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Indledning
Vi lykkedes ikke godt nok med implementeringen

effekter, det er muligt at opnå og ikke at

af reformer, strategier, politikker og projekter

opnå med implementeringen. Med effekt

i social- og sundhedsområdet i Danmark.

mener jeg fx mindre ulighed i sundhed, bedre

Implementering bliver ikke betragtet som den

inklusion i folkeskolen, og mindre sygefravær i

vigtige og svære faglighed og disciplin det er.

daginstitutioner og ældreområdet, og det skal

Det betyder, at vi aldrig opnår den fulde effekt

være effekter vi kan måle i procenter.

af reformer, strategier, politikker og andre
gode initiativer, som vores beslutningstagere

Implementeringstrappen giver

gennemfører, hvilket i sidste ende betyder

også beslutningstagere, social- og

mindre velfærd til de borgere med størst behov.

sundhedsmedarbejdere viden om værtøjer til at
gennemskue tilbud, oplæg og samarbejdsaftaler

Formålet med Implementeringstrappen

med samarbejdspartnere og eksterne

er, at give beslutningstagere, og social- og

konsulenter.

sundhedsmedarbejdere i kommuner og
regioner viden samt et værktøj til at vurdere,

Artiklen er skrevet på baggrund af min forskning,

hvilken implementering, der skal til for at

og erfaring med at arbejde med implementering i

lykkedes med reformen, politikken, projektet

kommuner og regioner.

eller strategien m.m. Herunder særligt hvilke
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Implementeringstrappen består af fire niveauer

Transformation
Forandringsledelse
Implementering
Lancering

Lancering

lanceringer gennemføres i troen på at indsatsen i

Vi er alle sammen støt på projekter eller nye initiativer,

sig selv kan få mennesker til at ændre adfærd. Det

som er blevet lanceret og ikke implementeret. Det er

er menneskelig natur at tro på det bedste, samtidig

de situationer, hvor vi får at vide via en mail eller via

med at det forventes at stærke ledere er visionære,

information til et personalemøde, at vi kan gå ind på

og tager mange beslutninger. Der vil altid være

intranettet og læse mere om vores arbejdsplads nye

lanceringer i social- og sundhedsområdet, og vi

sundhedsordning eller finde den nye projekthåndbog

skal gøre det så transparent og tydeligt for vores

til at gennemføre projekter. Eller situationer
hvor arbejdspladsen ønsker fokus på bedre
kommunikation med borgere, børn i skolerne
og patienterne på hospitalerne. Grunden
til, at jeg kalder disse situationer for en
lancering er, at der er meget lang vej fra fx
at minde de sundhedsfaglige medarbejdere
om at kommunikere mere og bedre med
patienterne på en mail eller et møde til, at det
sker i praksis. I takt med at vores kommuner
og regioner de seneste år har forbedret
effektiviteten, så er der desværre mange nye
reformer, strategier, politikker og projekter,
der bliver lanceret på intranettet eller på et
møde med den konsekvens, at kun en lille gruppe af

beslutningstagere, at lancering er information til en

medarbejderne bruger den nye sundhedsordning eller

lille gruppe, og skaber i sig selv ingen ændringer.

projekthåndbog.
For at komme et niveau op af implementeringstrappen
Mine studier og praksis har dokumenteret, at
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er næste trin at arbejde med kompetenceudvikling.

Implementering
Det er bevidst, at implementering er niveau to
af fire niveauer på implementeringstrappen, da
langt de fleste implementeringer i social- og
sundhedsområdet ikke arbejder med niveau 3
og 4 på implementeringstrappen. Dvs. at langt
de fleste kommuner og regioner gennemfører,
som implementeringsdel et kompetenceforløb
som fx en projektlederuddannelse, en
uddannelse i patientkommunikation eller et
kursus til nøglepersoner, der skal være med til
at øge medarbejdertrivslen på arbejdspladsen.
På den måde består langt de fleste reformer,
strategier, politikker og projekter af en
lancering sammen med implementering, der
indeholder et kompetenceforløb.
Et kompetenceforløb er afgørende vigtigt for at
lykkedes med de svære velfærdsudfordringer
i vores samfund. Dog skal vi huske på, at et
kompetenceforløb ikke alene kan reducere
ulighed i sundhed, øge inklusionen i folkeskolen,

selve kompetenceforløbet er meget lille (15

forbedre medarbejdersundheden eller

% bruger den nye viden, 70 % prøver at bruge

reducere sygefraværet i daginstitutioner og på

den nye viden, men vender hurtigt tilbage i

ældreområdet.

gamle vaner og rutiner og 15 % kan ikke bruge
kompetenceforløbet til noget (Robert O.

Den typiske definition af kompetenceudvikling

Brinkerhoff og Timothy Mooney, 2008). For at

er viden, værktøjer samt anvendelse

lykkedes med anvendelse i daglig praksis af fx ny

af viden og værktøjer. Jeg har i en

viden og værtøjer fra en projektlederuddannelse

tidligere artikel Hverdagsimplementering

eller uddannelse i patientkommunikation på den

sammen med to kollegaer beskrevet

enkelte arbejdsplads skal der forandringsledelse

vigtigheden af kompetenceudvikling

til, hvilket fører til tredje niveau på

i et implementeringsperspektiv.

implementeringstrappen.

Kompetenceudvikling er et centralt element,
når det kommer til en vellykket implementering
af forandringer (Burnes, 2009 og Gareis, 2010).
Desværre ved vi fra studier om efter- og
videreuddannelse af voksne, at effekten af
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Forandringsledelse

rammer, ressourcer og tid til at bruge de nye

Forandringsledelse betyder præcis det

kompetencer fx til at sikre mere og bedre

ordet siger: Forandringsledelse = ledere, der

patientkommunikation i praksis, lykkedes de

gennemfører forandringer. Det vil sige, at

ikke og chancerne for at de nye kompetencer

ledere giver rammer, ressourcer og tid til at

bliver brugt er på 15% (Robert O. Brinkerhoff og

medarbejderne kan bruge de nyerhvervede

Timothy Mooney, 2008). Samtidig ved vi fra teori

kompetencer hurtigst muligt. Når lederne

og praksis, at hvis lederne skal kunne hjælpe

arbejder med forandringsledelse, kan de enten

deres medarbejdere med fx at anvende den nye

lede forandringen fra toppen af organisationen

viden og værktøjer til at arbejde med projekter,

eller lade den udspringe fra bunden

skal de selv besidde den viden eller deltage i

(medarbejderne) og dermed fra praksis. Det

uddannelsen.

sidste kaldes en ”emergent tilgang”. En ”emergent
tilgang” er den mest egnede metode, når man

Det er en grundlæggende misforståelse at

beskæftiger sig med kulturelle forandringer.

ledere besidder de kompetencer, der skal til for

Den ”emergente tilgang” er en måde at arbejde

at lykkedes med reformer, strategier, politikker

med forandringsledelse på. Et centralt element

og projekter i kommuner og regioner. Jeg

i denne tilgang er at forandringsledere arbejder

oplever i mit arbejde i kommuner og regioner,

sammen med organisationen i stedet for at lede

at nærlederne har behov for mindst de samme

forandringer fra toppen (Stacey, 1995). For at

uddannelser og kurser som medarbejderne.

implementeringen skal lykkes, skal nærledere

Fx lykkedes vi ikke med at implementere bedre

(ledere med personaleansvar) arbejde med sig

patientkommunikation på sygehuset, hvis ikke

selv, ændre deres egen adfærd og udfordre

ledende sygeplejersker og overlæger har

deres egne antagelser og værdier for at forstå,

gennemført samme kursus, så vi har et fælles

hvad de forventer af deres medarbejdere (Kotter,

sprog, og ledende læger og sygeplejersker går

1999 og Balogun, 2003). Nærlederne er samtidig

foran med at bruge den nye viden og værktøjer

den eneste gruppe af ledere, der på grund af

i praksis både direkte til patienterne, og som

deres nærhed til den daglige forretning og deres

løbende feedback i ledelse af medarbejderne.

ansatte, kan eksekvere forandringer (Burnes
2009, Barton og Ambrosini 2013). Ydermere har

I de svære reformer, strategier, politikker og

nærlederne adgang til den øverste ledelse

projekter, hvor medarbejdergrupper skal

og kender samtidig de uformelle netværk,

ændre adfærd og holdninger fx i form af

tilstande og følelsesmæssige behov hos deres

ændret arbejdsgange for at

medarbejdere bedre end de øverste ledere (Huy,

reducere social ulighed i

2001). Et forsøg på at ændre kulturen gennem top-

sundhed, reducere sygefravær

down ledelse alene vil ikke gøre det (Stacey, 2010).

eller forbedre inklusion er
forandringsledelse ikke nok,

I mit arbejde i social- og sundhedsområdet støder

da skal der arbejdes med

jeg på de største barrierer på dette niveau i

kulturen, hvilket jeg beskriver

forhold til at lykkes med reformen, politikken,

i niveau fire – sidste niveau på

strategien eller projektet. Hvis lederne på

Implementeringstrappen.

arbejdspladsen ikke giver sundhedspersonalet
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Transformation – ændring adfærd
Transformation handler om at ændre adfærd
og holdninger på organisationsniveau. Dvs. at vi
ikke ”kun” arbejder med én medarbejdergruppe,
men en hel arbejdsplads, socialområde eller
hospital. Selvom vi arbejder med én hel
medarbejdergruppe, betyder det ikke, at vi
arbejder med fx hele hospitalet på engang,
men tager et område af gangen. Når vi skal
have medarbejdere og ledere til at gøre noget
andet, end de gør i dag fx i form af ændrede
arbejdsgange for at kunne reducere social ulighed
i sundhed, reducere sygefravær og sikre inklusion,
er det nødvendigt med en grundig kultur- og
barriereanalyse for at kunne dokumentere
den eksisterende kultur, og de barrierer, der
eksisterer for at kunne ændre på kulturen. Kulturog barriereanalysen bliver derfor også vores
baseline. Det vil sige, både vores startmåling
og analyse af mulig effekt, hvilket giver os
mulighed for at arbejde så evidensbaseret som
overhovedet muligt i forhold til den kommende
effekt. Hvis vi fx ønsker at reducere sygefraværet
i daginstitutionerne, skal vi forstå hvorfor
medarbejderne er syge, og hvis vi skal have
sundhedsfagligt personale til at give mere og
bedre patientkommunikation, skal vi vide, hvorfor
de ikke gør det i dag, og hvad der skal til for at
lykkedes.
Tidligere i artiklen beskrev jeg et forløb
med formålet om at sikre mere og bedre
patientkommunikation på landets hospitaler.
I eksemplet blev ønsket om at sikre mere
og bedre patientkommunikation lanceret
på intranettet og på personalemøder. Dvs.
at ledende oversygeplejersker og læger
informerede om forløbet på personalemøder,
henviste til intranettet, og fortalte om
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muligheden for efter- videreuddannelse
inden for patientkommunikation. Ledende
overlæger og sygeplejersker udførte ydermere
forandringsledelse i form af at sikre rammer,
tid og ressourcer til at anvende den nye
viden og værtøjer fra kompetenceforløbet i
patientkommunikation i praksis.
Det viser sig ofte ikke at være nok, da information,
uddannelse og forandringsledelse ikke skaber
adfærdsændringer alene.
Udfordringen med at sikre adfærds- og
holdningsændringer er, at det sjældent er nok at
gennemføre adfærds- og holdningsændringer
alene, da der skal et mesterlære forløb til.
Dvs. mesterlæreforløb til ledere og udvalgte
medarbejdere, som skal være frontpersoner
og kulturbærer i transformationen. Traditionelt
handler mesterlære om at lære et fag ved
at ”stå i lære” hos en mere erfaren ”mester”.
Mesterlæreprincippet har to oplagte fordele
i forhold til implementering, dels fokuserer

læringen i mesterlære på de særlige kundskaber,

I arbejdet på trin fire med transformationer i

der faktisk kan handles på i praksis og dels har

regioner og kommuner er det svære skridt, at

mesterlæreprincippet et værdimæssigt og

det skal gennemføres med ledelsen i førersædet.

kulturelt opdragende element, der er vigtigt i

Transformationsarbejdet kan ikke drives af

relation til transformation.

HR. HR kan drive på niveau et til to og dels på
niveau tre. Når der skal ændres kultur, som fx

Det er min erfaring, at langt de fleste

ændret arbejdsgang for at kunne reducere

kommuner og regioner springer niveau fire på

social ulighed i sundhed i en kommune, er

Implementeringstrappen over, og derfor sjældent

det sundhedsdirektøren og sundhedschefen

lykkedes med de komplekse velfærdsopgaver.

i samarbejde med deres ledere, der driver
transformationen med ekstern støtte.

Øvelsen er ikke at gå igennem niveau et til tre
for at finde ud af, at det er nødvendigt med
niveau fire for at lykkedes. Jeg oplever, at ledere
og projektledere godt ved, der skal mere til
for at lykkedes med reformerne, strategierne,
politikerne og projekterne. Øvelsen er derfor at
beslutte, hvilket niveau som stiles mod og turde
træffe den svære beslutning om at gennemføre
alle trin i arbejdet med at realisere reformer,
strategier, politikker og projekter.
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Tjekliste for at se, hvor I er i jeres implementeringsarbejde,
og hvad der skal til for at bevæge jer op ad trappen.
Sæt kryds

I er her
Vi har ikke tænkt implementering fra start.

Status
Projektet, strategien eller politikken bliver
aldrig mere end en lancering.

Vi sender data på medarbejderes samlede

Det er god viden og som enkeltstående

Sundhed og trivsel til lederne hver måned.

tiltag er det en lancering.

Vi har uddannet superbrugere, nøglepersoner,

Det er en god start og I arbejder nu på

ambassadører eller lignende.

niveau 2– implementering.

Vi har givet alle vores projektledere et ekstra

Det er vigtig viden og værktøjerne, som

kursus i implementering oven på deres

alle projektledere skal bruge for at kunne

projektlederuddannelse.

arbejde med implementering, og I er nu på
niveau 2 – implementering.

Alle vores ledere har været på kursus i

I er stadig på niveau 2 på

implementering, men de har ikke fået de

implementeringstrappen. Det er vigtigt, at

nødvendige rammer i forhold til tid og

lederne har fået kompetenceudvikling til at

ressourcer af ledelsen til at bruge deres

kunne arbejde med implementering, men

uddannelse.

uden det nødvendige rammer, ressourcer og
tid fra ledelsen er efteruddannelsen spildt.

Ledergruppen i Sundhedsafdelingen har fået

I er på niveau 3 på Implementeringstrappen.

rammer, ressourcer og tid til at arbejde med

I er godt på vej og det er nødvendigt med en

en ny samarbejdsorganisation, der skal sikre

kultur- og barriereanalyse samt mesterlære

bedre samarbejde, mere implementering og

for at komme videre.

reduceret ulighed i sundhed. Desværre opnår
vi ikke bedre samarbejde, implementering og
reduceret ulighed i sundhed.
Vi har ændret kulturen hos os og det er lykkedes

Tillykke – I ved hvad der skal nu i forhold til

med at reducere sygefraværet og fastholde det

at lykkedes med andre reformer, strategier,

på vores arbejdsplads i 5 år nu.

politikker og projekter. Husk, at holde fast i
indsatserne, der reducerede sygefraværet
ellers er I tilbage hvor I startede i løbet af
et par år.
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Afslutning
Forskningen er tydelig omkring, at det kun er 10 –

lykkedes, og det kan også være en ledelsesmæssig

30% (Burnes and Jackson, 2011, Charles og Dawson,

beslutning, at det fx er niveau to (implementering),

2011) af alle reformer, strategier, politikker og

der er muligt i forhold til fx de ressourcer

projekter, vi lykkedes med. Hvis I ønsker at gå hele

hospitalet har, og det skal selvfølgelige være en

vejen med fx mere og bedre patientkommunikation,

transparent beslutning for alle så alle også kender

og nå niveau fire og arbejde med transformationen

til barrierer og mulig effekt.

er det vigtigt, at I gør et grundigt forarbejde, før I
tilknytter ekstern rådgivning eller konsulenthjælp.

Hvis du er interesseret i at læse mere om

Det at gennemføre transformationer kræver

Implementeringstrappen og andre eksempler

minimum 10 års erfaring som projektleder

end dem jeg har brugt i denne artikel, så følg med

eller leder, og når I udvælger rådgivere eller

på Promentum.dk, her kan du også læse mere om

konsulenter, der skal hjælpe jer, så vær opmærksom

kultur- og barriereanalyse, som er den svære del

på at få dokumenteret resultater fra andre forløb

i arbejdet med at lykkedes med de sidste trin på

og indhent referencer.

Implementeringstrappen.

Som afslutning på artiklen er det også vigtigt at
slå fast, at ikke alle reformer, strategier, politikker
og projekter skal igennem alle fire niveauer for at

Om Just Bendix Justesen
Just har stor erfaring med at udvikle og drive implementerings- og transformationsprojekter i
kommuner og regioner, herunder at udvikle implementeringsprocesser i tæt samarbejde med
brugerne. I arbejdet med at udvikle og drive implementerings- og transformationsforløb har Just
specialiseret sig i spændingsfeltet mellem forskning og praksis. Just har en baggrund fra Syddansk
Universitet som cand.scient. samt en Ph.d. i implementering og forankring. Ved siden af sin stilling som
partner i Promentum er Just ansat som senior forsker på Syddansk Universitet
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23 41 32 32
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