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Hvorfor være opptatt av 
implementering? 



Hvorfor er vi opptatt av 
implementeringskvalitet? 
 

 
• Uten fokus på implementering overføres kun 14 % av 

intervensjoner til praksisfeltet etter i gjennomsnitt 17 år. 
(Balas & Boren, 2000) 

 
• Med systematisk bruk av implementeringskunnskap 

gjennomføres i gjennomsnitt 80 % av det planlagte 
forandringsarbeidet etter circa tre år.  

(Fixsen, Blase, Timbers & Wolf, 2001) 
 

 
 

 



«Implementation matters» 

 
• implementering har vesentlig betydning for effekten av  

 intervensjonene  

• indikerte en gjennomsnittlig effektstørrelse to til tre ganger 
større når programmer ble innført med høy 
implementeringskvalitet. 

(Durlak & Dupre, 2008) 

  
 

 

• Data fra litteraturgjennomgang av 542 
effektstudier på forebyggende og 
helsefremmende programmer for barn og 
unge viste at: 

 

 



Implementering = 
Broen mellom forskning og 

praksis 



Implementering = 
Broen mellom forskning og 

praksis 

”Implementering er en planlagt og målrettet prosess 
med et sett av spesifiserte aktiviteter som skal til for 
å innføre en metode eller et program til praksisfeltet”  

(Fixsen et al., 2005) 

 



Måten implementeringen skjer på 
er viktig for effekten! 



Letting “it” happen. . .            
 (“Spray & pray”)   



Helping “it” happen. . .  



Måten implementeringen skjer på 
er viktig for effekten! 

Making “it” happen. . .  





Fixsens rammeverk for  
aktiv implementering 

Anvend-
bare 

interven-
sjoner 

Implemen-
terings-

drivkrefter 

 

Implemen-
terings-

faser 

 

Implemen-
terings-

team 

For-
bedrings-
sykluser 

EFFEKTIV IMPLEMENTERING 



Kort om  
Tidlig Innsats for Barn i Risiko 

(TIBIR) 



TIBIR – Tidlig innsats for barn i risiko 

 
 

 
  
  
 

• TIBIR er et program for forebygging og behandling av 
atferdsproblemer hos barn i alderen 3 – 12 år. 
 

• Programmet er utviklet for å identifisere og tilby tidlige, 
effektive og skreddersydde intervensjoner, og skape 
positive utfall for familier i målgruppen.   

  
• 5 RCT’er konkluderer med at TIBIRs intervensjoner gir 

bedre utfall for familiene, sammenliknet med vanlig 
praksis.  
 

• Består av seks ulike intervensjonsmoduler som er rettet 
mot foreldre, skole/barnehage eller barnet selv.  
 

• Det er et mål å gi ledere og ansatte som kommer i kontakt 
med barn og familier med atferdsvansker en felles 
forståelse for hvordan atferdsvansker oppstår og hvordan 
de kan avhjelpes. Modulene utgjør sammen en helhetlig 
innsats  
 
 
 
 
 
 
 



Målgruppen for TIBIR 
Familier med barn i alderen 3-12 år som er  
i risiko for å utvikle atferdsvansker eller som 

allerede fremviser slike vansker. 
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Modulene i TIBIR 



Implementeringsinfrastruktur  

 

De  1 0 0  l o k a l e  i m p l e m e n t e r i n g s t e a m e n e  er 
ansvarlige for den praktiske implementeringen av TIBIR i sin 
 egen kommune. 

TIBIR har blitt implementert i over 100 kommuner over en periode på 12 år. Det gjør det tilgjengelig 
for ca. 30 % av den totale norske befolkningen. Programmet har ca. 800 aktive utøvere fordelt på 
over 600 tjenestesteder, og er estimert til å ha bistått mer enn 11 000 familier.  
 
Oppskaleringen av TIBIR har gjort det nødvendig å velge en implementeringsstrategi 
som bygger opp den lokale kapasiteten. Implementeringsinfrastrukturen består av: 
 

104 TIBIR-  

kommuner 

 
 

305 aktive  

 PMTO-terapeuter –           67 under 

opplæring 

 

774 aktive TIBIR-utøvere – 110 under 

opplæring 

 

NIT består av  5  r e g i o n a l e  i m p l e m e n t e r i n g s t e a m , 
som er ansvarlige for regional spredning og implementering av 
programmet, samt støtte de lokale implementeringsteamene. 

1  n a s j o n a l t  i m p l e m e n t e r i n g s t e a m  (NIT), som er 
ansvarlig for å utvikle, forbedre og kvalitetssikre programmet og 
implementeringsverktøyene.  



Implementeringsveilederen 
som et redskap i 
implementeringen av TIBIR 







Fixsen et al (2005) 

Forholdet mellom implementeringen og effekt av intervensjonene 
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Hensikten med implementeringsveilederen  

• Boken er hovedsakelig et hjelpe- og styringsverktøy for å guide 
TIBIR-kommuner gjennom implementeringsprosessen.  

• Gjøre kompleksiteten i implementeringsprosessen synlig, 
forståelig og håndterbar. 

• Målet er å støtte kommunene i å etablere rutiner for å sikre og 
opprettholde høy implementeringskvalitet, slik at TIBIR kan nå 
fram til brukerne med tiltenkt innhold og riktig omfang. 

 



 
          DEL 4 

 
Hjelpeark,  

maler,  
vedlegg og 

PowerPoint-
presentasjoner 

    DEL 3 
 

Implementering 
av TIBIR 

     DEL 2 
 

 Implementerings-
teori 

Oppbyggingen av implementeringsveilederen 

DEL 1 
 

Bakgrunn for TIBIR   



Fra teori til praksis 
 
• For å overføre kunnskapen til praksis har vi tatt utgangspunkt i 

Fixsens fire faser, og for hver fase har vi beskrevet i detalj 
handlingene som må gjøres og knyttet dem til relevante 
implementeringsdrivkrefter.  

 
• I tillegg har vi laget hjelpeark og diverse materiell 
 knyttet til flere av handlingene, som kan være  
 nyttige i planleggingen og gjennomføringen av  
 implementeringen.  
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Operasjonalisering av rammeverket 

• Nedenstående viser hvordan vi har tatt utgangspunkt i hva Fixsen et 
al. ser som viktige aktiviteter i de 4 implementeringsfasene.  

• Så har vi forsøkt å operasjonalisere dette i konkrete handlinger, som 
igjen deles inn i mindre delhandlinger.  

• Mange av handlingene støttes så opp med hjelpeark og maler – og vi 
viser i det følgende bare noen eksempler på enkelte handlinger som 
er operasjonalisert i de respektive fasene. 



Utforskningsfasen (exploration) 

• Det overordnede målet er å kartlegge og undersøke: 

• hva som er behov for målgruppen  

• i hvilken grad programmet vil gjøre organisasjonen i bedre stand til å 
dekke behovet  

• om organisasjonen ønsker programmet.  

• potensielle barrierer for implementering, f.eks. motstand hos 
fagpersoner 

• Det er viktig at organisasjonen kan innfri de nødvendige 
forutsetningene for at programmet kan implementeres (readiness).  

• Ledelse og aktuelle deltakere skal informeres og involveres.  

• Fasen ender med en beslutning om å satse på det aktuelle 
programmet eller ikke    

 

 

Utforsking 



Handlinger i utforskningsfasen:  
1. Skaffe oversikt over kommunens organisering/ledelse og sikre forankring  

på tvers av tjenestene/etatene 

2. Gi generell informasjon om TIBIR 

3. Foreta en behovsanalyse  

4. Drøfte foreløpige ønskede målsettinger med implementeringen av TIBIR 

5. Identifisere fremmende og hemmende faktorer for implementeringen av 
TIBIR   

6. Etablere en foreløpig styringsgruppe og identifisere en kontaktperson mot 
det regionale implementeringsteamet  

7. Vurdere kommunens mulighet til å utdanne egne PMTO-terapeuter  

8. Presentere intensjonsavtalen  

9. Beslutte om kommunen skal implementere TIBIR  



Fase 1: Utforskningsfase 
Eksempel:  Identifisere fremmende og hemmende 
faktorer for implementeringen av TIBIR 

– Ansvarlig: Kommunens ledere i samarbeid med det regionale 
implementeringsteamet  
 

• Det er en rekke forhold som kan påvirke implementeringskvaliteten og 
derigjennom hvilken effekt programmet har. I denne fasen er det viktig 
å kartlegge: 
 
• Eksisterende tverrfaglige samarbeid og henvisningsrutiner 
• PMTO-kompetanse eller muligheter for bistand hos viktige 

samarbeidsinstanser utenfor kommunen (BUP, Bufetat) 
• Mulige hindringer som kan påvirke implementering av TIBIR, f.eks. motstand 

mot EBP eller uenighet vedr. prioriteringer 
• Mulige fremmende faktorer som kan bidra til vellykket implementering og 

eventuelt kompensere for hindringer, f.eks. kunnskap om og erfaring med 
implementering  
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Kategorier: 
 
Kontekstfaktorer 
 
 
Programfaktorer 
 
 
Organisasjonsfaktorer 
 
Personalfaktorer 
 
 
Faktorer ved 
implementeringsteam 

Fremmende: 
 
støtte fra politisk/administrativ 
ledelse 
 
Intervensjonene er relativt 
enkle å bruke 
 
forpliktende/langsiktig innsats, 
finansiering og ressursbruk 
 
støtte og oppslutning i 
personalgruppen 
 
høy grad av motivasjon og 
engasjement 
 
 
 

Hemmende: 
 
lite aksept for metoden eller 
kritiske fagmiljø 
 
praksis som vanlig oppleves 
som mer fordelaktig 
 
manglende forankring i 
organisasjonen 
 
store personalkonflikter 
 
 
lite strategisk utvelgelse av 
deltakere i 
implementeringsteamet 

Eksempler 
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Etableringsfasen (installation) 
• Viktig med stor grad av enighet i flere deler av organisasjonen om å 

ta i bruk det nye programmet. 

• Bred forankring i ledelse er avgjørende. 

• Etablering av lokalt implementeringsteam vil kunne bidra til å sikre 
nødvendige ressurser til implementeringsarbeid.  

• Rekruttering og opplæring av ansatte 

• Sikre økonomiske ressurser, tilgang til materiell, utstyr, lokaler etc. 

• Utvikle gode henvisningsrutiner 

• Avsette tilstrekkelig med tid 

Etablering 



Handlinger i etableringsfasen: 
1. Etablere et kommunalt implementeringsteam for TIBIR  

2. Innføre intervensjonen PMTO-behandling  

2.1 Rekruttere kandidater til PMTO-opplæringen  

2.2 Gjennomføre opplæringen av PMTO-terapeuter  

3. Utarbeide en implementeringsplan  

4. Operasjonalisere implementeringsplanen for aktuelle tjenesteområder 

5. Utvikle henvisningsrutiner for målgruppen 

6. Lage en informasjonsstrategi og starte informasjonsspredning 

 

 



Eksempel:  Etablere et kommunalt implementeringsteam 
for TIBIR 

- Ansvarlig: Kommunens ledere i involverte tjenester i samarbeid med det 
regionale teamet 
 

• Forutsetningen for å implementere TIBIR er at det etableres et gjensidig 
forpliktende samarbeid mellom kommunen og Atferdssenteret 
 

• Samarbeidet forankres gjennom å opprette et kommunalt 
implementeringsteam 
 

• Det kommunale implementeringsteamet vil i alle fasene av 
implementeringen ha det overordnede ansvaret for fremdrift, 
kvalitetssikring og evaluering av TIBIR 
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Fase 2: Etableringsfase 



Implementeringsteam 



Kommunale implementeringsteam / 
Styringsgruppe 

Representant fra RIT 

FORANKRING gjennom hele implementeringsprosessen 





• Nylig lærte ferdigheter settes ut i livet. 

• Den mest sårbare fasen – utøverne kan føle seg usikre på nye 
arbeidsmåter.  

• Utfordringer forbundet med endring for både utøvere og ledelse, og 
det kan være sterke motivasjonsfaktorer for å gi opp og gå tilbake til 
gamle etablerte rutiner og praksis. 

• Viktig å rydde unna barrierer og utvikle systemløsninger raskt. 

• Fortløpende problemløsning og beslutningstaking basert på erfaring, 
evalueringssystemer og flere datakilder er nødvendig for å fremme 
kontinuerlig forbedring. 

• Implementeringsteamet er avgjørende i denne fasen. De skal bidra til 
å utvikle ansattes kompetanse, hjelpe ledere med å tilpasse 
organisasjonens roller og gi nødvendig støtte og veiledning i å bruke 
programmet. 

Innføringsfasen  
(initial implementation) 

Innføring 



Handlinger i innføringsfasen: 
1. Sikre PMTO-terapeutens videre arbeid i kommunen  

2. Iverksette implementeringsplanen  

 2.1 Sikre faglige, organisatoriske og forankringsmessige forhold i     
       forbindelse med innføring av TIBIR-intervensjonene 

 2.2 Fortsette informasjonsspredningen 

 2.3 Innføre foreldrerådgivingsintervensjonen  

 2.4 Innføre foreldregruppeintervensjonen 

 2.5 Innføre konsultasjonsintervensjonen 

 2.6 Innføre kartleggingsmodulen 

 2.7 Innføre sosial ferdighetstreningsintervensjonen 

 2.8 Etablere henvisningsrutiner og rutiner for samordning av intervensjonene   

3. Sikre forsvarlig oppbevaring av sensitive personopplysninger  

4. Etablere rutiner for datainnsamling og rapportering 



Eksempel: Etablere rutiner for datainnsamling og 
rapportering 

– Ansvarlig: Det kommunale implementeringsteamet og den enkelte utøveren 

 
• Pmto.no er PMTO og TIBIRs databaserte beslutningssystem. 

 
• 3-delt formål:  

1. Nettside for publikum med informasjon om PMTO/TIBIR 
2. Intranett og støtte for PMTO- og TIBIR-utøvere  
3. Kvalitetssikrings-, og rapporteringssystem for nasjonalt-, 

regionalt-, og kommunale implementeringsteam. Gir f.eks. 
kommunene mulighet til å følge med på de ulike TIBIR-
aktivitetene i sin kommune, og slik ha et databasert grunnlag for 
å ta gode implementeringsbeslutninger. 
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Fase 3: Innføringsfase 



Etablere rutiner for datainnsamling og rapportering 
forts. 
• PMTO-terapeutene har blitt lært opp i systemet i sin utdanning, 

men nå skal alle TIBIR-utøvere læres opp i systemet og registrere 
informasjon om seg selv.  

 
• Utøvere og kommuner har tilgang til: 

• oppdatert materiell,  
• TIBIR-opplæringer/kurs og veiledningsgrupper,  
• utøveres egen saksvirksomhet, inkl. effekt hos familien og 

brukerfornøydhet 
• ressursutnyttelse og kapasitet i kommunen 
• rapportgenerator  

• egen side for foreldre – flere språk  
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https://www.pmto.no 
 

https://www.pmto.no




• Driftsfasen er nådd når et program er blitt en integrert del av den 
vanlige praksisen i organisasjonen, dvs. at mer enn halvparten av de 
tiltenkte utøverne:  

• er opplært, 

• bruker programmet med høy grad av integritet, og dermed 

• oppnår gode resultater for målgruppen. 

•  Ledelsen har utviklet prosedyrer for å støtte den nye måten å jobbe 
på 

• Systemet har blitt tilpasset for å imøtekomme de nye arbeidsformene 

• Først i denne fasen vil man kunne se de endelige gevinstene som 
programmet innebærer for målgruppen og organisasjonen. 

 

 

Driftsfasen (full implementation) 
Drift 



Handlinger i driftsfasen:  
1. Evaluere implementeringsplanen  

2. Lage plan for videre drift av TIBIR 

3. Kvalitetssikre og utvikle TIBIR-utøvernes videre arbeid 

4. Fortsette informasjonsspredningen  

5. Fortsette datainnsamlingen og rapportering  

 

 



Eksempel: Evaluere implementeringsplanen 
– Ansvarlig: Det kommunale implementeringsteamet 

 
• Er TIBIR etablert i kommunen med de rammebetingelsene og 

ressursene som er dokumentert som nødvendig? 
(programintegritet) 
 

• Utøves TIBIR-intervensjonene overfor målgruppen i samsvar 
med de faglige prinsippene som er beskrevet og dokumentert 
effektive? (metodeintegritet)  
 

• Videre må man evaluere måloppnåelsen av TIBIR-tilbudet 
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Fase 4: Driftsfase 





Implementeringsfaser 

Drift Innføring Etablering Utforsking 



Survey av kommuners anvendelse 
av implementeringsveilederen  -  

noen utvalgte svar 
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Hvor lenge har din kommune vært en TIBIR-kommune? 
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5,9% 

0,0% 

11,8% 

52,9% 

23,5% 

5,9% 

Har ikke brukt denne delen

Ikke nyttig

Litt nyttig

Nyttig

Veldig nyttig

Avgjørende

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Prosent 

I hvor stor grad finner du del 1 (Bakgrunn for TIBIR) av veilederen nyttig?  
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I hvor stor grad finner du del 2 (implementeringsteori) av veilederen nyttig? 

5,9% 

0,0% 

11,8% 

47,1% 

29,4% 

5,9% 

Har ikke brukt denne delen

Ikke nyttig

Litt nyttig

Nyttig

Veldig nyttig
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Prosent 
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I hvor stor grad finner du del 3 (Implementering av TIBIR) av veilederen nyttig? 

0,0% 

0,0% 

5,9% 

41,2% 

35,3% 

17,6% 

Har ikke brukt denne delen

Ikke nyttig

Litt nyttig

Nyttig

Veldig nyttig
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Prosent 
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I hvor stor grad finner du del 4 (Hjelpeark, maler, vedlegg…) av veilederen nyttig? 

5,9% 

0,0% 

5,9% 

35,3% 

35,3% 

17,6% 

Har ikke brukt denne delen

Ikke nyttig

Litt nyttig

Nyttig

Veldig nyttig

Avgjørende

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Prosent 
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Fritekst:  Er det spesifikke handlinger i implementeringsveilederen eller spesifikke 
hjelpeark, maler etc. du vil fremheve som spesielt nyttige?  

• «Del 3, fase 3 har vært og er en veldig god oppskrift og huskeliste. Den fungerer 
som en veiviser i arbeidet. Det har og vært nyttig for kommunen å ha veilederen 
som et oppslagsverk.  Den signaliserer tydelig at man må være grundig i 
implementeringen for å sikre gode resultater. Veldig nyttig kunnskap som kan 
overføres til flere oppgaver. 
 

• Enkelte av hjelpearkene for rekruttering, har jeg brukt mye. Ansvarliggjør ledere og 
sikrer at både ledere og deltakerne vet hva de går til» 

 
• «Jeg har brukt veilederen svært mye, og det har vært av største betydning for meg 

å kunne gå til veilederen f.eks. ved presentasjon for sentrale ledere i bydelen av de 
ulike fasene man går igjennom i en implementeringsprosess, og ikke minst når det 
er snakk om fremmende og hemmende faktorer. At styringsgruppen forankres i 
ledelsen  og hvor stor betydning arbeidsgruppens sammensetning har for å få et 
godt og forpliktende samarbeid. Til sist ønsker jeg å presisere hvor utrolig nyttig 
malen for implementeringsplanen har vært. Et nyttig verktøy som venter på å bli 
tatt i bruk, og man slipper all somlingen og frustrasjonen jeg opplevde da 
implementeringsplanen skulle skrives for første gang for mange år siden.» 

 



Har implementeringsveilederen gjort deg mer motivert og engasjert i TIBIR? 
Evaluering av TIBIRs implementeringsveileder 
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Ja, en del

Ja, ganske mye

Ja, absolutt!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Prosent 



Evaluering av TIBIRs implementeringsveileder 
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Har implementeringsveilederen gjort deg mer motivert og engasjert i 
implementering generelt? 



Evaluering av TIBIRs implementeringsveileder 
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Er det noe overføringskunnskap å ta med seg fra implementeringsveilederen til 
andre områder eller andre program? 

Ja, noen få 
elementer av den  

Ja, spesifikke deler 
av veilederen 

Absolutt -  hele 
veilederen 

Vet ikke Nei 
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Har implementeringsveilederen gjort kompleksiteten i implementeringen av TIBIR mer synlig? 

11,8% 

23,5% 

29,4% 

35,3% 

Nei

Ja, litt

Ja, ganske mye

Ja, absolutt!
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Prosent 
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Har implementeringsveilederen gjort kompleksiteten i implementeringen av TIBIR mer forståelig? 

0,0% 

35,3% 

17,6% 

47,1% 

Nei

Ja, litt

Ja, ganske mye

Ja, absolutt!
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Har implementeringsveilederen gjort kompleksiteten i implementeringen  
av TIBIR mer håndterbar? 

5,9% 

35,3% 

23,5% 

35,3% 

Nei

Ja, litt

Ja, ganske mye

Ja, absolutt!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Prosent 



Hvis du skulle nevnt én viktig ting du har lært om implementering etter å ha gjort deg 
kjent med og/eller anvendt (deler av) implementeringsveilederen – hva er det? 

“Det å ansvarliggjøre 
ledere særlig vedr. å ta 

ansvar for å legge til rette 
slik at de som får en 
kompetanse får tid & 

mulighet til å bruke den” 



Hvis du skulle nevnt én viktig ting du har lært om implementering etter å ha gjort deg 
kjent med og/eller anvendt (deler av) implementeringsveilederen – hva er det? 



Takk for oss! 
a.a.gronlie@atferdssenteret.no 

d.e.kristiansen@atferdssenteret.no 
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