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Definitioner

Implementation: - verktyg, redskap, tillbehör
- fullgörande, förverkligande (juridik)
Implement::

- förse med verktyg
- realisera, genomföra, utföra, implementera,
förverkliga, fullfölja (plan, projekt),
fullgöra, uppfylla (agreement), fullborda (one’s purposes)
(Norstedts engelska ord)

”när en förändring satts igång”
”få den verkan och effekt man önskar”
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Implementering
förberedelse

genomförande

Planera och organisera för att känna
till idé o verktyg

Leda för att visa kraft o uthållighet i att
förverkliga idén med verktygen

Fler tar till sig idé o verktyg

Idén realiseras och hålls vid liv med hjälp
av verktygen

Aktiviteter:

Aktiviteter:

 känna till och bli övertygad om idén
och verktygen, hur de fungerar och
vad de kan lösa
 hur de är tänkt att användas i den
egna verksamheten

 ledning presenterar beslut, ansvariga,
tidsplan, aktiviteter
 användning varvad med utbildning
 återkoppling på aktiviteter

Idén
Vad, När, Varför och Hur?
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”Jag behöver komma upp tidigt på morgonen för att få min
dagstruktur att fungera. Att börja jobba halv sju på morgonen
är inga problem. Det tillsammans med det faktum att jag inte
kan jobba längre än till ungefär klockan tolv på dagen gör att
jag ändå kan komma upp i en halvtidsstudier”.
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ICF - sökord på www.google.se
International Ceramic Federation
International Canoe Federation
Internet Connection Firewall
Italian Catholic Federation
IntraCellularFluid
心身機能

Vad är en klassifikation?
ICF/ ICF-CY
DEL 1 - INDIVID

DEL 2 - OMGIVNING

Funktionstillstånd/
funktionshinder

Kontextuella
faktorer

KOMPONENT (d)

KOMPONENT (e)

KOMPONENT

Aktiviteter/
Delaktighet

Omgivningsfaktorer

Personliga
faktorer

8 kapitel 8 kapitel

9 kapitel

5 kapitel

Kategorier Kategorier

Kategorier

Kategorier

KOMPONENT (b s)
Kroppsfunktioner

Kroppsstrukturer
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”Jag behöver komma upp tidigt på morgonen för att få min
dagstruktur att fungera. Att börja jobba halv sju på morgonen
är inga problem. Det tillsammans med det faktum att jag inte
kan jobba längre än till ungefär klockan tolv på dagen gör att
jag ändå kan komma upp i en halvtidsstudier”.

 Del I: Individen (Funktionstillstånd och funktionshinder)
 Komponent: Aktiviteter och delaktighet (d)
 Kapitel 2 - Allmänna uppgifter och krav (d2).

Mottagare av idén?
– individ, grupp
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Helt
mot
idén

”Eldsjälar” ”Anhängare” ”Sympatisörer” ”Ögontjänare” ”Bakåtsträvare”

Helt
med
idén

Fritt efter källa: Rogers, Diffusion of innovation, 2003

Mottagares kompetensutveckling

Nybörjare

Avancerad nybörjare

Kompetent

Skicklig

Fritt från källa: Benner, P. Från novis till expert, Studentlitteratur,1993
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Ledning för implementering

Start

Mål

Kraft och uthållighet!
i
förberedelse

genomförande

Återkoppling
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Exempel på kraft och uthållighet i implementering

ICF struktur vid teamarbete

Enligt komponenter

(Rentsch et al., 2003)
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ICF struktur i dokument (habiliteringsplaner)

Delaktighet
Aktiviteter
Omgivningsfaktorer, egna specifika
Omgivningsfaktorer, egna ospecifika
Omgivningsfaktorer, andras ……..
Kroppsfunktion/ kroppsstruktur
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