
 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Stockholms läns landsting, SLSO Tfn: 08-123 400 00 

Box 1497, 171 29 Solna    www.folkhalsoguiden.se 

 
 

 
Välkomna till ett metodstöd i implementering som fokuserar på effektivt ledarskap!  

 

Att leda implementering av nya metoder, riktlinjer eller vårdprogram är en kontinuerlig uppgift för 
många chefer. Vill du som chef lära dig mer om att effektivt leda implementeringsprocesser? 

 

Enheten för implementering erbjuder ett kostnadsfritt metodstöd i ledarskap vid implementering. Stödprogrammet 
genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och baserar sig på den senaste forskningen inom implementering och 
ledarskap. 

 

Vad lär man sig? 

 Utveckla arbetet kring en aktuell implementering. 

 Leda planering, genomförande och utvärdering av ett implementeringsarbete. 

 Coacha och stödja medarbetare på ett sätt som skapar engagemang och kompetens. 

 Analysera specifika förutsättningar på den egna arbetsplatsen som påverkar implementering. 

 Identifiera hur du som chef leder implementering i dagsläget och hur ditt ledarskap kan utvecklas.   
 

Vad innehåller metodstödet?  
Metodstödet baserar sig på arbetsmetoder och verktyg som har utarbetats av erfarna forskare inom implementering 
och ledarskap. Programmet omfattar konkreta moment kring hur man som chef effektivt kan leda implementerings-
arbete, det vill säga träning i ledarskap.  
 
Metodstödet består av fyra workshops (första tillfället är en heldag och resterande är halvdagar). Varje workshop 
innehåller korta föreläsningar om ledarskap vid implementering, erfarenhetsutbyte med andra chefer och praktiska 
övningar där du arbetar med din nuvarande implementering och praktiserar de förmågor som du får under workshop-
seriens gång. Under metodstödet får du tillgång till expertstöd och handledning. Inför programstart genomförs en kort 
enkät som handlar om ditt ledarskap vid implementering. Enkäten besvaras av dig och några medarbetare. Syftet är att 
få återkoppling på styrkor och utvecklingsområden i det egna ledarskapet vid implementering. Enkäten kommer att 
användas som en källa till återkoppling och upprepas efter metodstödet för att studera hur ditt ledarskap har 
utvecklats. Utvärdering av programmet kommer att ske innan, under och efter genomförandet för att kunna anpassa 
den till dina behov.  
 

När genomförs metodstödet? 
Metodstödet pågår under våren 2016. Utvärderingen genomförs via kortare enkäter (som nämnts ovan) vid tre tillfällen 
(vinter 2015, vår 2016 och höst 2016).  
 

Vem kan delta? 
Första och andra linjens chefer (med personalansvar) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län som arbetar (hösten 
2015 eller våren 2016) med att implementera en evidensbaserad metod, ett vårdprogram, en riktlinje eller dylikt.  
 

Vem arrangerar metodstödet? 
Metodstödet ges av Enheten för implementering som ger stöd till implementering av evidensbaserade metoder, rikt-
linjer och vårdprogram. Enhetens aktiviteter omfattar utbildningar, seminarier, handledning, expertråd och relevanta 
skriftliga informationsmaterial. Utvärdering av metodstödet kommer att genomföras av ett forskarteam vid Medical 
Management Center, Karolinska Institutet.  
 

Mer information och anmälan 
För anmälan till metodstödet och mer information kontakta Rebecca Mosson, Enheten för implementering, CES,  
e-post: ledarskapimplementering@sll.se. Vid anmälan vänligen ange namn på din arbetsplats, antal personer du är chef 
för och vilken metod som ska implementeras samt när implementeringen ska ske. Anmäl dig senast den 20 oktober 
2015.  
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