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Innehåll temainriktade webbinarium

Måndag 20 september, 14:00-16:30 Kunskapsstyrningssystemet och förväntningar på utveckling

(Kunskapsstöd, strukturer och arbetsprocesser för att göra skillnad, nuläge
nationellt och lokalt)

Måndag 18 oktober, 14:00-16:30 Kunskapsstyrningssystemet och gapanalyser och genomförandeplaner

(Stöd och hjälpmedel för analys och presentation av det som behöver göras)

Måndag 15 november, 14:00-16:30 Kunskapsstyrningssystemet och planeringen när förändringen är utmanande

(Förutsättningar och metoder för systematisk utveckling när och där det
behövs)

Måndag 29 november 14.00-16.30 Uppföljning och analys, del 1

(Förutsättningar för uppföljning och analys i relation till kunskapsstyrning)

Måndag 13 december 14.00-16.30 Uppföljning och analys, del 2

(Erfarenheter och behov i relation till kunskapsstyrning



Dagens innehåll/hållpunkter

• 14:00 - 14:15 Inledning och tillbakablick

• 14:15 - 14:45 Om implementering (Linda Richter Sundberg)

• 14:45 - 15:00 Paus

• 15:00 – 16:00 Om genomförande – viktigt att tänka på

• 16:00-16:15 Frågor och avrundning



Kort tillbakablick webbinarium del 2

• Begreppet ”gap- och konsekvensanalys” – beståndsdelar när vi zoomar in
• Gapanalys (identifierade skillnader mellan det önskade och nuläget)

• Orsaksanalys (tankar om vad det beror på att gapen finns)

• Påverkansanalys och förändringsförslag (tankar om vad som behöver påverkas och hur det
kan gå till för att täppa till gapen)

• Konsekvensanalys (vad det betyder om inget görs, och vad arbetet med att täppa till gapen
kommer att kräva, t ex startordning/vad som behöver göras först)

gap orsaker
Områden att påverka

och förslag till
förändringar

Konsekvenser – av
att arbeta med

frågan

Konsekvenser – om
vi inte tar tag i det

= ett heltäckande
underlag för beslut

Konsekvenser – i
vilken ordning

behöver vi göra saker



Lokal arbetsprocess för vårdförlopp

1. Remissrunda

2. Uppstart grupperingar
4. Beslut om vårdförlopp lokalt 6. Genomförande

7. Uppföljning

8. Lärande och justering

3. GAP-analys & förbättringsförslag

5. Införandeplan

Fastställande
och beslut om

Vårdförlopp

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/


Linda – om implementering
se separat föreläsningsmaterial



Paus 14:54-15:05



Den lokala genomförandeprocessen



Beslut om vårdförlopp lokalt
• Beroende på vad analysarbetet kommit fram till

• Saker som behöver lösas verksamhetsinternt
• Saker som behöver lösas mellan verksamheter
• Saker som kräver politisk inblandning (satsningar, omfördelning av resurser, et c)

• Respektive region har sin egen struktur och arbetsprocess för att beslut om
genomförande ska fattas – i första hand hälso- och sjukvårdens ledning

• Ja eller nej utifrån föreslagna åtgärder
• En ansvarig verksamhet utses
• Förs in i verksamhetsplaner
• Arbetsgrupper initieras
• Frågor förs till politik
• Osv

• Ansvar för genomförande - linjen



Några komponenter i genomförandet

Stödet

Förändrings-
ledningen

Förberedelserna Kommunikationen

Uppföljningen



Låg

Hög

Hög Låg

Ibland lätt, ibland svårt

Grad av förutsägbarhet
”…att om vi gör A så åstadkommer vi B…”
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När beslut ska fattas är vissa ibland enklare än
andra. Enkelheten styrs mer av graden av samsyn
(bland de som påverkas av beslutet) och graden av
förutsägbarhet (av förväntade resultat).

Andra komponenter så som frågans tydlighet, hur
väl den beretts eller huruvida det är tydligt vem
som äger den har ofta mindre betydelse för om det
ska uppfattas lätt eller svårt att fatta beslut.

Vad de inblandade tycker och tror i varje situation
gör att konsekvenserna av besluten skiljer sig och
ställer därmed krav på olika strategier för det
kommande genomförandet.

Efter Ralph Stacey

Enkelt

Kaos

Komplext

Komplicerat



DET ENKLA DET KOMPLICERADE DET KOMPLEXA

• Tydliga utmaningar
• Tydliga lösningar
• Tydliga tillvägagångssätt

(baka sockerkaka)

• Inte detaljer, men steg att ta
kända

• Otydliga angreppssätt
• Anpassningar kommer krävas
• Justeringar kommer krävas

(bygga en laddhybrid)

• Bara för att man gjort en är
det inte säkert att den andra
blir likadan

(uppfostra barn)

• Besluta och gör
• Checklistor/standards
• Ordning och reda
• ”Installation”

• Koncept och lokal anpassning
• Systematisk förbättring,

justering, optimering över tid
• Kundorientering, fokus på

processen/flödet och utfallen
• Uppföljning, analys, reflektion
•  förflytta vänsterut det som

blir tydligare

• Syfte/kurs/inriktning
• Mod att pröva/ompröva
• Bygg på tillit och attraktorer
• Experimentera och lär (så att

erfarenheter byggs)
•  förflytta vänsterut det som

blir tydligare

Efter Ralph Stacey

Ibland lätt,
ibland svårt

Olika strategier



Förberedelserna (införandeplanen)

• Dokumentera planer så som det brukar göras
(varför, vad, hur, vem, när)

• Breddinföra det som är enkelt?
• Pilottesta där det är svårt?
• Kort sikt/lång sikt?

• Var taktiska – på goda grunder, vad är smart att göra
först?

• Glöm inte att planera även för återkopplingen

• Systematisera utvecklingen
• Vad ska åstadkommas? (sätt mål)
• Hur veta att förändring är förbättring (säkra uppföljning)
• Vilka förändringar kan leda till förbättring (idéerna)
• Rigga för test ifall något är osäkert (PDSA)

Exempel: RV plan för att införa ”Hälsodigitalen”

Dela upp i
två faser

Vad som
ska göras

I vilken
ordning

Vem som
gör vad

Test innan
spridning

Checklista för implementering med kvalitet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Färdplan-för-tjänsteinnovation.pdf (nordicwelfare.org)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/checklista-for-implementering-med-kvalitet/
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2019/02/Fa%CC%88rdplan-fo%CC%88r-tja%CC%88nsteinnovation.pdf


Inför planeringen av huret – tänk brett

http://youtu.be/osUwukXSd0k

Strategier/aktiviteter
för beteendeförändring

http://www.youtube.com/watch?v=osUwukXSd0k
http://youtu.be/osUwukXSd0k


Strategier för att påverka arbetssätt/beteenden i den
egna regionen?

- Personlig motivation
- Hjärteroten
- Värderingar

- Utbildning
- Träning i praktiken

- Coachning/feedback

- Påverka strukturer/miljö
(anslag, mötesplatser,

dataunderlag, uppföljning,
agenda, roller, osv)

- Grupptryck med i stället
för mot

- Formell lednings roll
- Informell lednings roll

- Utforma incitament
- Utforma belöningar

- Avkräva ansvar

Individ

Grupp

Organisation

Motivation Förmåga

- Strategier för spridning

Grenny, Maxfield, Shimberg,
Influencer Research Report
Vitalsmarts

Prata i mindre grupp

• Fota av bilden!

• Vad tror ni blir viktigt vid införande
av vårdförlopp/vårdprogram?

• Finns exempel på förändringsarbete med
ett brett anslag? Exempel där det inte
tänktes brett? Vad var bra? Vad var
mindre bra?



Säkra uppföljningen i genomförandet

• Data som pekar på att vi gör det som är överenskommet rätt och bra?
(process-/följsamhetsmått)

• Data som pekar på att vi får de resultat och effekter vi vill ha?
(resultatmått)

• Avstämningstillfällen (vem, när, om vad)
• De viktiga frågorna

• Hur går det? (utifrån ambitionerna)
• Hur går det? (utifrån aktiviteterna)
• Slutsatser/analys? (spelar det roll)
• Nästa steg/behov av stöd?



Säkra kommunikationen

• Att vara noga med
• Vem berörs?
• Utifrån utkomst av kommunikationen – vad vill vi att mottagarna ska tycka/veta/göra och

hur påverkar det vår kommunikation?
• I övergångar - gå ut med budskapet samtidigt så att insikter landar samtidigt
• LMT > K (Lockelse, Metod och Trovärdighet i budskapet > upplevd Kostnad)

• Beslutet och kommunikationen
• Vad ska kommuniceras?
• Till vem?
• På vilket sätt?

• Vart informationen ska finnas är viktigt
• Koppla till journalsystemen

• När?



”Ansvar för genomförandet av vårdförlopp i linjen”
– Vad betyder det i praktiken?

• Besluta
• Kommunicera
• Argumentera och motivera
• Avkräva ansvar

• Fånga upp synpunkter/lärdomar
• Agera för att underlätta/

förtydliga/förstärka

Brita (HSD)

• Besluta
• Kommunicera
• Argumentera och motivera
• Avkräva ansvar

• Fånga upp synpunkter/lärdomar
• Agera för att underlätta/

förtydliga/förstärka

Camilla (OC)

• Besluta
• Kommunicera
• Argumentera och motivera
• Avkräva ansvar

• Fånga upp synpunkter/lärdomar
• Agera för att underlätta/

förtydliga/förstärka

Elisabeth (VC)

Katrin/Marie (AC/MLA – det nära ledarskapet)

• Besluta
• Kommunicera
• Argumentera och motivera
• Avkräva ansvar

• … och genomföra förändringarà

• Fånga upp synpunkter/lärdomar
• Agera för att underlätta/

förtydliga/förstärka

• Utveckling är sällan enbart fritt valt arbete
• Utveckling förutsätter struktur för återkoppling
• Förändringsledning i linjen kräver ofta stöd, i fallet vårdförlopp;

• Stöd från experterna som arbetat med frågan
• Stöd från strateger och utvecklingsfunktioner



 …och genomföra förändringar
(konkret och nära förändringsledning)

• Aktivering av det nära ledarskapet (formellt och innehållsligt/professionellt
= Katrin och Marie)

• Så att de leder arbetet med att de lokala gapen identifieras

• Så att de leder arbetet med att de lokala förändringsbehoven identifieras

• Så att de leder arbetet med att de lokala vägarna framåt planeras

• Så att de leder arbetet med att de lokala vägarna framåt blir anpassade till den egna situationen

• Så att de leder det lokala arbetet med att sluta det gamla och börja med det nya kommer igång!



Lärdomar från de som kommit längre
– Till förändringsledaren

1. Du som har i uppgift att leda utvecklingsarbetet – skaffa dig ett stöd

• Skaffa dig en mentor om du känner dig osäker på hur väl du förstår sammanhanget

• Värna om att ledningen skapar utrymme för arbetet

• Försök få till att du som håller ihop arbetet får chans till att utbilda dig i de metoder som sammanhanget behöver

2. Utgå i arbetet från en enkel, begriplig och tydlig struktur och systematik

• Det skapar förutsättningar för bättre samarbete i verksamhetsutvecklingen och möjliggör delad förståelse

• Hitta sätt att visualisera det som pågår. Det ger för alla bättre översikt i arbetet.

3. Bygg socialt kapital med tillit och förtroende

• Det skapar både ett mer generellt och konkret engagemang i processarbeten som sträcker sig över flera enheter

4. Värna om det operativa ledarskapet

• Se till att det operativa ledarskapet är välinformerat så att de kan stödja utvecklingsarbetet

• Detta skapar stabilitet och underlättar kopplingen mellan utvecklingsarbetet och vardagen i aktuell process

• Det bidrar också ofta till att skapa bättre arbetsmiljö, socialt kapital och fungerande arbetsprocesser

5. Finn stöd för att kommunicera arbetet och hur det går

• Det mår alla involverade parter bra av. Leta upp tillfällen där de som är involverade i utvecklingsarbetet får chans att
berätta om hur det går

Centrum för allt stöd – respektive regions kunskapsstyrningsstrateger!



Resultat från reflektioner via Mentimeter

Vad tar du med dig från dagens webbinarium?



Vad tar du med dig från dagens webbinarium?

Ta fram din smartphone
Gå till www.menti.com

… eller ladda ner appen Mentimeter
Använd koden: 7569 5375

http://www.menti.com/


Innehåll temainriktade webbinarium
Måndag 20 september, 14:00-16:30 Kunskapsstyrningssystemet och förväntningar på utveckling

(Kunskapsstöd, strukturer och arbetsprocesser för att göra skillnad, nuläge
nationellt och lokalt)

Måndag 18 oktober, 14:00-16:30 Kunskapsstyrningssystemet och gapanalyser och genomförandeplaner

(Stöd och hjälpmedel för analys och presentation av det som behöver göras)

Måndag 15 november, 14:00-16:30 Kunskapsstyrningssystemet och planeringen när förändringen är utmanande

(Förutsättningar och metoder för systematisk utveckling när och där det
behövs)

Måndag 29 november 14.00-16.30 Uppföljning och analys, del 1

(Förutsättningar för uppföljning och analys i relation till kunskapsstyrning)

Måndag 13 december 14.00-16.30 Uppföljning och analys, del 2

(Erfarenheter och behov i relation till kunskapsstyrning



… och på återseende!

Tack för idag…
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