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Fokuspunkter

Krav til evaluering

Klarhed om målgruppen

Evalueringen skal indeholde løbende målinger (fx hver 3. md.) på

I et implementeringsprojekt er det vigtigt, at deltagergruppen rummer

målgruppen som inkluderes samt evt. borgere i målgruppen som ikke

den målgruppe, som projektet har fokus på. Hvis målgruppen afgrænses

inkluderes, mhp. at belyse, hvorvidt gruppen der deltager i projektet

på en utilsigtet måde i forbindelse med implementering af forsøget,

adskiller sig markant fra projektets tilsigtede målgruppe.

risikeres det, at der ikke opnås de tilsigtede resultater, og at den viden
der opbygges ikke er anvendelig ift. den reelle målgruppe.
Måling af fidelitet på kerneelementer

For at efterprøve løbende, om det er lykkedes at implementere indsatsen

I et implementeringsprojekt implementeres en konkret indsatsmodel, og

som planlagt, er det vigtigt at kerneelementerne i indsatsen udspecifice-

derfor vil indsatsen være beskrevet i konkrete kerneelementer, der kan

res og måles gennem egentlige kvantitative og kvalitative fidelitetsmå-

måles i konkrete kvantitative og kvalitative fidelitetsmålinger.

linger løbende (fx hver 3. md.).

Faktorer med betydning for succes/progression

Evalueringen skal finde statistiske og kvalitative sammenhænge til,

I et implementeringsprojekt ligger der en fast indsatsmodel indeholden-

hvordan der skabes succes/progression. Det er vigtigt, at alle relevante

de konkrete kerneelementer. Det vil dog være relevant, ifbm. et imple-

sammenhænge belyses, og der er en tæt sammenhæng ml. de kvantitati-

menteringsprojekt, at undersøge, om der kan findes supplerende viden,

ve og de kvalitative analyser.

om hvorvidt og hvordan kerneelementerne evt. kan kvalificeres eller
suppleres med yderligere centrale kerneelementer mv. Det gælder også i

Evalueringen skal således ydermere følge 'succes'-målgruppen. Evalue-

projekter, hvor der implementeres en evidensbaseret indsats.

ringen belyser i den sammenhæng kommuner samt borgere med succes
dybdegående, herunder hvad der har haft betydning for at skabe succes
og/eller progression blandt disse.
Målet med disse analyser er at fremkomme med hypoteser om, hvordan
kerneelementerne evt. kan styrkes/kvalificeres.

Anvendelsesgrad af implementeringsgreb

Evalueringen skal på systematisk vis måle anvendelsesgraden af de

I et implementeringsprojekt indgår altid klart definerede implemente-

planlagte implementeringsgreb.

ringsgreb der bl.a. er designet mhp. at imødekomme de risici, der i
udformningen af projektet er identificeret for en vellykket implementering. Da det i et implementeringsprojekt er vigtigt med viden om hvorvidt de anvendte implementeringsgreb har biddraget til en vellykket
implementering er det vigtigt med viden om i hvilken udstrækning de
planlagte implementeringsgreb er anvendt og i hvilken grad.
Faktorer med betydning for succesfuld implementering

Evalueringen skal belyse, hvilke faktorer - bredt set - der ser ud til at

I et implementeringsprojekt er der dernæst fokus på hvilke faktorer der

hænge sammen med implementering af indsatsmodellen, herunder

generelt bidrager til en succesfuld implementering. Det vil sige hvorvidt

hvilke implementeringsgreb og øvrige faktorer der hænger sammen med

og hvordan de iværksatte implementeringsgreb og evt. andre faktorer

en vellykket implementering (god fidelitet).

kan formodes at understøtte implementeringen af indsatsen.
Om muligt måles der kausale sammenhænge.
Hvis projektdesignet tillader, kan det i visse tilfælde være relevant at
måle en egentlig effekt af implementeringsgreb eller andre implemente-

Evalueringen belyser dybdegående kommuner/projekter med succesfuld

ringsrettede aktiviteter ift. projektets fidelitet (fx hvis der er en tilfældig

implementering - fx med gode fidelitetsmålinger - herunder hvad der

variation i anvendelsen af forskellige implementeringsgreb i de delta-

blandt disse har haft betydning for at skabe succes og/eller progression i

gende kommuner el. lign.)

disse.
Evalueringen skal indeholde en midtvejsstatus på implementeringen
med fokus på de projekter der er lykkedes godt med implementeringen,
og hvad der kan læres herfra.

Generel deskriptiv statistik

Deltagergruppens gnmsnt. karakteristika og projektindsatsen sættes i

I alle projekter kan det som udgangspunkt være hensigtsmæssigt med en

sammenligning til en evt. bruttomålgruppe/gnmsnt. normalindsats eller

generel fremstilling af projektets målgruppe og indsats, som kan per-

andet relevant sammenligningsgrundlag med henblik på at perspektive-

spektivere projektets generaliserbarhed.

re, hvem og hvad projektet har omhandlet, samt hvad perspektivet er ift.
generalisering af resultaterne mm.
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