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Hur ser behoven ut i just ert
landsting/region?

?

PRELIMINÄR

Förslag på tidsplan för behovsanalys samt
spridning och implementering
2 juni
Uppstart

Augusti
Behovsanalys

September
Planering

Oktober - December
Spridning och
implementering

 Introduktion  Utveckling av  Deltagande i
samordnare
spridningsnationella
och implemutbildningar
 Enkät till
enteringsplan  Genomförande av
lokala
verksamheter  Anmälan till
lokalt implemom behov och deltagande i
enteringsarbete
initiativ
nationella
 Löpande
utbildningar
 Analys av
uppföljning
omfattning av
behov

Behovsanalysen ger en helhetsbild av
behov, initiativ och förutsättningar
ENKÄT TILL LOKALA VERKSAMHETER

LOKAL BEHOVSBILD












Behov och pågående initiativ
+ Lokala frågor för
landstinget/regionen

Antal
medarbetare

















medarbetare

Inkl. omfattning
+ Lokala behov

Under planeringen utvecklas en lokal
spridnings- och implementeringsplan

Produkt
Produkt 1
Produkt 2

Produkt 3
Produkt 4

Produkt 5
Produkt 6

Aug

2016
Okt

Sep
Nationell utbildning
Workshop och
beslut

Lokal utbildning
Lokal utveckling arbetssätt

Lokal utbildning

Nationell utbildning

Nationell utbildning

Workshop och
beslut

Nov

Lokal utbildning

Lokal utveckling arbetssätt

Nationell
utbildning

Lokal utbildning

Exempel på aktiviteter:
 Deltagande i nationella
utbildningar

Dec
Uppföljning
Lokal utbildning

 Kunskapsspridning i
lokala forum

Uppföljning

Uppföljning

Lokal utbildning

Uppföljning

Planen utvecklas utifrån lokala
förutsättningar

 Verksamhetsutveckling
förstärkta arbetssätt
medarbetare

 Uppföljning av insatser och
deltagande i utbildningar

Spridning och implementering görs
utifrån planen – med löpande uppföljning
Exempel på uppföljning:
Produkt
Produkt 1
Produkt 2

Produkt 3
Produkt 4

Produkt 5
Produkt 6

Aug

2016
Okt

Sep
Nationell utbildning
Workshop och
beslut

Lokal utbildning
Lokal utveckling arbetssätt

Lokal utbildning

Nationell utbildning

Nationell utbildning

Workshop och
beslut

Nov

Lokal utbildning

Lokal utveckling arbetssätt

Nationell
utbildning

Lokal utbildning

Dec
Uppföljning
Lokal utbildning

Uppföljning

 Insatser för asylsökande
och nyanlända

Antal
medarbetare

Uppföljning

Lokal utbildning

Uppföljning

 Personalens deltagande
i utbildningar

 Ytterligare parametrar
utifrån lokala behov
och initiativ

medarbetare

…
…
…

En lyckad spridning och
implementering?
- Checklista för gap-analys av lokala
verksamheter: vad behöver vi?
- Spridning och implementering med kvalitet

Viktiga framgångsfaktorer för lyckad
spridning och implementering
Varje län behöver utveckla en spridnings- och implementeringsplan
Effektiv spridning kräver några särskilda arbetssätt såsom att:
 kunna beskriva de aktuella produkter som ska spridas
 identifiera alla aktörer som behöver nås för att möjliggöra
 identifiera relevanta argument för alla olika aktörer för att motivera
användning
 synliggöra möjligheter och barriärer för att kunna sprida
 utveckla ett ”stödteam” för arbetet med spridning och implementering
 säkerställa nödvändiga beslut för att säkra hållbarhet
 samla in data, värdera och utifrån detta ständigt förbättra
spridningsmodellen

Implementering med kvalitet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/utblickfolkhalsa/

En systematisk process för
implementering (QIF)
FAS 1: Initial bedömning
Vad, varför, förutsättningar
FAS 2: Struktur för implementering
Vem, vad beslutas etc.
FAS 3: Genomförande
Börja implementera metoden
FAS 4: Lära och förbättra
Stäm av att det fungerar,
förbättra om det behövs

T
I
D

Bedömning

Behov av
förändring
I samhället
Hos målgrupper
Finns data

Vad ska
implementeras?

BEHOV

Femgradig skala:
Hög = 5; Medel = 3; Låg = 1.
Även 2 och 4 kan användas
Hög

Behov

Med

KAPACITET

PASSFORM

BEREDSKAP

RESURSER

Låg

Passform
Tillgängliga resurser

EVIDENS

Evidens

I vilken utsträckning

Beredskap

finns det evidens för

Kapacitet
Totalsumma

projektet?
Vilken typ av data?
Har det genomförts tidigare
studier/projekt? Vad fick
de för resultat?

”Drivers” för implementering
Bättre stöd och hjälp för personer
För att göra det som behöver göras

Coaching

Stöd från högsta ledning

Träning/utbildning

Urval

Stödjande administration
Integrerade &
kompensatoriska
Systematisk uppföljning
Operativ ledning
Tekniskt

Adaptivt

© Fixsen & Blase, 2008,
reviderad av Lindencrona

Viktiga kompetenser hos en spridningsoch implementeringssamordnare
 God kännedom om existerande verksamheter
 Personliga nätverk inom många delar av län/landsting
 Intresse och förmåga att arbeta systematiskt
- kring spridning till olika verksamheter, chefer och personalgrupper
- kring att stödja användningen av implementeringsmetodik
 Tid och intresse av att delta i coachning för att kunna tillämpa bästa
möjliga metodik för spridning och implementering
 Kunskap om sakområdet: asylsökande och nyanländas hälsa

