Inför utbildningsdagen Implementering,
utvärdering och systematisk uppföljning
Varmt välkommen till utbildningsdagen ”Implementering, utvärdering och systematisk
uppföljning” på SKL måndagen den 17 september 2018!
Utbildningen riktar sig till personer som driver utveckling och implementering av insatser
inom primärvård. Den största nyttan av föreläsningarna och diskussionerna får ni om ni kan
anknyta innehållet till er hemmavardag och de större eller mindre utvecklingsinitiativ som ni
för närvarande planerar eller genomför. För att hjälpa er på spåret för att förbereda er för
dagen så vill vi gärna att ni försöker beskriva ett aktuellt utvecklingsinitiativ i er vardag.
Använd gärna de fyra frågorna nedan för att analysera och reflektera över det aktuella
initiativet. De hjälper er att strukturera tankarna och att kommunicera med de andra
deltagarna under dagen.

A: För vem ska vi göra vad för att uppnå vilket resultat?
Detta är en fråga som ofta kan fungera för att sammanfatta ett projekt på ett enkelt sätt.
Varje del av frågan behöver besvaras, alltså:
1. För vem – dvs för vilken målgrupp ska resultatet uppstå?
2. Vi – dvs vilka är det som ska göra vad för att resultatet ska kunna uppnås?
3. Göra vad – dvs vad är det för olika saker som ska genomföras för att resultatet ska
kunna uppnås?
4. Uppnå vilket resultat? – dvs hur mäter vi att resultatet har uppnåtts?
Mitt svar:

B: Tre frågor för att granska utvecklingsinitiativet
Följande tre inledande frågor är hämtade ur inledningen till Folkhälsomyndighetens material
”Checklista för implementering med kvalitet” som vi kommer att fördjupa oss i under dagen.
Om du vill kan du redan nu ladda ner den här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/checklistafor-implementering-med-kvalitet/
1. Vilket behov har identifierats? (Med begreppet ”behov” menas här problem som ska
åtgärdas eller behov som ska uppfyllas, t.ex. minska andelen unga som röker, eller öka
andelen som är fysiskt aktiva i befolkningen.)
Mitt svar:

2. Vilken metod ska implementeras? (Begreppet ”metod” innefattar här även kunskap,
insatser, interventioner, produkter eller annat som kan vara föremål för implementering.)
Mitt svar:

3. I vilken mån har metoden vetenskapligt stöd? (Här anges vilken typ av vetenskapligt stöd
som underbygger valet av metod, exempelvis med referens till en relevant systematisk
litteraturöversikt)
Mitt svar:

