T.M., Boles S.M. Evaluating the public health impact of health promotion interventions: the RE-AIM 
framework. American Journal of Public Health, september 1999, vol 89(9), sid. 1322–1327. 

 
 
 



 

IMPLEMENTERING (IMPLEMENTATION): 
 

Implementeringen kan betraktas ur två olika synvinklar. För det första, hur väl utfördes 

kunskapsimplementeringen och uppnåddes de angivna målen och tidsgränserna? För det andra, hur väl 

togs innovationen i bruk av aktörerna, dvs. implementerades innovationen på ett korrekt sätt och med hög 

kvalitet? Exempel på sätt att mäta implementeringen är deltagarenkäter som efterfrågar den upplevda 

godtagbarheten och kvaliteten hos kunskapsimplementeringsåtgärderna, intervjuer med relevanta aktörer för 

att fastställa hur en innovation har implementerats eller en genomgång av patientjournaler för att se hur väl 

en innovation har tillämpats i praktiken. 

TIPS: Att tillhandahålla snabbguider, till exempel broschyrer som kortfattat sammanfattar 

innovationen, kan förbättra de relevanta aktörernas implementering. 

 
FORTSATT ANVÄNDNING (MAINTENANCE): 

 

Har användningen av innovationen fortsatt över tid, oberoende av om det rör sig om en enstaka 

kunskapsimplementeringsinsats eller insatser inom ramarna för ett pågående stöd för innovationen? 

Exempel på sätt att mäta denna fortsatta användning är intervjuer med vårdpersonal och patienter för att 

fastställa i vilken mån innovationen tillämpas, eller en genomgång av patientjournaler för att på så sätt 

kontrollera om en innovation fortfarande används. 

TIPS: Påminnelser om en innovation, långt efter den inledande kunskapsimplementeringsåtgärden, ökar 

sannolikt chanserna till fortsatt användning. 
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