
Hur kan vi omsätta kunskap 
till klinik?

Lessons learnt from Implementation Science



Master- och doktorandkurser i 
Implementeringsvetenskap

Implementeringen av hälsofrämjande appar i 
hälso- och sjukvården
• Mödra- barn- och skolhälsovården
• Levnadsvanor och psykisk hälsa

Implementeringen av nya arbetssätt i 
primärvården
• Integrerad beteendehälsa
• Livsstilsteam

Docent i folkhälsovetenskap vid
Linköpings universitet



Vad är 
implementeringsvetenskap?

Varför forskning om 
implementering?

Vad bidrar till en lyckad 
implementering? 
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Vad menar vi med 
implementering?
Av latinets implere = fylla, fylla upp

I vardagligt tal
att införa, förändra, implementera, normalisera 
eller förverkliga

”Aktiva och planerade åtgärder för att en ny 
metod ska användas som ordinarie metod i en 
organisation”. T Greenhalgh 2005
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Vad menar vi med implementering?

Att implementera 

Planera och genomföra en förändring/implementering 

Att forska om implementering

Förstå och förklara determinanter och mekanismer i en implementering
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Vad är 
implementeringsvetenskap?

”Studier av ¨strategier som används 
för att införa nya metoder i en 
ordinarie verksamhet och som 
säkerställer att metoderna används så 
som det var avsett och med 
varaktighet” Anpassat från Socialstyrelsens 
definition av implementering

Det går inte att visa bilden.
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Forskning om implementering

Vad bidrar till lyckad eller mindre 
lyckad implementering?
Hinder för implementering

Drivkrafter för implementering (facilatorer)

”Interventionsstudier” som testar strategier för 
implementering

Vad implementeras?
Implementering t ex adoption och fidelity

Anpassningar som gjorts
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Varför forskning om implementering?

“The 17-year odyssey” 
Det tar 17 år för att 14% av 
forskningsevidens ska nå klinik

Forskning om 
implementering
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Patient/Klient 
nytta

Klinik/
Praktik

Kunskap/ 
Evidens/Ny 

metod 

Forskning om 
implementering
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Hybrid design

Curran et al., 2012: 
“… can provide more rapid translational 
gains in clinical intervention uptake and 
more useful information for researchers 
and decision makers.”
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”Det nya”
kunskap, evidens, metod, praktik, rutin, 

arbetssätt etc.

Strategier som stöder 
implementeringen

utbildning, återkoppling, facilitering, 
finansiering etc. Kontext

förändringsklimat, resurser, normer, 
stöd från ledning etc. 

Användare
hälso- och sjukvårdsprofession, 

medarbetare

Utfall
användning, 

vidmakthållande, 
kostnad, fidelity

etc. 

Anpassad från Nilsen Birken (eds) Handbook on Implementation Science, 
2020

Vad bidrar till en lyckad 
eller mindre lyckad 
implementering? 

”Slutanvändare” 
patient, klient, brukare, 

anhörig, elev, medborgare 
etc.
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Hur förstås ”Det nya” av medarbetare och 
patienter?

Relativ fördel – är innovationen bättre än det vi gör nu/praxis? 

Kompatibilitet – förenligt med befintliga behov, normer och rutiner?

Anpassbarhet – kan det anpassas till vår verksamhet?

Komplexitet/ användbarhet – är det svårt att använda eller förstå?

Testbarhet – är det möjligt att testa innan en implementering?

Observerbarhet – är nyttan tydlig/synlig på kort sikt? 
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”Det nya”    Kontexten

Hur behöver ”Det nya” anpassas till verksamheten?

Hur behöver verksamheten anpassas till ”Det nya”

Vad finns det för förutsättningar i verksamheten för implementering?

• Hinder/drivkrafter

• Erfarenheter
• Förväntningar/farhågor
• Resurser (finansiering, lokaler, personal, kompetens etc.)

• Informella och formella ledare
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Strategier för implementering

Implementeringsplan
• Vad ska göras, av vem, när

”Skräddarsydd” facilitering utifrån … 
• hinder och drivkrafter

• resurser

• erfarenhet hos individer och kollektivet

• ”Det nya”

• … osv
Quality Implementation Framework, Meyers, 2012
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”Det nya”
kunskap, evidens, metod, praktik, rutin, 

arbetssätt etc.

Strategier som stöder 
implementeringen

utbildning, återkoppling, facilitering, 
finansiering etc. Kontext

förändringsklimat, resurser, normer, 
stöd från ledning etc. 

Användare
hälso- och sjukvårdsprofession, 

medarbetare

Utfall
användning, 

vidmakthållande, 
kostnad, fidelity

etc. 

Anpassad från Nilsen Birken (eds) Handbook on Implementation Science, 
2020

”Slutanvändare” 
patient, klient, brukare, 

anhörig, elev, medborgare 
etc.
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Vad tar ni med 
er från idag?
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1. Text slides
Use the section slide if you need to explain the transition to a new section in 
long presentations.
Use the same background colour for all – or use different colours to group
related sections, and to set unrelated sections apart.



Use a black or a white background

• Slides are available with a black or white background.
• Choose a slide layout under the New Slide button, and change the layout of

an existing slide with the Layout button.

Be consistent throughout your presentation and stick with either black or 
white slides.



Accessibility on the first slide

• People with reduced vision should still be able to read your presentation, if
at all possible. There should be a large contrast between text and 
background.
• White text on a LiU coloured background (blue, turquoise, green) do not 

provide sufficient contrast. If you like to use white text, try using a dark 
image as background instead.
• Black text has a sufficient contrast over LiU colours – especially if you use

the lighter shades.



Fonts

• Our presentation templates now use our profile typeface KorolevLiU by 
default. It is installed on all LiU computers.
• On a computer without the LiU typeface, the standard Powerpoint header

font will be used. This is usually Calibri. This is a more compact typeface, so 
your layout and text boxes will shrink somewhat – but the text still fits. 
• To preserve the appearence of your presentation, you can embed the fonts.
• Open Powerpoint Preferences and click ”Save”
• Tick the box ”Embed fonts in the file” 
• When you save your document, KorolevLiU will be embedded in the file.



Use a header/footer, slide numbers etc.

• Click on Insert in the menu tab, then choose Header/footer. You will see
the following:

• Enter your name, or the title of your
lecture, in the Footer text box (regardless
of the name, it’s still at the top)

• Untick the boxes for headers you don’t
want. A header/footer is not mandatory!

• Click ”Apply to All” to use the same 
headers on all slides (”Apply” only
changes the one your’re working on)



2. Charts
Examples of LiU colours in charts.
Use as inspiration. Clear and simple charts always work best.



The LiU colours

Base colours Accent colours
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30%



Pie charts

8,23,2

1,4

1,2

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

8,23,2

1,4

1,2

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr



Bar and line graphs
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Find out about the LiU graphic profile on Liunet

liuonline.sharepoint.com


