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Hur kan chefer träna färdigheter i

implementering och ledarskap?
Ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015 - 2016

Välkomna!
Enheten för implementering
Centrum för epidemiologi
och samhällsmedicin (CES)
ledarskapimplementering@sll.se
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Missuppfattningar om
implementering
1. Effektiva metoder sprider sig själva
2. Information räcker för att åstadkomma förändring
3. Utbildning leder till användning
4. Förändring sker snabbt
5. Det räcker att man tror på det man gör för att det ska
bli bra
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Chefer och
implementering

The Promoting Action on
Research Implementation
in Health Services
(PARiHS)

Kitson, A. et al. (2008)
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Forskningen:

Aktiviteter i en implementeringsprocess

Inventering av behov och metoder,
målsättning, bedömning av
tillgängliga resurser, förbereda
organisationen och medarbetarna

Behovsinventering

Cheferna i vår studie:
o Sällan genomfördes
systematiska analyser eller
strategiska beslut
o Överväldigande
informationsflöde,
begränsande kunskaper och
färdigheter för att söka och
värdera evidens

Säkra nödvändiga resurser 
Testning, hantering av
rekrytering, utbildning av
svårigheter, organisatoriskt
personal, träning, aktiviteter, tid, stöd, handledning, uppföljning,
material förbereda utvärdering metodanpassningar
av resultat, osv.

Installation

o Fokus på att informera,
motivera och engagera
medarbetarna, skapa
delaktighet, konsensus,
utbildning

Användning och
vidmakthållande

o Viss problemlösning och
anpassningar

Socialstyrelsen (2013)
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Metodstöd i implementering för
chefer
Med utgångspunkt i den senaste forskningen om
• Ledarskap
• Organisationsförändring/Implementering
• Pedagogik
Med utgångspunkt i praktiken:
• ”Adaptive reflection” övning med chefer inom SLL
• Experter inom implementering och ledarskap Vår broschyr:
”Leda implementering
– vilka beteenden ökar
chanserna för att
lyckas?” på
folkhalsoguiden.se
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Metodstöd i implementering för chefer Översikt

Workshop 1
och 2
Implementering
och ledarskap

Workshop 3
Beteendeförändring,
kommunikation
och handlingsplan

Workshop 5
Workshop 4
Handlingsplan och
Hantera
vidmakthållande av
motstånd,
en implementering
handlingsplan

Workshop 1+2:
Implementeringsledarskap

Workshop 3:
Inspirera och
motivera

Workshop 4:
Hantera motstånd

Workshop 5:
Varaktighet

Den egna
implementeringen
• Beskriv vad som
ska uppnås
• Definiera
medarbetarbeteen
de i linje med
implementering
• Prioritera
• Analysera
förutsättningar
Ledarskap vid
implementering
• Effektiva
ledarbeteenden
Egna ledarskap vid
implementering
• Individuell
feedback rapport

Egna ledarskap vid
implementering
• Precisera
ledarbeteenden
• Analysera
förutsättningar
för
ledarbeteenden
• Skapa en
handlingsplan
Inspirerande och
motiverande
kommunikation av
implementeringen

Egna ledarskap vid
implementering
• Revidera
handlingsplan
Förändringsreaktioner
vid implementering

Varaktighet av en
implementering
• Anpassning av
implementeringen
• Återkoppling

Ledarskap för att
övervinna
förändringsreaktioner
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Egna ledarskap vid
implementering
• Ledarbeteende för
att skapa
varaktighet
• Skapa
varaktighetsplan

Innehåll i metodstödet
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Huvudkomponenter i metodstödet
• Kortare föreläsningar
• Arbete med en egen aktuell implementering
(handlingsplan och vidmakthållandeplan)

• Återkoppling från oss (t.ex. individuell feedback
rapport, rollspel, övningar)

•
•
•
•

Återkoppling och utbyte deltagarna emellan
Arbete mellan träffarna
Booster epost
Kontinuerlig utvärdering
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Implementeringsspecifikt ledarskap

Exempel

Inspirera och motivera
Intellektuell Stimulering
Personlig omtanke
Vara ett föredöme
Villkorlig Belöning
Avvikelsebaserat ledarskap
Låt gå ledarskap

Min
skattning

Medarbetarnas
skattning

3,5
2,4
2,0
3,0
3,0
3,0
1,0

3,2
3,2
3,0
4,0
3,1
4,0
2,3

Spridning av
medarbetarskattningar
0,8
0,9
0,7
0,9
0,8
1,0
1,0
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Teori om implementering - Modell för
beteendeförändringar
Finns relevanta kunskaper
och färdigheter – tekniskt
och interpersonellt? T.ex.
om vad du ska göra, hur
och varför det är viktig?

Är vinsten tydlig –
automatiskt eller genom
reflektion? Förstår du varför
det är viktigt, vad som blir
vinsten? T.ex. arbetet blir
enklare, eller det finns tydlig
koppling till mål?
Finns resurser, socialt och
fysiskt? T.ex. tid, ekonomi,
material, mandat, stöd,
teknik?
Michie, Atkins & West (2014)
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Övning – Min ideala ledare
Tänk på en person vars
ledarskap har varit viktig för
din utveckling i något
avseende.
Vad karakteriserade den
personen? Vilka
ledarbeteenden stimulerade
din utveckling? Diskutera
med bänkgrannen.
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Teori om ledarskap - ”Full Range Leadership” model
Utvecklande ledarskap

Vara ett föredöme

Transaktionellt ledarskap

Villkorligt belönande

Inspirera och motivera
Intellektuell stimulering
Personlig omtanke

Prestation utöver det
förväntade

Bass & Avolio (1994)

Låt gå ledarskap

Låt-gå
ledarskap

Avvikelsebaserat
ledarskap:
- aktivt
- passivt

Prestation i linje med
det förväntade

Prestation sämre än
förväntat
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Fokus för
metodstödet i
implementering

Effektivt
Utvecklande
ledarskap
Vara ett föredöme
Inspirera och motivera
Intellektuell stimulering
Personlig omtanke
Villkorligt
belönande

Transaktionellt
ledarskap

Passivt

Avvikelsebaserat
ledarskap

Låt gå
ledarskap

Ineffektivt

Aktivt
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• 08.30-10.00
• Vad är implementering
– Är det viktigt

•
•
•
•
•

Fokus på ledarskap
Beskrivning av metodstödet
Diskussion
Teorier som ligger till bas
Preliminära resultat
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Teori om ”Full Range Leadership”
Utvecklande ledarskap

Vara ett föredöme
Inspirera och motivera
Intellektuell stimulering
Personlig omtanke
Prestation utöver det
förväntade

Bass & Avolio (1994)

Transaktionellt ledarskap

Villkorligt belönande
ledarskap

Låt-gå ledarskap

Låt-gå
ledarskap

Avvikelsebaserat
ledarskap:
- aktivt
- passivt
Prestation i linje med
det förväntade

Prestation sämre än
förväntat
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Utvärdering av metodstödet
Hade utbildningen ett mätbart
inflytande på beteendet?

Resultat

Ändrades deltagarnas
beteende tack vare
utbildningen?

Påverkan
Skedde någon
kunskapsöverföring?

Enkät från medarbetare &
intervjuer
Enkät från medarbetare
& chefer &
processutvärdering &
intervjuer
Processutvärdering &
intervjuer

Lärande
Uppskattade
deltagarna
utbildningen?

Tillfredsställelse

Processutvärdering &
intervjuer

Kirkpatrick (1996)
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Hur ser metodstödet ut i praktiken?
2015

Juni

2016

Baslinjeenkät
WS1

Medarbetar
och chefen
fyller i
enkäten

Uppföljningsenkät 1
WS2

WS3

Nov/Dec

Uppföljningsenkät 2

WS4

Medarbetar
och chefen
fyller i
enkäten

Medarbetar
och chefen
fyller i
enkäten
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Tack för idag!
Hör av dig vid frågor!
implementeringledarskap@sll.se

Utskick av ppt material nästa
vecka & möjlighet att hjälpa
oss utveckla våra verktyg
vidare

