
 

          Implementeringsmodellen tager udgangs-
          punkt i PDSA-metoden. PDSA står for 
                                                     Plan, Do, Study, Act og er en metode til 
at arbejde løbende med forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning 
og implementering af nye tiltag. PDSA’en hjælper med at opdele 
implementeringen i flere etaper. Ideen med at bruge PDSA-meto-
den er, at man lærer fra den første PDSA, og på baggrund heraf kan 
justere inden den næste PDSA igangsættes. Således understøttes 
den organisatoriske læring og medarbejderne får gradvist styrket 
deres kompetencer inden for implementering. I nogle tilfælde an-
befales det at implementere bredt på én gang. I så fald skal der ses 
bort fra PDSA-metoden og i stedet fokuseres der på de fire faser i 
implementeringsmodellen.
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Kommunikation
Hvordan kommunikeres der om implementeringen? Er 
implementeringen fx en del af en investeringscase med 
en indlagt effektivisering, kan det være en god ide at 
overveje, hvem der skal orienteres først, af hvem og på 
hvilken måde, så alt fokus ikke bliver på effektiviseringen 
frem for selve implementeringen.

Er implementeringen til forhandling?
Det kan være godt at overveje, hvor meget og hvor lidt 
implementeringsunderstøttelse enhederne skal mod-
tage. Skal det fx være muligt at takke nej til implementer-
ingsunderstøttelsen eller dele af den, kan enhederne selv 
bestemme, hvornår de ønsker at modtage understøttels-
en og endelig, hvor meget implementeringsunderstøt-
telse er det muligt at give enhederne – kan medarbejdere 
fra alle vagtlag få understøttelse, hvis det er relevant?

Teknologien
Hvor kompleks er den teknologi, der skal implemen-
teres? Nogle teknologier er nemme at bruge og kræver 
ikke meget undervisning, mens andre teknologier kræver 
grundig oplæring og løbende opfølgning. Det kan være 
godt at indtænke teknologiens kompleksitet i planlæg-
ningen af implementeringen ift., hvor meget under-
visning der skal indtænkes og hvor meget støtte der er 
behov for under implementeringen samt hvem der er i 
stand til at tilrettelægge og gennemføre undervisningen.

Samarbejde på tværs
Hvilke samarbejder er der behov for ift. at sikre en vel-
lykket implementering? Er der andre enheder i organisa-
tionen, som skal inddrages? Jo tidligere relevante folk 
inddrages, desto bedre. Overvej nøje hvilke ressourcer, 
der skal afsættes og udarbejd en tydelig, evt. visuel, 
rolle- og ansvarsfordeling.

Implementeringshold
Kræver indsatsen at der nedsættes et implementerings-
hold? Et implementeringshold kunne fx bestå af de 
overordnede projektledere samt relevante fagpersoner 
fra fx plejehjemmene eller hjemmeplejen. Overvej hvilke 
ressourcer der skal afsættes og udarbejd en tydelig, evt. 
visuel, rolle- og ansvarsfordeling.

Implementeringsmodellen
Det er en god idé at overveje, hvordan implementer-
ingsmodellen skal bruges i løbet af implementeringen. 
Modellen er først og fremmest et redskab for projektled-
erne. Nogle enheder finder modellen brugbar og andre 
gør ikke. Overvej derfor om I skal have modellen med til 
møder med enhederne eller om det blot skal bruges som 
et bagvedliggende arbejdsredskab.

PDSA – Plan, Do, Study, Act
Kræver indsatsen, at der implementeres på alle enheder 
og afdelinger på én gang eller er det muligt at imple-
mentere gradvis? PDSA-metoden kan anvendes ved 
implementeringer, der deles op i flere etaper.

Fase 2 og fase 3 kan ombyttes
I nogle indsatser giver det mere mening at starte med 
fase 3; undervisning og ibrugtagning frem for fase 2; 
match mellem borger og løsningen. Overvej derfor om 
implementeringen kræver en forhåndsviden om teknol-
ogien før der kan arbejdes med match mellem borger og 
løsning.

Forankring i SUF
Når implementeringen tilrettelægges, så vær opmærk-
som på hvilke tiltag, der skal forankres i SUF; hvilke 
nye ansvarsområder er blivende og skal formuleres og 
forankres i allerede eksisterende strukturer. Og hvilke nye 
kompetencer og arbejdsgange skal understøtte ibrug-
tagning af velfærdsteknologier på enhederne.

Eksisterende mødestruktur, netværk, 
ordninger mv.
Det kan være en god idé at indtænke allerede eksisteren-
de møder, netværk, ordninger mv. ind i implementerin-
gen frem for at oprette nye. Fx findes der typisk demen-
snetværk, forflytningsordninger m.fl. Det er en fordel, 
hvis der er nogle strukturer, hvor det er meningsfuldt at 
hægte implementeringen op på – på den måde vil det 
være lettere, når der skal tilrettelægges møder mv.

Screening 
Den screening der lægges op til i implementerings-
modellen skal ikke forveksles med den screening som fx. 
visitationen varetager. Screeningen i implementerings-
modellen kan varetages af fx. medarbejdere og/eller 
eksterne, der er eksperter i teknologierne.

Planlægning af 
implementeringen 
Formålet med denne introduktion er at forberede og 
planlægge implementeringen bedst muligt. Dette skal 
være med til sikre, at der skabes de bedste forudsæt-
ninger for, at implementeringen lykkes og den konkrete 
teknologi bliver brugt og dermed skaber værdi.

Implementeringsmodellen har velfærdsteknologi som 
omdrejningspunkt, men den kan også  anvendes til im-
plementering af fx. arbejdsgange. Her er systematikken 
særligt anvendelig samt værktøjer som charter, rolle-
modellen og refleksionsspørgsmålene.

Inden implementeringen sættes i gang er det vigtigt at 
overveje, hvordan forskellige faktorer kan påvirke selve 
implementeringen og bør medtænkes i planlægningen. 
Her til højre er der listet et par eksempler:
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Implementeringsmodel

PLAN

DO

STUDY

ACT

FASE 1

Projektopstartsmøder

LEDELSESMÆSSIG 
FORANKRING

FASE 4

OPSAMLING 
OG UDBREDELSE

Overblik over kompetencer 
samt opsamling og udbredelse

FASE 3

UNDERVISNING 
OG IBRUGTAGNING

Bestilling af teknologier, 
undervisning til medarbejdere 

og ibrugtagning af 
teknologier

FASE 2

Screening af borgere 

MATCH ML. BORGER 
OG LØSNINGER

Københavns Kommune 
   Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
      Afdeling for Velfærdsinnovation | 2021 
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FASE 1

Projektopstartsmøder

LEDELSESMÆSSIG 
FORANKRING
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EKSTERN RÅDGIVNING

EGEN INDSATS
Modellen illustrerer, at behovet for 
ekstern rådgivning er højt i starten af 
en implementeringsindsats, men at den 
bliver gradvist faldende i takt med, at 
medarbejderne få styrket deres kompe-
tencer.

Københavns Kommune | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Afdeling for Velfærdsinnovation | 2021

Organisatorisk 
læring  
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Formålet med rollemodellen er at ar-
bejde med tydeligt navngivne roller, så 
implementeringen bliver drevet sys-
tematisk og ikke afhænger af, at enkelte 
personer selv driver implementerings-
processen. Rollemodellen indebærer, 
at der udpeges en forandringsejer, en 
forandringsleder, en igangsætter samt 
videnspersoner, der alle har fremtræ-
dende roller i implementeringsproces-
sen. Disse roller skal altid være besat, 
for at en implementering kan lykkes. 
Lederne er ansvarlige for, at rollerne 
besættes af relevante medarbejdere.

Københavns Kommune | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Afdeling for Velfærdsinnovation | 2021

Rollemodel

Videnspersoner 
besidder typisk en specialiseret 

viden inden for et bestemt område fx 
forflytnings- eller demensvejledere. De er 

organiseret på tværs af alle vagtlag og dæk-
ker over flere fagligheder. Videnspersonerne 

tages i ed i forhold til opgaven, så de er med 
på, hvad opgaven indebærer. De skal deltage 
i screening af borgere ift. match mellem 
borgere og teknologi, og de skal oplæres i at 

bruge teknologierne, så de efterfølgende 
kan undervise den brede medarbe-

jdergruppe i, hvordan teknolo-
gierne benyttes.

Forandringsejeren 
er leder fx forstander og vedkom-

mende træffer ressourcemæssige 
beslutninger og afklarer organisatoriske 

og planlægningsmæssige spørgsmål. 
Forandringsejeren er gennemgående i hele 
forløbet, sikrer opbakning og nødvendig 
prioritering og sikrer besætning af alle roller i 
rollemodellen.

Forandringslederen 
har en gennemgående og koordi-

nerende funktion og har det samlede 
overblik over hele implementeringspro-

cessen. Forandringslederen skal kunne 
træffe afgørende beslutninger og prioritere 
i medarbejdernes ressourcer på et overord-

net niveau. Forandringslederen får en særlig 
funktion i at sikre, at viden spredes bedst 

muligt – hvad enten der benyttes PDSA’er 
eller ej.

Igangsætteren 
er fx afdelings- eller teamleder. 

Hvis der arbejdes med PDSA, ud-
skiftes Igangsætteren for hver PDSA, 

der gennemføres. Uanset, skal Igangsæt-
teren træffe afgørende beslutninger og 
prioriteringer ift. medarbejderressourcer 
og skal koordinere mellem medarbejdere 
og borgere. Igangsætteren er med til at 

screene borgere ift. match med rette 
teknologier .
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Videnspersoner 
besidder typisk en specialiseret 

viden inden for et bestemt område fx 
forflytnings- eller demensvejledere. De er 

organiseret på tværs af alle vagtlag og dæk-
ker over flere fagligheder. Videnspersonerne 
tages i ed i forhold til opgaven, så de er med 

på, hvad opgaven indebærer. De skal deltage 
i screening af borgere ift. match mellem 

borgere og teknologi, og de skal oplæres i at 
bruge teknologierne, så de efterfølgende 

kan undervise den brede medarbe-
jdergruppe i, hvordan teknolo-

gierne benyttes.

Forandringsejeren 
er leder fx forstander og vedkom-
mende træffer ressourcemæssige 

beslutninger og afklarer organisatoriske 
og planlægningsmæssige spørgsmål. 

Forandringsejeren er gennemgående i 
hele forløbet, sikrer opbakning og 
nødvendig prioritering og sikrer 

besætning af alle roller 
i rollemodellen.

Forandringslederen 
har en gennemgående og koordi-

nerende funktion og har det samlede 
overblik over hele implementeringspro-
cessen. Forandringslederen skal kunne 

træffe afgørende beslutninger og prioritere 
i medarbejdernes ressourcer på et overord-
net niveau. Forandringslederen får en særlig 

funktion i at sikre, at viden spredes bedst 
muligt – hvad enten der benyttes 

PDSA’er eller ej.

Igangsætteren 
er fx afdelings- eller teamleder. 

Hvis der arbejdes med PDSA, ud-
skiftes Igangsætteren for hver PDSA, 

der gennemføres. Uanset, skal Igangsæt-
teren træffe afgørende beslutninger og 

prioriteringer ift. medarbejderressourcer 
og skal koordinere mellem medarbejdere 

og borgere. Igangsætteren er med til at 
screene borgere ift. match med

rette teknologier .

Rollemodel 
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Formålet med “Information om 
teknologi” er, at give medarbejderne 
en kort introduktion til teknologien, 
hvad den kan bruges til, hvilken mål-
gruppe den egner sig til, hvilken værdi 
den skaber for borgere og medarbej-
dere samt opmærksomhedspunkter 
som fx hygiejne, vedligehold mv.

Information 
om teknologi Information om teknologi

Indsæt foto af teknologi hér Hvad kan teknologien?
 

Hvordan bruger man den?

Hvordan påvirker den arbejdsmiljøet?

Hvem kan få gavn af den?

Hvordan vedligeholdes den?

For mere information kontakt:
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Information om teknologi

Indsæt foto af teknologi hér Hvad kan teknologien?
 

Hvordan bruger man den?

Hvordan påvirker den arbejdsmiljøet?

Hvem kan få gavn af den?

Hvordan vedligeholdes den?

For mere information kontakt:
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FASE 2

Screening af borgere 

MATCH MELLEM BORGER
OG LØSNINGER
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Screeningsskema | Screeningskriterierne varierer fra indsats til indsats fx fra lette til svære begrænsninger hos borgeren

Borger 1

Borger 2

Borger 3

Screenings-
kriterier

Borgeren får ingen hjælp 
til forflytning i seng 

(kan selv)

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

Borgeren skal guides/
opmuntres mundtligt 

til forflytning i seng

Borgeren får hjælp af én 
eller to medarbejdere + evt. 

brug af hjælpemiddel/
arbejdsredskab ved 

forflytning i seng

Formålet med screening er at matche 
borgerens behov med rette tekno-
logiske løsning.

Til screening anvendes skemaer til 
at vurdere hvilke borgere, der kan få 
gavn af velfærdsteknologi. 

Screeningsskemaernes udformning 
afhænger af den velfærdsteknologi, 
der skal screenes for. Skemaerne 
udfyldes typisk af igangsætter og 
videnspersoner. Vær opmærksom på, 
at visitationen også kan spille en rolle 
ift. mere traditionel screening og match 
mellem borgers behov og teknologi.

Københavns Kommune | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Afdeling for Velfærdsinnovation | 2021

Screenings-
skema
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Borger 1

Borger 2

Borger 3

Screenings-
kriterier

Borger har lette 
begrænsninger

Borger har moderate 
begrænsninger

Borger har svære 
begrænsninger

Screeningsskema | Screeningskriterierne varierer fra indsats til indsats fx fra lette til svære begrænsninger hos borgeren
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FASE 3

UNDERVISNING 
OG IBRUGTAGNING

Bestilling af teknologier, 
undervisning af medarbejdere 
og ibrugtagning af teknologier



14Københavns Kommune | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Afdeling for Velfærdsinnovation | 2021

Formålet med undervisningen er, 
at alle medarbejdere får løftet deres 
kompetenceniveau ift. konkrete tek-
nologier. Samtidig bliver medarbej-
derne trygge ift. at bruge tekno-
logierne sammen med borgerne. 
Herved får borgerne en højt kvalifi-
ceret service og medarbejderne øget 
deres kompetencer. Quick guides og 
E-læring kan understøtte undervisnin-
gen og kan evt. bruges som opfølgning.

Videnspersoner 
underviser kol-
legaer i teknologier
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FASE 4

OPSAMLING 
OG UDBREDELSE

Overblik over kompetencer 
samt opsamling og udbredelse
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Skema til kørekort - eller teknologicertifikat

TEKNOLOGI Kende til Prøve selv Bruge hos 
borger

Bruge og 
undervise

Teknologi 1 
(gerne foto)

Teknologi 2 
(gerne foto)

Teknologi 3 
(gerne foto)

Teknologi

Ved at teknologien 
eksisterer 

Har en idé om 
teknologiens 

funktion

Har prøvet 
teknologien på 

egen krop

Har prøvet at 
anvende teknologien 

på/med kollega

Kan betjene 
teknologi hos 

borger

Kan undervise 
kollegaer i brug 
af teknologien

Kan matche 
teknologi ud fra 

borgers funktions-
niveau og arbejds-

miljømæssige hensyn

Københavns Kommune | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Afdeling for Velfærdsinnovation | 2021

Formålet med kørekort eller teknologi-
certifikat er at synliggøre hvem der 
kender til teknologierne, hvem der har 
prøvet teknologierne, hvem der bruger 
teknologierne hos borgerne og hvem 
der kan undervise kollegaer i tekno-
logierne. Fx kan videnspersonerne få 
undervisning i teknologien, hvor efter 
de øver sig i at bruge teknologien før 
den tages i anvendelse hos borgerne. 
Derefter kan vidensepersonerne under-
vise deres kolleger i teknologierne. På 
den måde opkvalificeres alle medarbej-
dere og der skabes overblik over hvem, 
der har hvilke kompetencer. For at sikre 
størst mulig overførbarhed mellem un-
dervisning og praksis, bør undervisnin-
gen være praksisnær og foregå lokalt.

Overblik over 
kompetencer 
ift. velfærds-
teknologi
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TEKNOLOGI Kende til Prøve selv Bruge hos 
borger

Bruge og 
undervise

Teknologi 1 
(gerne foto)

Teknologi 2 
(gerne foto)

Teknologi 3 
(gerne foto)

Teknologi

Ved at teknologien 
eksisterer 

Har en idé om 
teknologiens 

funktion

Har prøvet 
teknologien på 

egen krop

Har prøvet at 
anvende teknologien 

på/med kollega

Kan betjene 
teknologi hos 

borger

Kan undervise 
kollegaer i brug 
af teknologien

Kan matche 
teknologi ud fra 

borgers funktions-
niveau og arbejds-

miljømæssige hensyn

Skema til kørekort - eller teknologicertifikat
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•  

Refleksionsspørgsmål

Føler I jer trygge i at screene borgere med henblik på at finde rette teknologi?

Hvilke medarbejdere kan bruge teknologien og oplære andre medarbejdere? 
Brug “kørekortet” til at skabe et overblik over hvem, der har hvilke kompetencer ift. 

brugen af teknologien. Er I godt dækket ind eller mangler i opkvalificering eller anden støtte?

Hvordan vil I dele viden med endnu en afdeling/nye 
medarbejdere/vikarer/elever/genopfriske mv.?

Har I fået tilstrækkelig oplæring/undervisning i teknologien, 
så I kan arbejde optimalt med teknologierne i hverdagen?

Har I mulighed for at øve jer i brugen af teknologien? Har I fx. ekstra teknologi 
og et lokale hvor medarbejderne i løbet af hverdagen kan gå hen og øve sig?

Har I kontakt til relevante medarbejdere i SUF, 
som I kan trække på, hvis I får brug for sparring?

Refleksions-
spørgsmål
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Refleksionsspørgsmålene er en hjælp 
til refleksion, opsamling og læring. 
Spørgsmålene skal hjælpe enhederne 
til at blive rustet til at dele viden med 
kollegaer, nyansatte, elever m.fl. så 
viden forankres bredt. Hvis en imple-
menteringsindsats er tilrettelagt efter 
flere, mindre PSDA’er, er det vigtigt, at 
der sker en vidensoverførsel fra PDSA 
til PDSA – også hér er refleksionsspørgs-
målene en hjælp.

Refleksionsspørgsmål kan være:

•   Føler I jer trygge i at screene borgere 
     med henblik på at finde rette tek-
     nologi?

•   Har I fået tilstrækkelig oplæring/
     undervisning i teknologien, så I kan 
     arbejde optimalt med teknologierne 
     i hverdagen?

•   Hvilke medarbejdere kan bruge 
     teknologien og oplære andre med-
     arbejdere? Brug “kørekortet” til 
     at skabe et overblik over hvem, der 
     har hvilke kompetencer ift. brugen 
     af teknologien. Er I godt dækket ind 
     eller mangler i opkvalificering eller 
     anden støtte?

•   Har I mulighed for at øve jer i brugen 
     af teknologien? Har I fx. ekstra tek-
     nologi og et lokale hvor medarbej-
     derne i løbet af hverdagen kan gå 
     hen og øve sig?

•   Hvordan vil I dele viden med endnu 
     en afdeling/nye medarbejdere/
     vikarer/elever/genopfriske mv.

•   Har I kontakt til relevante med-
     arbejdere i SUF, som I kan trække 
     på, hvis I får brug for sparring?
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Refleksionsspørgsmål

Føler I jer trygge i at screene borgere med henblik på at finde rette teknologi?

Hvilke medarbejdere kan bruge teknologien og oplære andre medarbejdere? 
Brug “kørekortet” til at skabe et overblik over hvem, der har hvilke kompetencer ift. 

brugen af teknologien. Er I godt dækket ind eller mangler i opkvalificering eller anden støtte?

Hvordan vil I dele viden med endnu en afdeling/nye 
medarbejdere/vikarer/elever/genopfriske mv.?

Har I fået tilstrækkelig oplæring/undervisning i teknologien, 
så I kan arbejde optimalt med teknologierne i hverdagen?

Har I mulighed for at øve jer i brugen af teknologien? Har I fx. ekstra teknologi 
og et lokale hvor medarbejderne i løbet af hverdagen kan gå hen og øve sig?

Har I kontakt til relevante medarbejdere i SUF, 
som I kan trække på, hvis I får brug for sparring?


