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Outline

• Varför stöd för förändring?

• Vad säger forskningen?

• Varför ett verktyget för beredskap för förändring?

• Hur används vårt verktyg som vi kallar E-Ready?

• Exempel från guiden



Varför ett verktyg
för införande av digitala lösningar?

• Säker, bra och snabb integrering och användning av digitala 
lösningar inom hälso- och sjukvård

• E-Ready – praktiskt verktyg som ger stöd och guidning i 
förberedelse och planering inför förändring

• Målet – att genomföra en planerad förändring med rätt 
aktiviteter för att nå förbättrad följsamhet

• Projekt inom Vinnova Swelife



Flertalet studier belyser komplexiteten som finns gällande 
implementering av digitala lösningar som

• Variation och komplexitet med olika system

• processer och intressenter som berörs och involveras vid 
implementering av e-hälsointerventioner

• låg kunskap om implementering bland personal 

• hinder inom organisationen - kultur, bristande IT-struktur och 
brist på incitament att prioritera förändringen.

Lennon, et al 2017, May et al, 2001, Huijg et al, 2018, Jennett et al, 2001, Cresswell et al 2012, 
(Jennett et al, 2005, Nahm et al, 2008). 



Metod

• Litteraturgenomgång

• Enkätexpert  

• Kognitiva intervjuer 

• Enkät-seminarium (subject matter experts)

• Seminarium kring guiden med implementeringsteam/forskare

• Nästa steg
– psykometriska tester

– interventionsstudie



E-Ready - Förbered din organisation på digital förändring
- det är bättre att veta än att gissa

• Verktyget bygger på forskning om aspekter som påverkar 
implementering 

• 5 områden som påverkar vid förändring

• 9 frågor 
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E-Ready - Förbered din organisation på digital förändring
- det är bättre att veta än att gissa

• Inom vilka områden finns bra respektive bristande 
förutsättningar för att genomföra förändringen? Var behövs 
inte insatser?

• Vilka aktiviteter passar vår verksamhet att genomföra?

Viktigt att rikta resurserna dit de behövs!
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Hur använder jag E-Ready?

1. Medarbetarna måste få en introduktion av förändringen, 
innehåll, syfte och omfattning 

2. Enkäten besvaras digitalt 

3. Resultaten sammanställs i grafer till ansvarig för mätningen, 
chef, projektledare eller förändringsledare

Var finns det finns hög respektive låg beredskap? 
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Hur använder jag E-Ready?

4) ÅTERKOPPLA! 

5) Guide till förändringsledaren - tips på aktiviteter för att öka 
beredskapen.

6) Diskutera - vad skulle kunna fungera hos oss? 

7) Skapa en implementeringsplan med hjälp av guiden.



3. Fokusera inte bara på teknologi

• Att implementera ny teknik innebär att ändra 
strukturer, system och processer som i sin tur skapar 
en ny kontext och miljö. Dessa delar är viktiga att 
förstå så att lösningen blir en integrerad del i 
verksamheten.  

4. Beslut och förändrat mind-set

• För att nå målet behövs en mix av beslut kring vad som 
ska implementeras, varför och hur. Bra beslut är viktigt 
men förändrar inte beteenden. En beteendeförändring 
innebär en önskan att medarbetarna ska agera 
annorlunda, ta till sig nya förmågor och färdigheter. 

• För att förändra beteenden krävs ett nytt sätt att 
tänka kring hur målet ska nås. Det handlar om att 
skapa en känsla för vart vi är på väg och en delaktighet 
att vilja vara med på resan.

12 lärdomar för att lyckas

»Design systems that match, rather than challenge, 

the cultural values of a profession or unit. /../is likely 

to be more successful than concentrating on 

technology alone, without considering issues of 

context and process.«

(Boddy et al, 2009)



E-READY. ETT PROJEKT FINANSIERAT AV SWELIFE.

Objektet: Tips och aktiviteter

• Är det nya bättre än det förra? Det 
viktigt att definiera och kommunicera 
till medarbetare och andra viktiga 
aktörer på vilket sätt det nya kan bidra 
till en en förbättring och varför 
verksamheten har beslutat att 
genomgå denna förändring. 

• Under implementeringen behövs 
nyttan med förändringen tydliggöras i 
form av process- och utfallsmått.

• Diskutera hur ”objektet” hänger ihop 
med resten av verksamheten så att det 
blir en naturlig del i helheten.

• Behövs utbildning, när och hur och till 
vilka.

• Om möjligt låt medarbetarna få 
testa förändringen om det 
exempelvis är ett nytt system 
(journal, bemanning etc) app, 
patientvy etc.

• Undersök Om/hur eventuella synergier 
skapas med andra system.

• Gör en riskanalys. Medarbetare kan 
känna oro för att den nya tekniken gör 
så att patienter hamnar ”mellan 
stolarna” och missas. Gör en analys 
över potentiella risker och bemöt dessa 
så att medarbetarna vet att den 
analysen är gjord och förstår hur de 
”nya” ersätter eller kompletterar det 
”gamla”, utan risk för exempelvis 
negativ påverkan på patient-
säkerheten.

 Ge möjlighet att testa

 Integrera i verksamheten

 Tillhandahåll utbildning

 Gör en riskanalys av den nya 
lösningen och processen.



E-READY. ETT PROJEKT FINANSIERAT AV SWELIFE.

Skapa en implementeringsplan

Inför varje implementering är det en god 
idé att sondera och skapa en tydlig plan. I 
det här avsnittet kan du läsa mer om hur 
du skapar en implementeringsplan. 

Det är viktigt att din plan är realistisk och 
så detaljerad som möjligt. När du skapar 
din plan, tänk på förändringsprocessen i 
så pass konkreta termer som möjligt. 

Använd dig av E-Readys enkätresultat och 
de tips och aktiviteter som finns under 
varje förändringsområde. 

Det är viktigt att en implementeringsplan 
innehåller en tydlig strategi av: 

• implementeringsobjektet 
(förändringen eller ”det nya”)

• vem eller vilka som berörs av 
implementeringen.

• hur implementeringen ska mätas 
över tid

 Vilket behov har vi som kräver 
förändring?

 Vad ska medarbetarna göra 
annorlunda?

 Hur ska vi genomföra 
implementeringen?

 Vilken information behöver vi för att 
följa och mäta en förändring?

 Vilka mått och indikatorer kan svara 
på att vi rör oss i rätt riktning?



Summering E-ready

• Det räcker inte att ha en bra digital lösning!

• Verktygets syfte – att baserat på forskning kartlägga 
beredskap för förändring.

• Guidens syfte – att baserat på forskning underlätta att skapa 
en implementeringsplan.

• http://eready.swelife.se

https://email.ki.se/owa/redir.aspx?C=Wtyl0ei0p9DLnSNK1Kzaw-TUsCjkx12G3MZ738WUdBC80484strWCA..&URL=http://eready.swelife.se/

