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Implementering inom folkhälsoområdet

Hur genomför man en vetenskapligt grundad och 
genomtänkt implementering av ANDT-förebyggande 
arbete?
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Effektiv implementering av  effektiva metoder ger resultat – inget 
annat (efter Fixen m fl 2005)
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Varför evidensbaserade insatser?

• Åderlåtning (livsfarligt)
• DARE (ingen effekt)
• Scared straight (ingen/negativ effekt)
• Kortisoninjektion vid tennisarmbåge (negativ effekt på lång sikt)
• Lägga spädbarn på mage (ökad risk för plötslig spädbarnsdöd)

1.Inte skada! 

2.Erbjuda insatser med god kvalitet

3.Inte satsa resurser p å ineffektiva åtg ärder
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2 008 studier

49 studier att 
dra 

slutsatser 
från

”The body of evidence”
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Att fundera på innan implementering av en insats

•Förekomst av problem (behövs metoden?)

•Forskningsstöd (fungerar metoden?)

•Etik (är det OK att använda metoden?)

•Ekonomi (är det resurseffektivt att använda 
metoden?)

•Acceptans (vill mottagarna ha metoden?)

•Implementering (är det möjligt att 
implementera metoden på lång sikt?)

The body of evidence
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Effektiv implementering av  effektiva metoder ger resultat – inget 
annat (efter Fixen m fl 2005)
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Skörbjugg, barnsängsfeber, alkoholberoende, nyfödda barn …

Vi beh över evidensbaserade metoder för 
implementering av evidensbaserade 

metoder!
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Conclusion: While it is possible to transport a family 
program like the Strengthening Families Program 
from its American original to Sweden, and also that 
many parents can be recruited to participate in the 
program, no effects were found for the program, 
neither on substance use among the adolescents, nor 
on the risk and protective factors that the program 
aims to affect.
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Snabb implementering förekommer …
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Faktorer som påverkar implementering

• Spridning

• Implementeringsprocess

• Programföljsamhet

• Tid
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Spridningskurvan (i bästa fall) 
(Rogers 2003)

Tid Tid 

100%100%

00

InnovatorsInnovators

LaggardsLaggards

Late Late 

majoritymajority

EarlyEarly

majoritymajority

Early Early 

adoptersadopters



.Sid

… ibland ser det ut så här …
(efter Sundell 2008)
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Faktorer som påverkar implementering

• Spridning

• Implementeringsprocess

• Programföljsamhet

• Tid
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Skilj på metod och implementeringsprocess

Metod

• Vilka komponenter ingår i metoden?

• Vilka effekter kan man förvänta sig?

Implementeringsprocess

• Vilka implementeringskomponenter ingår?

• Vilka effekter kan man förvänta sig?
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Det behövs ett behov

Lokala behov är en viktig faktor för att 
implementering av en ny metod ska fungera

”vi har problem med ungdomsfylleri i vår kommun”

När behoven uttrycks explicit ökar chanserna till 
lyckad implementering  

”vi behöver ett effektivt program för att förebygga 
alkohol- och drogbruk bland unga i vår kommun”
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CRM-NIVÅ BESKRIVNING 

1. Ingen 
medvetenhet 

Generellt sett anses inte frågan/ämnesområdet vara ett problem.  

2. Förnekelse Ett fåtal personer anser att frågan/ämnesområdet kan innebära ett 
problem, men inte något man behöver göra någonting åt.  

3. Låg 
medvetenhet 

Frågan/ämnesområdet börjar ses som ett lokalt problem men det finns 
ingen omedelbar motivation att agera.  

4. Förberedelse Organisationen/kommunen börjar inse vikten av att agera. Det finns 
dock ingen riktig handlingsplan. 

5. Planering Kunskap om problemet och potentiella lösningar finns. Engagerade 
nyckelpersoner börjar planera konkreta åtgärder. 

6. Igångsättning Aktiviteter initieras. Entusiasmen bland nyckelpersoner är stor medan
engagemanget i övrigt är måttligt.  

7. Stabilisering Några stabila aktiviteter pågår och insatserna stöds generellt av 
organisationen/lokalsamhället. Det finns ingen effektutvärdering.  

8. Fastställelse Aktiviteter pågår och beslutsfattare stödjer utvecklingen. Utvärdering 
genomförs fortlöpande och nya insatser planeras.  

9. Hög nivå av 
ägande  

Detaljerad och heltäckande kunskap finns om förekomst, orsak och 
åtgärder. Både riktade och generella insatser erbjuds. Utvärderingar 
genomförs fortlöpande och kommuniceras till lokalsamhället.  

 

Community 
Readiness
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Tillgänglighetsbegränsande insatser i 15 kommuner i Västra Götaland, 
Östergötland, Uppsala och Västernorrland, hösten 2011

Dimensioner CRM (1-9)

Pågående insatser 6,0-7,0

Kännedom om insatserna 4,0-5,6

Ledarskap 3,3-6,2

Arbetsklimat 4,5-6,3

Kunskap om ämnesområdet 3,8-5,4

Resurser 5,2-6,4
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Rätt metod på rätt sätt

Implementeringen fungerar bäst om metoden

• är relevant

• har relativa fördelar

• överensstämmer med gällande värderingar

• är lätt att använda 

• visar synliga resultat snabbt

• går att anpassa till lokala förhållanden
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Snabb implementering inom idrotten

• Relativa fördelar
• Lätt att använda
• Synliga resultat snabbt
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Snabb implementering inom sjukvården

En ny metod för att tina upp blodplasma resulterade 
i att plasmasvinnet minskade med 80% och att 
besparingar på över 100 000 kr gjordes under det 
första året. (Wehrli, 2009)

Förklaring till den lyckade implementeringen:

• Enkel metod som fungerar

• Leder till besparingar
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Rätt metod på rätt s ätt

• Identifiera främjande och hindrande faktorer

• Skapa organisatorisk kapacitet och stödjande klimat

• Anställa, involvera, utbilda, stödja och behålla personal 

• Identifiera opinionsledare

• Implementeringsteam

• Implementeringsplan

• Resurser

• Utvärdering och feedback

Information och utbildning räcker inte!
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Faktorer som påverkar implementering

• Spridning

• Implementeringsprocess

• Programföljsamhet

• Tid
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Programföljsamhet (fidelity)

•Programföljsamhet, dvs hur väl ursprungsmetoden följs, är 
viktigt för utvärdering och effekt 

•Om en central komponent i en metod tas bort eller tonas ner, så
har en ny metod skapats

•Förväntat utfall?
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Ansvarsfull alkoholservering

Syfte: minska krogrelaterat våld genom att 
motverka överservering och servering till 
underåriga på restauranger och barer

Metodens huvuddelar: utbildning, samverkan 
och tillsyn

Aktörer: kommunen, restaurangbranschen och 
polisen

20 oktober 2014 Namn Efternamn25
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Programtrohet (fidelity)
- Ansvarsfull Alkoholservering (290 kommuner)

1. 2001: en svensk forskningsstudie visade en 
kraftig minskning (29%) av krogrelaterat våld

2. Regeringen gav Statens folkhälsoinstitut i uppdrag 
att sprida metoden

3. 2008: utvärdering av implementering - 81%
av kommunerna uppgav att de använde metoden

4. 2009: utvärdering av fidelity– bara 13% av 
kommunerna använde metoden fullt ut

5. Lägre effekt – 9% minskning av krogrelaterat våld
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Commentary by Segrott et al (April 2014)

”… adaptations made to the 
intervention may have undermined 
intervention fidelity …”

Response by Skärstrand et al (April 2014)

”… at least four explanations are available …”

1.Methodological differences of the outcome trials
2.Ambiguities in the cultural adaptation
3.Inadequate implementation
4.Unobserved contextual influences that might have 
moderated the effect

“No effects were found”
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Faktorer som påverkar implementering

• Spridning

• Implementeringsprocess

• Programföljsamhet

• Tid
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Tid

Tid (ofta flera år) behövs för att uppnå hållbar 
förändring

Ett exempel: LUMA (Lokalt Utvecklingsarbete Med 
Ambitioner), statligt finansierat ANDT-förebyggande 
projekt i 25 kommuner i 5 län, 2009-2010.
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LUMA (Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner)

2010-2011
Utvärdering

2009-2010
LUMA-projektet pågår 

med stöd från dåvarande FHI

Redan pågående ANDT-insatser

Implementering LUMA
Effekter av LUMA?

2013
Utvärdering



.Sid (Ogden 2011)



.Sid (Meyers, Durlak & Wandersman, 2012)



.Sid

Mer om implementering
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Frågor?


