
Fra arbeidet i gruppene



Gruppe 1 
!
1. For å lykkes med å endre praksis:  
• Regelmessig internkontroll 
• Ha personalgruppen involvert 
• Løpende fokus/vedlikehold 
!
2. Implementeringsgrep 
• Maler  
• Huskelister 
!
3. Lederutfordringer 
• TID 
• «selge inn» produktet/kravet med god timing 
!
Ole Øystein Kildebo 99701373 



Gruppe 2.  
1. Plan for implementering av endring som er dimensjonert realistisk  
over tid med fokus på vedlikehold. 
!
2. PAS- EPJ – må tilpasses virksomhetens behov for støtte i det kliniske arbeidet 
 nasjonal samordnet fokus 
3. Oversette/skape mening i det som skal endres slik at det kjennes relevant 
For den enkelte medarbeider i faglig og administrativt arbeid 
!
4. Kontinuerlig lederstøtte og feedback 
!
Kristin Breda 46936842 



Gruppe 3 
!
• Oversette administrativt språk til faglig språk 
 Ledelse helt ut i organisasjonen  
 teamleder lov og tid til å lede 
• Systematisk og regelmessig oppfølging av  
 Sjekkpunkter 
 Med den enkelte medarbeider 
!
Kontroll og hjelp hånd i hånd  
!
Heidi Ebbestad 99569110



Gruppe 4 
Ref «Hvilke strategier er effektive ved implementering av kunnskapsbasert  
praksis i sykehus?» 
!
!
Ledelsen sørgen for: 
Kommunikasjon og involvering for å skape eierskap 
Lokal tilpasning 
Reell evaluering 
!
Utfordring: Tid og prioritering 
!
Iris A. Olsen 95841928



Gruppe 5 
!
!
• Involvering 
• Gode maler/prosedyrer 
• Oppfølging 
!
Maya Heggedal 97704220 
!
Team konkrete grep som leder 
Etablere nettverk mellom kontorleder på tvers av BUPene 
Utveksle e-post adresser



Gruppe 6 
1. Leder som «tolk» – oversetter/knytte mål + prosedyrer+ tiltaksplaner 
Språkets betydning 
!
2. Kontinuerlig prosess ved selvevaluering + kontroll (arbeid over lang tid) 
!
3. Lytte (brukerønsker) brukerinnflytelse, informasjon til brukere  
!
til målformuleringer i virksomheter 
(brukere skal kunne etterlyse f. eks  behandlingsplan) 
!
Mette Bengtson 92489019 



Gruppe 7 
!
• Ønske/behov for DØGNFORUM 
!

• N- BUP sin hjemmeside som database for «ikke» polikliniske tilbud 
!

• Gode implementeringsmetoder: 
 Klokskap med snev av dirigering 
 Spørrende 
 Positive forventninger ligger i bunnen alle gjør så godt de kan 
!
Sture Larsen 41338979 
!
Navigasjonshjulet nyttig verktøy i ulike dilemma 
11 punkter for superledelse 
Vigdis Raad 90049427 
Roy Madsen 95931161



Gruppe 8 
!
• Ta eierskap 
• Tilgjengelighet for de ansatte (trenger tid) 
• Tydeliggjøre/synliggjøre/ansvarliggjøre 
!
Truls 95229707



Gruppe 9 
Hvorfor må hver BUP  «finne opp hjulet» på nytt+ 
Kunne N-BUP ha idebank på nettsidene?, sjekklister, maler, prosedyrer  
for å få oversikt over praksis og .. Hos hver behandler 
!
Viktig med engasjerte ledere som oversetter «krav og forventninger» 
 til «god praksis» 
!
Ingvild Morton Brunborg 93499322 
!
Kunnskapsgrunnlag med tydelige mål 
Oversettelse 
Tåle å stå i delemma 
Tilstrekkelig støtte til medarbeidere 
Skreddersydd lederskap


