
Varför behöver man ta ordentligt med höjd vid implementering? 
Och varför är det Ommejs angelägenhet att hjälpa 
verksamheter med sitt utvecklingsarbete?



På Ommej har vi genom lång erfarenhet god kännedom och förståelse för 
komplexiteten av förändringsarbete i offentligt styrda och högt belastade 
organisationer. För oss är det viktigt att våra samarbetspartners lyckas med 
sin implementering av Ommej eftersom det i förlängningen innebär att fler 
barn får sina röster hörda. Vi har därför kompletterat vår utbildning genom 
att kroka arm med Komlitt, kompetensutveckling för offentlig sektor. 
Tillsammans har vi utvecklat en e-kurs för att underlätta en väg framåt med 
Ommej. Syftet är att skapa en hållbar och begriplig implementering. 



e-kursen ”Lyckat förändringsarbete - en väg framåt i ljuset av 
digitaliseringen” vänder sig till både medbetare och chefer som arbetar i 
offentliga barn– och ungdomsverksamheter. Kursen utgår från tillitsbaserad 
kompetensutveckling vilket möjliggör att kursdeltagare på egen hand kan 
tillgodogöra sig kursen under tiden som man utför sitt dagliga arbete.  
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Upptäck möjligheterna



Hitta utmaningarna



Gå till handling



Följ upp
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Upplägg och innehåll vid implementering av Ommej

e-kurs: I den nätbaserade utbildningsmiljön ingår metoder, verktyg och 
övningar som ska stödja organisationers mottaglighet för ett nytt arbetssätt. 
Övningarna utförs i en bifogad pdf-mall, antingen på egen hand eller 
tillsammans i workshop. Instruktioner följer under kursens gång. 



Gemensamma utbildningstillfällen: Bokas i överenskommelse mellan Ommej 
och samarbetspartners, antingen via fysiska alternativt digitala möten. Max 
deltagare per tillfälle är 25. Detta sker vid uppstart, uppföljning (8-12 
månader) samt uppsamling (årsbasis). 






Modul 1.  Välkommen till e-kursen. Introduktion



•	Förändring genom innovation

•	Formeln för en framgångsrik förändring

•	Förändringskurvan

•	Vad är Ommej

•	Tillitsbaserad kompetensutveckling
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Uppstartsutbildning



•	Incitament för Ommej

•	Syfte och nytta med Ommej

•	Handhavande 

•	Övningar i handhavande

•	Frågestund


Vecka 1. Gemensamt utbildningstillfälle, 3 timmar
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Vecka 4. e-kurs

Modul 4. Förankra



•	Tydlig och konkret målsättning

•	Beskriv hur Ommej hänger ihop med de lagar och krav som finns på er och ert 
uppdrag

•	Hur kan ni vidmakthålla implementeringen av Ommej

•	Workshop Utvärderingsplan: Utvärderingsplanen innehåller en beskrivning av 
verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga målsättning med Ommej.
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Vecka 3. e-kurs

Modul 3. Gå till handling



•	Kompetenser: Undvik ängslan genom att identifiera vilka kompetenser ni besitter 
som är aktuella i implementeringsarbetet

•	Resurser: Undvik frustration genom att förstå vilka resurser som är rimliga i er 
verksamhet

•	Workshop Handlingsplan. Undvik felstart genom att upprätta en handlingsplan 
med de aktiviteter som är nödvändiga för att lyckas med implementeringen. Koppla 
sedan kompetenser och resurser till varje aktivitet. 


Uppsamlingsmöten årsbasis

Nyhetsgenomgång samt implementeringsstöd för nya medarbetare



•	Genomgång Ommej

•	Genomgång administrativt stöd

•	Genomgång av nulägesanalys och statistikdel


Vecka 2. e-kurs 

Modul 2. Förberedelser



•	Visionen: Undvik förvirring genom att ta fram visionen i början av 
implementeringsprocessen

•	Motivationen: Undvik motstånd genom att förstå betydelsen av motivation när ni 
ska implementera Ommej

•	Workshop Förändringsplan: Modulen sammanfattas i en förändringsplan som 
indikerar hur redo verksamheten är för Ommej och den förändring det nya 
arbetssättet innebär, samt vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för att 
hitta en väg framåt. 


Månad 8-12 Gemensamt utbildningstillfälle, 2 timmar

Uppföljningsutbildning. Statistik och nyckeltal



•	Fördjupad utbildning i systematisk uppföljning

•	Nyckeltal och nulägesanalys

•	Genomgång av verksamhetens insamlade data för verksamhetsutveckling


Vecka 1. e-kurs 

En hållbar och begriplig

 implementering av Ommej
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 Inbjudan till e-kursen skickas till alla kursdeltagare via mai

 Utse en administratör som får tillgång till kursens administrativa sida och 

därmed en översyn över deltagarnas kursaktivite

 Varje modul tar ca 25-30 minuter att ta sig igenom på egen han

 Modul 1 genomförs på egen hand inför första gemensamma utbildningstillfället

 I modul 1 ingår en pdfmall som ska användas till olika övningar under kursens 

gån

 En anteckningsbok ingår till alla kursdeltagare och de skickas med post till 

utsedd administratö

 Tar höjd för att samla alla kursdeltagare till en workshop efter modul 2, 3 och 4 

för ett gemesamt arbete med att ta fram förändringsplan, handlingsplan och 

utvärderingsplan.

Praktisk information om e-kurs


