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PMTO 

Parent Management 

Training Oregon 

 

TIBIR 

Tidlig insats for barn 

 i risiko 

PMTO for minoritets 

familier og barn 

PALS 

Positiv atferd 

Læringsmiljø og  

samhandling  

MST 

Multisystemisk 

Terapi 

 

Fungsjonel Familie  

Terapi 

FFT 

MST & CM 

rusbehandling 

TFCO 

Treatment Foster 

Care Oregon 

 

“MATCH” 
Modularized treatment of  

children with anxiety,  
conduct problems  

and depression 
 

Familie – og nærmiljøbaserte intervensjoner 





Hvorfor være opptatt av 

implementering? 

• Det finnes mange gode tiltak  Implementering er 

nøkkelen til effektive tjenester 
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Hvordan bygge bro mellom kunnskapsproduksjon og 

praksis? 

”Kunnskap” 

Praksis 

Implementering 



Implementering = 

Broen mellom forskning og 

praksis 

”Implementering er en planlagt og målrettet prosess 

med et sett av spesifiserte aktiviteter som skal til for 

å innføre en metode eller et program til praksisfeltet”  

(Fixsen et al., 2005) 

 



Hvorfor er vi opptatt av 

implementeringskvalitet? 

 

 

• Uten fokus på implementering overføres kun 14 % av 

intervensjoner til praksisfeltet etter i gjennomsnitt 17 år. 
(Balas & Boren, 2000) 

 

• Med systematisk bruk av implementeringskunnskap 

gjennomføres i gjennomsnitt 80 % av det planlagte 

forandringsarbeidet etter circa tre år.  
(Fixsen, Blase, Timbers & Wolf, 2001) 

 

 

 

 



Fixsen et al (2005) 

Forholdet mellom implementeringen og effekt av intervensjonene 



«Implementation matters» 

 

• implementering har vesentlig betydning for effekten av  

 intervensjonene  

• indikerte en gjennomsnittlig effektstørrelse to til tre ganger 

større når programmer ble innført med høy 

implementeringskvalitet. 

(Durlak & Dupre, 2008) 

  
 

 

• Data fra litteraturgjennomgang av 542 

effektstudier på forebyggende og 

helsefremmende programmer for barn og 

unge viste at: 

 

 



Implementering  

 



Måten implementeringen skjer på 

er viktig for effekten! 

Letting “it” happen. . .            

 (“Spray & pray”)   

Helping “it” happen. . .  

Making “it” happen. . .  



 

DEL  

4 
 

Hjelpeark,  

maler,  

vedlegg og 

PowerPoint-

presentasjoner 

DEL 

3 
 

Implementering av 

TIBIR 

Oppbygging av veilederen 

DEL 

2 

 
  Implementerings-

teori 

DEL 

1 
 

Bakgrunn for TIBIR  



Fra teori til praksis 

 

• For å overføre kunnskapen til praksis har vi tatt utgangspunkt i 

Fixsens fire faser, og for hver fase har vi beskrevet i detalj 

handlingene som må gjøres og knyttet dem til relevante 

implementeringsdrivkrefter.  

 

• I tillegg har vi laget hjelpeark og diverse materiell 

 knyttet til flere av handlingene, som kan være  

 nyttige i planleggingen og gjennomføringen av  

 implementeringen.  
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Implementeringsteori 



Aktive implementeringsrammeverk 

Anvend-

bare 

interven-

sjoner 



Programmer eller intervensjoner 

som er effektive og godt evaluert i 

praksis.  

 

 

De er også godt operasjonalisert, 

slik at de:  

• kan læres bort (teachable), 

• tilegnes (learnable) og  

• utøves (doable) – med høy grad 

av metodeintegritet 

Anvendbare intervensjoner 
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TIBIR 



Aktive implementeringsrammeverk 

Anvend-

bare 

interven-

sjoner 

Implemen-

terings-

drivkrefter 



Implementerings-

drivkrefter 



Implementeringsdrivkrefter 



Implementeringsdrivkrefter 



Implementeringsdrivkrefter 





Aktive implementeringsrammeverk 

Anvend-

bare 

interven-

sjoner 

Implemen-

terings-

drivkrefter 

 

Implemen-

terings-

faser 

 



Implementeringsfaser 

Drift Innføring Etablering Utforsking 



Implementeringsfaser 

Drift Innføring Etablering Utforsking 



Aktive implementeringsrammeverk 

Anvend-

bare 

interven-

sjoner 

Implemen-

terings-

drivkrefter 

 

Implemen-

terings-

faser 

 

For-

bedrings-

sykluser 



Forbedringssykluser 

«Forbedringssykluser handler om å lære av resultatene som endring medfører mens 

endringene skjer» 

(Fixsen, Blase, Metz og van Dyke, 2012) 



Aktive implementeringsrammeverk 

Anvend-

bare 

interven-

sjoner 

Implemen-

terings-

drivkrefter 

 

Implemen-

terings-

faser 

 

For-

bedrings-

sykluser 

 

Implemen-

terings-

team 

 



Implementeringsteam 

En gruppe som gir støtte og som bistår i implementeringsprosessen.  

 

Denne støtten kan organisasjoner få eksternt gjennom program-

leverandørenes nasjonale eller regionale implementeringsteam og 

internt gjennom lokale implementeringsteam.  

 

Implementeringsteamet medlemmer bør ha: 

• ha spesialkompetanse om programmet  

• ha kunnskap om implementering  

• ha kunnskap om forbedringssykluser  

•  ha evne til å fremme endringer på systemnivå  

• være representative for de tjenestene som er                               

involvert i implementeringen  



Implementeringsteam 



Aktive implementeringsrammeverk 

Anvend-

bare 

interven-

sjoner 

Implemen-

terings-

drivkrefter 

 

Implemen-

terings-

faser 

 

For-

bedrings-

sykluser 

 

Implemen-

terings-

team 

 

EFFEKTIV IMPLEMENTERING 



Suksessformel (NIRN, 2013) 

HVA 

Effektive 

     intervensjoner  

HVORDAN, HVEM, 

NÅR 

Effektiv 

implementering 

HVOR 

Fasiliterende  

Kontekst/system 

HVORFOR 

Betydelige 

samfunnsmessige 

utfall 



Implementering av TIBIR  

 



Implementering  

 

De  1 0 0  l o k a l e  i m p l e m e n t e r i n g s t e a m e n e  er 
ansvarlige for den praktiske implementeringen av TIBIR i sin 
 egen kommune. 

TIBIR har blitt implementert i over 100 kommuner over en periode på 12 år. Det gjør det tilgjengelig 
for ca. 30 % av den totale norske befolkningen. Programmet har ca. 800 aktive utøvere fordelt på 
over 600 tjenestesteder, og er estimert til å ha bistått mer enn 11 000 familier.  
 
Oppskaleringen av TIBIR har gjort det nødvendig å velge en implementeringsstrategi 
som bygger opp den lokale kapasiteten. Implementeringsinfrastrukturen består av: 
 

104 TIBIR-  

kommuner 

 
 

305 aktive  

 PMTO-terapeuter –           67 under 

opplæring 

 

774 aktive TIBIR-utøvere – 110 under 

opplæring 

 

NIT består av  5  r e g i o n a l e  i m p l e m e n t e r i n g s t e a m , 
som er ansvarlige for regional spredning og implementering av 
programmet, samt støtte de lokale implementeringsteamene. 

1  n a s j o n a l t  i m p l e m e n t e r i n g s t e a m  (NIT), som er 
ansvarlig for å utvikle, forbedre og kvalitetssikre programmet og 
implementeringsverktøyene.  



TIBIR kommuner i region nord 

• Hammerfest      

• Alta 

• Vardø 

• Tana 

• Nesseby 

• Karasjok 

• Harstad 

• Sortland 

• Narvik 

• Bodø 

• Steigen  

• Saltdal 

• Rana 

• Brønnøysund 
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