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                      BILAGA I 

SAMMANFATTNING 

 

Evidensbaserad vård behövs för att förbättra människors hälsa och en kombination av klinisk 

erfarenhet och vetenskaplig evidens samt kunskap om patientens behov krävs för att kunna ge 

god vård. Kliniska riktlinjer kan ses som en brygga mellan tillgängliga forskningsresultat och 

klinisk verksamhet. Att dessa finns är ingen garanti för att de används och kommer patienten 

till gagn. För att implementera riktlinjer krävs kunskap om hur man går tillväga i 

förbättringsarbeten. Det finns mycket att ta hänsyn till gällande implementering och 

människors lärande. 

 

Syftet var att belysa faktorer som underlättar eller hindrar implementering av riktlinjer inom 

olika områden i sjukvården.  

 

Forskningsöversikt valdes som metod och tidigare publicerade, vetenskapliga artiklar i ämnet 

granskades. Artikelsökningen genomfördes i Cinahl och PubMed. Sammanlagt inkluderades 

17 artiklar i resultatet. 

 

Resultatet visade att faktorerna som påverkade implementeringen var positiva attityder till 

riktlinjer och en förändringsvillig organisation/kultur var av stor vikt för en lyckad 

implementering. Personalfrågor såsom tidsbrist, brist på personer och övriga resurser, dålig 

kontinuitet och bristfällig kommunikation mellan yrkesgrupper var hindrande faktorer. 

Ledningens stöd och uppmuntran var mycket viktigt vid implementering liksom stöd hos 

personer med specialistkunskap i det aktuella ämnet. Brist i kunskap kring riktlinjerna och 

kring implementering var också de hindrande faktorer. 

 

Slutsatsen var att faktorer som underlättade eller hindrade implementering av riktlinjer var i 

stort relaterade till hälsovårdskulturen, personalfrågor, organisatoriskt stöd och kunskap. Ofta 

återkommande hinder var personalbrist, brist på kontinuitet och/eller tidsbrist. Att alla 

medarbetare kände sig delaktiga var viktigt men ännu viktigare var att ledningen var positiv 

och drivande i implementeringsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Implementering, riktlinjer, förbättringskunskap, underlättande/hindrande faktorer
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INLEDNING 

Kunskapsutvecklingen är snabb inom hälso- och sjukvården. Kraven ökar på personalen att 

hålla sig ajour med nya rön och detta kräver i sin tur kunskaper om var man skall söka ny 

information samt hur man kritiskt granskar denna. Det är nödvändigt för sjuksköterskan att ha 

denna förmåga för att evidensbaserad kunskap ska användas (Socialstyrelsen, 2005). För att 

denna nya kunskap skall komma patienterna till gagn krävs också kunskap om 

förbättringsarbete. Detta skall ses som ett komplement till sjukvårdens professionella kunskap 

och baseras på beteendevetenskaplig forskning (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Willman, Stoltz 

& Bahtsevani (2011) är sjuksköterskor i regel positiva till att använda sig av evidensbaserad 

kunskap men anser sig sakna tid och stöd från ledning och organisation samt färdigheter att 

söka och kritiskt granska forskningsresultat. Eftersom tiden ofta saknas för kliniskt 

verksamma att systematiskt söka och kritiskt granska nya forskningsrön, så erbjuder kliniska 

riktlinjer en chans att hålla sig ajour med nya rekommendationer som är väl underbyggda 

(Miller & Kearney, 2004). Kliniska riktlinjer implementerar sig dock inte själva. För att en ny 

metod som till exempel presenteras i nya eller uppdaterade kliniska riktlinjer ska bli ordinarie 

krävs aktiva, strukturerade insatser för en lyckad implementering (Greenhalgh, Robert, 

Macfarelane, Bate & Kyriakidou, 2004; Wallin, 2005).  

BAKGRUND 

Sjuksköterskans roll 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) finner man i 2b§ att patienten skall ges 

individuellt anpassad information om sin behandling och den vård som finns att tillgå.  

Detta styrks även i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Sjuksköterskan är alltså i allra 

högsta grad skyldig att hålla sig ajour med nya rön och använda sig av aktuella riktlinjer för 

att kunna tillmötes gå detta. Dessutom krävs kunskap om lärande för att kunna delge patienten 

informationen på rätt sätt. Det finns olika sätt att se på lärandet. Gemensamt är dock att 

lärandet påverkas mer eller mindre av den situation och den miljö man befinner sig i. Formellt 

och informellt lärande kompletterar varandra och är därför bra att kombinera (Nilsen, 2010). 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete. Detta innebär exempelvis att vårdgivaren skall vidta 

åtgärder för att förebygga att patienten drabbas av vårdskada. Även i HSL (SFS 1982:763) 

finner man i 31§ att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande skall utvecklas 

och säkras. 

Evidensbaserad omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) skall arbetet bygga 

på vetenskap och beprövad erfarenhet. Med detta menar man bla att sjuksköterskan skall ha 

förmågan att ”kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt inspirera till dialog 

om införandet av ny kunskap” (sid 13). I detta ingår att söka relevant information kring 

ämnet, analysera och kritiskt granska den samt medverka för implementerandet av ny 

kunskap. Allt detta skall alltså överensstämma med vetenskap och beprövad kunskap.  

Sammantaget kan evidensbaserad omvårdnad definieras som:  

• Ett förhållningssätt och en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som 

underlag för vårdbeslut. 

• En process för att systematiskt sammanställa, kvalitetsgranska, värdera, tolka och tillämpa 

befintliga forskningsresultat (Willman et al., 2011). 
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Evidensbaserad vård behövs för att förbättra människors hälsa och en kombination av klinisk 

erfarenhet och vetenskaplig evidens samt kunskap om patientens behov krävs för att kunna ge 

god vård. Erfarenhetsbaserad kunskap är i allra högsta grad ett viktigt kunskapsområde och 

skall inte förminskas eller förringas (Willman et al., 2011). Vården skall också utformas och 

genomföras i samråd med patienten och denne har rätt till sakkunnig och relevant information 

om vilka metoder och behandlingar som finns (SFS 2010:659). Evidensbaserad vård krävs 

också för att hantera den enorma mängd information som behövs analyseras och 

sammanställas. Detta genom att kunna fatta kliniska beslut på säkrare grund, främja spridning 

av bevisat effektiva metoder samt stoppa användandet av mindre effektiva eller skadliga 

metoder. I vår ekonomiskt medvetna tid kan detta också bidra till mer kostnadseffektiva 

metoder. I Sverige finns SBU som har till uppgift att granska och sammanställa befintliga 

forskningsresultat (Willman et al., 2011).  
 

Kliniska riktlinjer (KR) 

Enligt Wallin (2005) ses KR som en brygga mellan tillgängliga forskningsresultat och klinisk 

verksamhet. Genom att ge vägledning om lämpliga vårdinsatser skall KR kunna åstadkomma 

förbättrad vårdkvalitet (Nilsen, 2010). KR är systematiskt utvecklade påståenden och 

rekommendationer som ska användas som stöd för kliniskt verksamma personer 

(sjuksköterskor, läkare osv) för att kunna ta beslut om bästa möjliga 

behandlingsstrategi/omvårdnad. Den största fördelen med KR är att de ska förbättra 

vårdkvalitén. Det har dock framkommit viss kritik mot KR i allmänhet där kritikerna menar 

att riktlinjer inskränker den kliniskt verksamme i dennes arbete och han/hon blir alltför styrd 

av dessa. Men bra riktlinjer talar inte om för den kliniskt verksamme vad denne skall ta för 

beslut utan erbjuder bevisen som i kombination med klinisk erfarenhet hjälper till att fatta ett 

så väl underbyggt beslut som möjligt (Miller & Kearney, 2004). Wallin (2005) definierar 

riktlinjerna på samma sätt som Miller och Kearney ovan. Han menar dock att KR inte 

implementerar sig själva. Att väl underbyggda riktlinjer finns tillgängliga betyder inte att de 

leder till ökad vårdkvalité eller gagnar patienten, de måste användas innan man kan se någon 

nytta med dem. 

 

Som ett exempel kan nämnas att SBU, 1998, gav ut rapporten ”Evidensbaserad omvårdnad 

vid strålbehandling av patienter med cancer”. I den finns rekommendationer för bästa 

omvårdnad vid biverkningar av strålbehandling, dessa grundar sig på en systematisk 

litteraturöversikt. 2003 kom ytterligare en rapport gällande strålbehandling, ”strålbehandling 

vid cancer”. Den innehåller en översikt över strålbehandlingsanvändandet i Sverige, tekniker 

och metoder, rekommendationer för framtiden samt en systematisk litteraturöversikt i ämnet. 

De senaste svenska riktlinjerna gällande hudvård vid strålbehandling kommer från 

Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård (2011). Det har dock visat sig att trots att 

kliniska riktlinjer finns har man haft svårigheter att implementera dessa på onkologkliniker i 

Sverige (Öjerskog, Förars & Lideborg, 2003; Ledningsgruppen sjuksköterskor i 

bröstcancervård, 2011).  

 

Haggerty et al. (2003) skriver om vikten av kontinuitet för patient och anhöriga. För att 

patient och anhöriga skall uppleva kontinuitet är det viktigt att de får information och 

rekommendationer som är överensstämmande med varandra. Alltså att olika vårdgivare ger 

samma information. Feight, Baney, Bruce och McQuestion (2011) redovisade att där inga 

standardiserade KR för en evidensbaserad omvårdnad vid hudbiverkningar är implementerade 

kan resultatet således bli varierande och inkonsekvent information till patienter och anhöriga. 
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Implementering 

Hälso- och sjukvården har idag högt ställda mål som förväntas uppfyllas genom olika 

aktiviteter. Många olika mätetal och krav på kvalitetssäkring är ständigt aktuellt. Det är inte 

alltid som resurserna räcker till i förhållande till de förväntningar som ställs eller den 

ambitionsnivå som finns. Då ökar kraven på effektivitet och snabba beslutsfattanden. Detta 

har lett till ökad uppmärksamhet kring implementationsproblematiken.  Hälso- och sjukvården 

behöver alltså utvecklas genom implementering av ny kunskap och strategierna för detta bör 

vila på insikter om vilka faktorer som påverkar detta både individuellt och organisatoriskt. 

Implementation och kunskap i kombination har lyfts fram som en del av lösningen enligt 

Nilsen (2010). 

Enligt Greenhalgh et al. (2004) är definitionen på implementering, aktiva och planerade 

insatser för att få en ny metod att bli en ordinarie metod i en organisation. De skiljer på 

diffusion som är passiv spridning och disseminering vilket definieras som aktiva och 

planerade insatser för att övertyga en specifik grupp människor att använda sig av en ny 

metod. Även Wallin (2005) lyfter fram det krävs aktiva, strukturerade insatser för en lyckad 

implementering. Enligt Miller och Kearney (2004) så ger relativt passiva insatser för 

spridning och implementering såsom att maila ut dokument eller publicera en artikel, dålig 

följsamhet av nya riktlinjer/metoder. Det krävs mer aktiva metoder för att detta skall 

förankras och följas. Trots vetskapen om detta är den vanligaste spridnings- och 

implementeringsmetoden att skicka ut skriftliga dokument. Miller och Kearney (2004) menar 

att kulturen spelar in för resultatet av implementeringen av nya riktlinjer. I Sverige där 

befolkningen beskrivs som disciplinerad är följsamheten av riktlinjer och regler högre än i 

t.ex. Norge där folket ses som mer individuella och självständiga och inte är lika bekväma att 

följa skriftliga protokoll. Det finns dock för lite bevis för att kunna dra några fasta slutsatser 

gällande vad som är den bästa metoden för implementering. Överlag är det känt att 

gruppdiskussioner ger bättre resultat än klassiska föreläsningar/lektioner gällande ökat 

engagemang och följsamhet. Men valet av strategier bygger oftare på personliga val än bevis 

(Miller & Kearney, 2004). 

Enligt Nilsen (2010) är implementeringsvetenskapen är en relativt ung forskningsgren. Det är 

först på 1990-talet den blev synbar men under 2000-talet har den utvecklats fort. Inom hälso- 

och sjukvården använder man ibland termen ”knowledge translation”, denna saknar 

vedertagen svensk term. Mer och mer betonas vikten av att anpassa strategierna för 

implementering till den verkliga kontexten. Att samma faktorer ter sig olika i olika 

sammanhang har blivit mer och mer klarlagt och det är svårt att generalisera vilka faktorer 

som är mest effektiva för en lyckad implementering. Vidare menar Nilsen (2010) att det finns 

risk för att olikheterna mellan den kliniska vardagen och forskningsverksamheten påverkar 

hur forskningsresultaten implementeras i vården. Wallin (2005) anser att evidens från 

forskning och riktlinjer därför behöver anpassas till den aktuella verksamheten så de känns 

realistiska och användbara. Inför detta krävs en analys av verksamheten för att se var 

möjligheter och hinder för implementering finns. Han påpekar att det finns många olika 

modeller för detta t.ex. SWOT (bilaga I) som innebär att identifiera en verksamhets styrkor, 

svagheter, möjligheter och hinder. Denna modell har använts för att förtydliga resultatet i 

föreliggande studie. Han nämner också The promoting action on research implementation in 

health services [PARIHS] (bilaga II) som först presenterades i England av Kitson, Harvey och 

McCormack (1998) och har senare utvecklats av Rycroft-Malone (2004) och hennes 

medarbetare. I PARIHS modellen tittar man på samspelet mellan evidens (kunskapsunderlag) 

och kontext (sammanhang). 
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Förbättringsarbete 

Hos personalen krävs en vilja att förbättra samt kunskap om hur förbättring kan uppnås. Om 

det istället finns en rädsla för detta blir implementering av ny kunskap försvårad (Willman et 

al., 2011). Batalden och Davidoff (2007) definierar förbättringsarbete som ett samarbete 

mellan alla inblandade parter (hälso- och sjukvårdspersonal, patient, anhöriga, forskare, 

utbildnings- och utvecklingssamordnare och ekonomisk ansvariga inom verksamheterna) för 

att genomföra förändringar som leder till förbättrad vård och hälsa för den enskilde samt 

förbättrat vårdsystem och professionell utveckling. Thor (2002) sammanfattar 

förbättringskunskapen som kunskap från flera olika områden. Det kräver kunskap om system 

(förståelse för kopplingen mellan enskilda aktiviteter och helheten), variation (förståelse för 

processerna med hjälp av statistiska metoder), förändringspsykologi (gruppdynamik, 

motivation och konfliktlösning) samt metoder och tekniker (egen erfarenhet, observationer 

och reflektioner). Enligt Batalden och Davidoff (2007) är alla förändringar inte förbättringar 

men alla förbättringar innebär förändring. 

 

Enligt Nilsen (2010) finns det mycket att ta hänsyn till gällande implementering och 

människors lärande. Motivation är viktigt för vårt lärande alltså är förutsättningarna för det 

bättre om problemen vi står inför är självupplevt istället för teoretiskt grundat. Om 

medarbetaren har arbetat länge inom sin profession kan det leda till självstyrt lärande. Vi lär 

oss dessutom på väldigt olika sätt. I samband med implementering bör man alltså ta hänsyn 

till individuella behov, motiv och lärstilar. Det finns teorier om hur omgivningen påverkar 

individens beteende. Via andra personer med starkt inflytande, deltagande i sociala 

sammanhang, ledarskap, kulturella faktorer, patientinflytande och påverkan från kollegor. 

Den egna uppfattningen om kompetensutveckling spelar också en roll i vårt lärande, lärandet 

förbättras med ökad känsla av professionell utveckling. 

 

Inte bara individen är inblandad när förbättringsarbeten skall ske. Organisationen som sådan 

kan också vara mer eller mindre förändringsbenägen. En lärande organisation kan 

framgångsrikt skapa, förvärva och sprida kunskap och kan dessutom ändra sitt beteende 

utifrån ny kunskap och nya insikter (Nilsen, 2010). 

Problemformulering 
Enligt Nilsen (2010) finns, i sjukvårdens område, många tecken på att relevant kunskap inte 

omsätts i praktiskt handlande. Vi har en ständigt ökande mängd kunskap genom forskning och 

utveckling som inte alltid kommer patienten till nytta. Att evidensbaserade riktlinjer 

uppmuntrar till att arbeta med vetenskapligt underbyggda metoder samt förbättrar kvalitén på 

vården framhäver både Miller och Kearney (2004) samt Wallin (2005). Att ny kunskap och 

evidensbaserade riktlinjer finns är dock ingen garanti att det används (Miller & Kearney, 

2004; Wallin, 2005). Under 2000-talet har det gjorts en hel del forskning kring just 

implementering men det finns inga enkla svar på hur man implementerar nya 

forskningsresultat och riktlinjer. Det är komplext och beroende på ämne och organisatoriska 

omständigheter (Nilsen, 2010). Att som i denna forskningsöversikt ta del av publicerade 

implementeringsarbeten inom vårdområdet kan förhoppningsvis öka kunskapen om hur man 

implementerar nya riktlinjer. 

SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som underlättar eller hindrar implementering av riktlinjer inom 

olika områden i sjukvården. 
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METOD 

I föreliggande studie är forskningsöversikt vald som metod. Detta innebär att beskriva och 

analysera valda studier. För att kunna uppnå syftet med studien granskades tidigare 

publicerade, vetenskapliga artiklar i ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Urval  

Urvalskriterierna redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Urvalskriterier 

Empirisk studie 

Handlar om implementering av riktlinjer inom vård 

Peer-reviewed/publicerad i vetenskaplig tidsskrift 

Engelsk text 

Publikationsår 2000-2011 

Datainsamling  

En första, allmän sökning på implementation i Cinahl och PubMed gav ett mycket stort antal 

träffar. För att finna de mest relevanta artiklarna i ämnet användes sökorden: implementation, 

guidelines och nurse. Ordet nurse lades till för att begränsa antalet träffar och fokusera på 

sjuksköterskan. Sökorden kombinerades med AND för att få träffar som inkluderade alla tre 

sökorden. Enligt Forsberg och Wengström, 2008, riktar sig Cinahl mer specifikt mot just 

omvårdnadsforskning jämfört med PubMed och träffarna i Cinahl var tillräckliga för att 

kunna genomföra översikten, därför valdes PubMed bort. Implementation och guidelines 

finns inte som heading eller MeSH term, därför gjordes en frisökning.  

Det gjordes även en sökning i Cinahl på guideline implementation AND oncologynurses, där 

sökorden skulle finnas i titeln. En artikel hittades via denna sökning.  

Ovanstående sökningsförfarande gav 109 träffar. I första hand granskades samtliga titlar och 

sju artiklar sorterades bort pga att fem inte hade något abstract och två var på främmande 

språk. Av kvarstående 102 träffar lästes samtliga abstract för att ytterligare sortera bort de 

artiklar som ej var relevanta. Av alla lästa abstract valdes 39 artiklar ut. De övriga sorterades 

bort pga att de undersökte andra saker än implementering och där det tydligt framgick att de 

inte var relevanta för föreliggande studie. Alla granskade artiklar lästes igenom en gång för att 

se om de verkligen svarade på syftet. Av 39 artiklar sorterades 23 bort på grund av att de inte 

undersökte själva implementerandet utan oftast riktlinjerna i sig.  

Se bilaga III för detaljerad sökinformation om antal träffar, granskade titlar, abstract och 

artiklar samt valda artiklar. 

Databearbetning 

Sjutton artiklar inkluderades och granskades flera gånger till. Då markerades de avsnitt som 

var relevanta för att kunna svara på syftet. Syftet var att belysa faktorer som underlättade eller 

hindrade implementering av nya riktlinjer därför söktes just dessa faktorer i resultaten. Alla 

specifika faktorer som belystes registrerades i SWOT-modellen för att i resultatet kunna ge en 

klar översikt över positiva och negativa faktorer i implementeringsarbetena. Artiklarna 

sammanställdes i en matris, se bilaga IV. Artiklarna bedömdes enligt bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån SBU och SSF (1999) och Willman et al. (2006), se bilaga V. 

Trots att två av artiklarna bedömdes ha låg kvalitet så exkluderades ingen på grund av detta, 

frågan om artikeln svarade på syftet prioriterades.  
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Flera av artiklarna hade inget etiskt godkännande men flertalet av dessa förklarade det med att 

det inte krävdes pga att fokus i studierna inte var patienter utan just implementering av 

riktlinjer. 

 

När alla artiklar analyserats och all relevant information förts in i matrisen (bilaga IV) och 

SWOT-modellen så lyftes gemensamma teman ut. Genom att gå igenom resultaten i matrisen 

gick det att urskilja vilka områden faktorerna härrör från. Dessa områden blev gemensamma 

teman, nämligen: Hälsovårdskulturen, personalfrågor, organisatoriskt stöd, kunskap och 

övrigt. Under tema ”övrigt” finner man faktorer viktiga för sig men som inte har tillräckligt 

mycket gemensamt för att bilda ett eget tema. Tolkningen av vilka faktorer som hör till vilket 

tema har gjorts av författaren till föreliggande studie. Med hjälp av bifogad beskrivning av 

SWOT-modellen (bilaga I) har valen gjorts kring vilken ruta i SWOT-modellen belysta 

faktorer hör hemma i.  

 

Som hjälp för översättning användes svenskt-engelskt lexikon. 

 

För att reliabiliteten i föreliggande arbete skulle hållas på en bra nivå så inkluderades endast 

primärartiklar. Alla inkluderade artiklar har varit publicerade i vetenskapliga tidsskrifter där 

alla publikationer är peer-reviewed. Författaren har strävat efter att bedöma och inkludera så 

relevanta och aktuella artiklar som möjligt. Vid översättning och bearbetning av data har 

lexikon nyttjats för att minska språkliga misstolkningar.  

Forskningsetiska övervägande 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) bör man inför en forskningsöversikt göra 

etiska överväganden gällande vilka artiklar som skall inkluderas, hur dessa ska väljas ut och 

hur resultatet skall presenteras. Alla resultat bör redovisas, det är t.ex. inte etiskt riktigt att 

välja ut endast de resultat som styrker hypotesen. Det är viktigt att välja studier som fått etiskt 

tillstånd men då denna forskningsöversikt fokuserar på implementering så saknar flera av 

studierna godkännande från etisk kommitté, man har ansett att det inte behövs. I denna 

forskningsöversikt har alla inkluderade artiklar redovisats oavsett resultat. Artiklarna har 

kritiskt granskats med enda motiv att bidra med ny kunskap, detta i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2011). 
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RESULTAT 

 

Resultatet redovisas uppdelat i fem rubriker; Hälsovårdskulturen, personalfrågor, 

organisatoriskt stöd, kunskap och övrigt. För att sen förtydliga vad som är positiva respektive 

negativa faktorer vid implementering så redovisas resultatet också i SWOT-modellen (Tabell 

2 & bilaga VI). 

Hälsovårdskulturen 

I en studie av Brinsley och Sinkowitz-Cochran (2005) var hälsovårdskulturen den oftast 

nämnda barriären för implementering. Näst efter kom avsaknad av kunskap och utbildning. 

Gällande hälsovårdskulturen så nämns i denna artikel att läkare tenderar att överbehandla 

infektioner, att sjukvårdspersonal inte litar på/räknar med varandra samt att patienter inte 

följer föreskrifter och råd för att förebygga infektioner. För en lyckad implementering krävdes 

enligt dem en multidisciplinär framförhållning och involvering av sjukhusadministration för 

att påverka hälsovårdskulturen. Det behövdes identifieras vilka barriärer som fanns och 

reducera dessa genom rutiner och riktlinjer kring dessa. Även Alanen, Kaila och Valimäki 

(2009a) och Voogdt-Pruis, Beusmans, Gorgels och van Ree (2011) redovisade attityder till 

riktlinjer och dess tillförlitlighet som en barriär för implementering. De lyfte dock fram att 

positiva attityder kan underlätta implementeringen. En innehållsanalys av intervjuerna från 

Voogdt-Pruis et al. (2011) visade att attityder kring behandlingsmål och innehåll i livsstilråd 

syntes vara en viktig komponent för implementeringen. Alanen et al. (2009a) har valt att 

beskriva finska distriktsköterskors attityder till riktlinjer samt kopplingarna mellan attityder, 

implementeringsstrategier och användande av riktlinjer. Deltagarna valdes ut från två 

primärvårdscentran som representerade olika implementeringskulturer. Resultatet av de 327 

besvarade enkäter visade att sjuksköterskorna i stort var positivt inställda till riktlinjer, 

speciellt gällande tillförlitlighet och användbarhet. Om sjuksköterskorna var vana vid att 

använda riktlinjer och/eller om det fanns aktiva implementeringsstrategier på avdelningen så 

ökade de positiva attityderna ytterligare. Att positiva attityder kunde underlätta 

implementeringen sågs även i Martin’s (2008) studie där hon använde erfarenheter från 

handledarledda studenter (precepted students) för att identifiera faktorer som hindrade eller 

underlättade implementering av evidensbaserade riktlinjer. Miljörelaterade hinder som kom 

fram inkluderade avsaknad av uppskattning och uppmuntran för följsamhet till riktlinjerna. 

Vissa gånger kunde handledaren vara ett hinder för implementering, om denna inte kände till 

eller var negativt inställd till användandet av dessa. Resultaten visade också att handledaren 

istället kunde vara en underlättande faktor när fallet var omvänt. Personlig erfarenhet 

skattades som minst använt när det kommer till att ta beslut om vården. Det som skattades 

högst var patientens behov. Vid 31 av 55 tillfällen hävdade studenterna att riktlinjen följdes 

men detta stöddes inte av deras vårdplaner.  

En kultur som möjliggjorde implementation och följsamhet av riktlinjer var avgörande enligt 

Sinuff, Cook, Giacomini, Heyland och Dodek (2007). I en studie av Yagasaki och Komatsu 

(2011) undersöktes onkologisjuksköterskors uppfattning av implementering. Där fann de att 

en faktor som motverkade implementering av nya riktlinjer var motvilja till förändring. 

Liknande resultat framkom i studien av Sinuff et al. (2007) som presenterade hur viktigt det 

var för teamet med en övertygelse att riktlinjerna faktiskt ökade vårdkvaliten och snabbade på 

införandet av evidens och senaste forskningsresultaten i direkt patientvård.  

Faktorer för en lyckad implementering var ett effektivt ledarskap som uppmuntrade och 

motiverade användandet av riktlinjer, återkommande utbildningsinterventioner, påminnelser 

samt uppföljning (Sinuff et al., 2007). Marchionni och Ritchie (2008) jämförde 

implementerandet av riktlinjer på två avdelningar. En kvantitativ enkät delades ut 6 månader 
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efter en 12-veckors introduktionsperiod för riktlinje-implementation. De såg dock inga 

signifikanta skillnader i utfall relaterat till kultur och ledarskap mellan avdelningarna. 

Författarna menar att detta eventuellt kan förklaras med att båda avdelningarna frivilligt 

anmälde sig för implementering av riktlinjer och kanske redan innan hade en kultur som 

värderar kunskapsutveckling högt. 

Personalfrågor 

Hög arbetsbelastning och brist på tid för utbildning och träning var en utmaning för 

implementering (Resnick, Quinn & Baxter, 2004; Gifford, Davies, Tourangeau & Lefebre, 

2011; Yagasaki & Komatsu, 2011). Detta gjorde att en del resurser krävdes för turbyten och 

att ordna med vikarier vilket i sig var en utmaning (Resnick et al., 2004). Syftet med deras 

studie var att undersöka möjligheten att implementera två specifika riktlinjer för smärta och 

fallprevention på 23 långvårdsinrättningar i Maryland. Specifika program utvecklades för att 

hjälpa inrättningarna att implementera riktlinjerna. Målen med programmen var att visa att de 

kunde förbättra vårdkvalitet genom att använda KR. Programmen fokuserade på att lära dem 

identifiera kvalitetsfrågor inom avdelningen, standardisera implementeringsprocessen för KR 

samt acceptera och använda sig av riktlinjerna och därigenom förbättra vården. Både 

kvantitativa och kvalitativa data samlades in genom journalgranskning av specifika 

indikatorer samt uppföljande intervjuer av chefsjuksköterskorna på varje inrättning som fick 

beskriva implementeringsprocessen och upplevelsen av den. Som ovan nämnt fanns praktiska 

svårigheter med personalfrågan, vidare nämner författarna dokumentation som en av de större 

utmaningarna. De positiva resultat som framkom var att sjuksköterskorna efter 

implementeringen var bättre på att aktivt kontrollera och dokumentera eventuella problem och 

att de såg att de faktisk förbättrade vården t.ex. genom att minska fall och förhindra trycksår. 

Det i sig ledde till bättre följsamhet av riktlinjerna (Resnick et al., 2004). Ritchie och Prentice 

(2011) samt Thomson (2000) lyfte även de fram att personalfrågor såsom tidsbrist, brist på 

kontinuitet, brist på uppföljning och bristfällig kommunikation yrkesgrupper emellan var 

utmaningar för implementering. Att bristfällig kommunikation påverkade implementeringen 

negativt framhävdes även av Voogdt-Pruis et al. (2011). I Skottland använde sig Ring, 

Malcolm, Coull, Murphy-Black och Watterson (2005) av semistrukturerade intervjuer för att 

undersöka implementerandet av ”best-practice statement”. De som blev intervjuade var 15 

sjuksköterskor som varit med att utveckla dessa. Man redovisade resultaten i fyra teman; 

Variationer i användandet, fördelar för patienterna, fördelar för personal samt möjligheter och 

hinder för användandet. De såg att man använde sig av ”best-practice statement” lokalt men 

dessa hade ingen aktiv spridning, det förbättrade vårdkvalitén, sjuksköterskorna upplevde att 

de lyfte fram/betonade grundläggande vårdaspekter mer än tidigare och att kommunikationen 

och lagarbetet förbättrats. Ökad medvetenhet och kunskap, kunde användas för att driva 

lokala förändringar/förbättringar (t.ex. evidensbaserad vård). Personalfrågor som brist på 

resurser, brist på träning, ovilja att förändra, brist på ”eldsjälar” och att detta inte sågs som ett 

prioriterat område förhindrade/motarbetade implementeringen. 

I en stor engelsk studie av Thomson (2000) undersökte man hur riktlinjerna från Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN-riktlinjerna) användes och vilken roll vårdlärare 

hade gällande spridning och implementerande. Detta skedde genom formulär, 

semistrukturerade intervjuer samt fokusgruppdiskussioner. Generellt var SIGN-riktlinjerna 

dåligt spridda till vissa hälsovårdsgrupper. Majoriteten av sjukhuspersonal svarade att de hade 

som regel att snabbt titta igenom alla riktlinjer som kom. Några få hade dock som policy att 

välja en eller två per år och utveckla dessa till lokala protokoll. Då fanns sjuksköterske-ledda 

eller konsult-ledda implementationsteam som tillsammans med lokala styrgrupper anpassade 

riktlinjerna till lokala förutsättningar. Det varierade vilka man utsett för att utbilda personalen. 
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Barriärerna för implementering var framförallt tidsbrist och svårigheter att samla all personal 

för samma info. Man såg fördelar med att undervisa om konceptet riktlinjer och klinisk 

effektivitet redan under utbildningen. I fokusgrupper hade man dock debatterat relevansen 

och användbarheten av riktlinjerna för sjuksköterskor då man ansåg dem vara för medicinskt- 

och sjukdomsinriktade. 

Organisatoriskt stöd 

Dynamiskt ledarskap och organisatoriskt stöd var viktiga komponenter för lyckad 

implementering enligt Ritchie och Prentice (2011). Andra lyfte också fram just ledningens 

stöd som en viktig faktor (Sinuff et al., 2007; Bahtsevani, Willman, Stoltz & Östman, 2010). 

Även stöd från läkare och andra personer med specialistkunskap i det aktuella ämnet sågs som 

en viktig komponent i många studier (Voogdt-Pruis et al., 2011; Bahtsevani et al., 2010; 

Alanen, Välimäki & Kaila, 2009b).  

I flera studier redovisades också vikten av att följa upp implementeringen (Thomson, 2000; 

Bahtsevani et al., 2010; Sinuff et al., 2007; Ritchie & Prentice, 2011). Implementeringen av 

kliniska riktlinjer var komplex och krävde flera olika strategier för att lyckas. Rätt 

kompetens/kunskap hos de som ledde implementeringen var viktigt (Lekan, Hendrix, 

McConnell & White, 2009). Gifford et al. (2011) beskrev en utbildningsinsats för att utveckla 

ledarskapsstrategier som skulle uppmuntra användandet av riktlinjer. Femton ledare/chefer 

deltog i en workshop som innefattade ledarskapsforskning och teori, självreflekterande 

övningar samt aktiviteter för att utveckla en handlingsplan. Deltagarna fick också fylla i en 

utvärderingsenkät efter workshopen. Uppföljning med telefonkonferenser skedde cirka en 

månad efter workshopen för att diskutera och stötta arbetet med den lokala handlingsplanen. 

Tre månader senare avslutades insatsen med individuella intervjuer. Identifierade barriärer 

fanns vara brist på kunskap om kliniska rekommendationer/riktlinjer, tidsbrist, hög 

arbetsbelastning och begränsade resurser. De aktiviteter som skattades högst var identifiering 

och prioritering av mål och mätetal, journalgranskningsfynd gällande glappet mellan 

forskning och klinik, diskussioner kring hinder/utmaningar och ledarskapsstöd samt 

utvecklandet av en handlingsplan. Material om implementering och verksamhetsanalys som 

delades ut innan workshop skattades lägst men detta förklarades med tidsbrist, att man inte 

hade hunnit tagit del av det. 

Enligt Yagasaki och Komatsu (2011) var de största hindren för implementering av riktlinjer 

organisatoriska. De 11 onkologisjuksköterskor som deltog i fokusgrupper beskrev 

”märkeslojalitet” i organisationen, svagt samarbetsnätverk med forskare, brist på nätverk för 

att sprida information samt brist på kostnadsmedvetenhet i organisationen. De upplevde 

svårigheter att komma överens över yrkesgränserna, problem med gruppdynamiken i relation 

till upplevd styrning från läkare och överordnade.  

Kunskap 

Yagasaki och Komatsu (2011) visade att implementerandet hindrades av brist på kunskap om 

riktlinjerna, omdöme och kompetens. Att riktlinjerna var lättanvända framkom som 

underlättande faktorer och de beskrev också vikten av professionell egenutveckling. Fler 

presenterade i sina resultat att brist på kunskap om riktlinjerna försämrade möjligheten till en 

lyckad implementering (Voogdt-Pruis et al., 2011; Brinsley & Sinkowitz-Cochran, 2005; 

Gifford et al., 2011).  

Kunskap kring riktlinjerna i sig samt, återigen, att dessa skulle vara lätta att applicera var 

viktigt för följsamheten, det kom fram i både studien från O'Farrell och Zou (2008) och 

Alanen et al. (2009b). 
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I den först nämnda studien (O'Farrell & Zou, 2008) visade formuläret att många 

sjuksköterskor använde sig av riktlinjerna men tyckte de var svåranvända. Ingen signifikant 

skillnad sågs efter 3 månader. Användandet var ungefär dessamma och man tyckte fortfarande 

inte att de var lättanvända. Inte heller upplevde man de användbara i direkt kommunikation 

med patienten eller för att upptäcka förändringar i vakenhetsgrad hos patienten. 

Alanen et al. (2009b) beskriver en annan studie där man via kvalitativa fokusgruppsintervjuer 

fick svar på sina frågor om vad sjuksköterskor tyckte var de viktigaste faktorerna som 

påverkade hur man tog till sig riktlinjerna. De kom fram till att det var mycket viktigt att 

informera alla involverade och ge klara och tydliga besked om hur riktlinjerna skulle 

användas för att hålla hög följsamhet samt att välja de mest relevanta riktlinjerna, alltså inte 

alla på en gång, anpassa/ta hänsyn till lokala omständigheter och sen implementera de 

justerade riktlinjerna. Kunskap kring riktlinjerna i sig samt att dessa skulle vara lätta att 

applicera var viktigt för följsamheten.  

Att evidensbaserad kunskap skall vara lättillgänglig var en av utgångspunkterna i den 

kanadensiska studie av Doran et al. (2010) som syftade till att utvärdera användbarheten för 

mobila informationsenheter, att förbättra tillgängligheten till informationsbanker för 

sjuksköterskor samt att undersöka sambandet mellan IT-stödd information och resultat. 

Överlag tyckte sjuksköterskorna att Registered nurses’ association of Ontario (RNAO’s) 

riktlinjer var enklast/bäst att använda. Bland användarna av IT-stödet sågs en ökad 

medvetenhet kring forskningsresultat. Över tid sågs också en förbättring i vårdkvalité och 

jobbtillfredsställelse hos dessa. Resnick, Quinn och Baxter (2004) såg också fördelarna med 

att vårdpersonalen blev medveten om att riktlinjerna ökade vårdkvaliten, det utgjorde en 

fördel för användandet. Alltså en god cirkel, om man såg fördelarna klart så ökade 

användandet.  

Övrigt 

Voogdt-Pruis et al. (2011) såg att patientmålgrupp och deras motivation kunde vara ett hinder 

samt organisatoriska faktorer som avsaknad av tekniska hjälpmedel. Dock var både läkare och 

sjuksköterskor positiva till sjuksköterske-ledd mottagning och man såg sjuksköterskor som en 

viktig del i att succesivt minska hindren för implementeringen. På ett centra avbröts dock 

implementeringen av den sjuksköterske-ledda mottagningen av pga lokalbrist. 

I den svenska studien av Bahtsevani et al. (2010) var syftet att belysa erfarenheter av och 

viktiga faktorer för implementering av KR i sjukvård. I resultatet redovisades att 

implementering och användning av KR var en ständigt pågående process. KR är ett verktyg 

som kan användas i syfte att höja kvalitén på vården och viktiga faktorer för en lyckad 

implementering och hög följsamhet är att KR är validerade och överensstämmande. Det 

framkom också att sjuksköterskorna generellt var positiva till att använda sig av riktlinjer men 

att de såg en risk med att ha för många riktlinjer. Detta skulle kunna leda till försämrat kritiskt 

tänkande, minskad självständighet och en falsk känsla av säkerhet hos sjuksköterskorna. 

För att patienten skulle få tillgång till evidensbaserad vård krävdes att sjukvårdspersonal hade 

kunskap om implementerandet av riktlinjer (Lekan et al., 2009). De använde sig av The 

diffusion of innovations som teoretisk ram för att effektivisera användandet av kliniska 

riktlinjer. En styrgrupp, som bestod av personer med ledande funktion ur olika 

yrkeskategorier, utsågs för att leda förbättringsarbetet. Utifrån diskussioner på speciella 

avdelningsmöten beslutade man att ha fokus på att förbättra tidig upptäckt av 

hjärtsviktssymtom samt att förbättra rapporteringen mellan yrkesgrupper gällande detta. En 

utbildningsplan utarbetades för sjuksköterskor och undersköterskor. Utbildningen innehöll 

lektioner i klassrum och på kliniken samt mindre gruppträffar för att främja aktivt lärande, 
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fallstudier och rollspel. Kursledaren påvisade skillnader i de nya riktlinjerna jämfört med de 

gamla, revideringar gjordes för att bättre passa in i den lokala verksamheten och bli lättare att 

förstå, det klargjordes hur olika bedömningar kunde integreras med riktlinjerna och man 

visade på ett tydligare sätt att dokumentera och rapportera symtom till läkare. I artikeln 

redovisades resultat som visade att utbildningsinsatsen ökade kunskapen om riktlinjerna, 

förbättrade dokumentationen kring och rapporteringen om patientens tillstånd samt 

förbättrade kommunikationen mellan olika yrkesgrupper (Lekan et al., 2009). 
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Resultatet redovisat i SWOT-modellen 

För att förtydliga resultatet av artikelgranskningarna är de faktorer som hindrar respektive 

underlättar implementering sammanfattade med hjälp av SWOT-modellen (Tabell 2). Alla 

påståenden återfinns ovan i resultattexten, för att göra tabellen tydlig och lättläst har 

referenserna utelämnats men återfinns i bilaga VI. 

 

Tabell 2. Faktorer som hindrar respektive underlättar implementering med hjälp av SWOT-

modellen  

Styrkor 

 Multidisciplinära team 

 Positiv attityd till riktlinjer 

 Organisatoriskt stöd 

 Alla medarbetare involverade 

 En möjliggörande kultur 

 Lokalt anpassade riktlinjer 

 Implementeringskunskap 

 Personer med positiv inställning (ex 

handledare) 

Svagheter 

 Avsaknad av kunskap och utbildning  

 Brist på kontinuitet  

 Brist på uppföljning 

 Skepsis inför riktlinjerna (innehållet) 

och dess användbarhet  

 Avsaknad av tekniska hjälpmedel 

 Brist på ”eldsjälar” 

 Personer med negativ inställning (ex 

handledare) 

Möjligheter 

 Involverad sjukhusadministration 

 Engagerad ledning 

 Rätt kunskap hos de som leder 

implementeringen 

 Organisatoriskt stöd 

 Stöd från experter/personer med 

specifik kunskap 

 Validerade och överensstämmande 

riktlinjer 

  Återkommande 

utbildningsinterventioner 

 Påminnelser 

 Uppföljning 

Hinder/Hot 

 Patientmålgrupp & deras motivation 

(eller brist på motivation) 

 Kulturen (ex ”så har vi alltid gjort…) 

 Bristfällig kommunikation 

yrkesgrupper emellan 

 Tidsbrist/personalbrist 

 Avsaknad av stöd från läkare 

 Otydliga riktlinjer och/eller otydlig 

information om riktlinjerna 

 Ses som ej prioriterat området 

 Avsaknad av uppmuntran vid 

följsamhet 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom detta arbete syftade till att belysa faktorer som underlättar eller hindrar 

implementering av riktlinjer inom olika områden i sjukvården så valdes forskningsöversikt 

som metod. Syftet med en forskningsöversikt kan vara att beskriva kunskapsläget eller att 

beskriva en bakgrund som sen kan ligga till grund för en empirisk studie. I en 

forskningsöversikt beskriver och analysera man utvalda studier, urvalet är inte alltid 

systematiskt (Forsberg & Wengström, 2008). 

Efter den första, generella sökningen på implementation i Cinahl och PubMed som gav ett 

mycket stort antal träffar så begränsades sökningen med sökorden implementation, guidelines 

och nurse. Att göra en så allmän sökning kan ge svårigheter att jämföra resultatet i olika 

studier. Det faktum att alla inte beskrivit detaljerna i kontext och implementationsstrategier 

ger också det svårigheter i jämförelser mellan studier. Olika förutsättningar och olika 

tillvägagångssätt kan påverka utfallet av implementeringen. Att begränsa sig till en specifik 

verksamhet eller en särskild riktlinje skulle eventuellt kunna ha gjort det lättare att jämföra. 

Tillförlitligheten i jämförelse mellan studierna hade möjligen blivit högre men det är inte 

jämförelsen som varit i fokus i denna studie. De faktorer som framkommit som påverkar 

implementeringen av riktlinjer var inte motsägelsefulla utan verkar kunna appliceras i olika 

kontexter. Dessutom hade träffarna blivit färre och relevanta resultat hade kunnat missas. 

Detta bekräftas av den extrasökning som gjordes där begränsningarna sattes snävt och endast 

gav en träff. Att träffarna blivit färre hade eventuellt kunnat kompenseras med sökningar i fler 

databaser.  

Sökningen begränsades till publikationsår 2000-2011 för att få så aktuella resultat som möjligt 

och ”endast academic journal” valdes för att rensa bort eventuella andra tidsskrifter. Endast 

primärstudier inkluderades, ett annat viktigt kriterie var att artikeln handlade om 

implementering av riktlinjer inom vården. De artiklar som inte inkluderade själva 

implementeringen i sitt resultat valdes därför bort. Artiklarna skulle vara peer-reviewed och 

detta kontrollerades i Cinahl, för att bekräfta att de aktuella tidsskrifterna verkligen 

publicerade artiklar som var peer-reviewed. Artiklar på engelska och svenska söktes men det 

gav inga svenska träffar. Trots begränsningen i språk gav sökningen två artiklar på 

främmande språk, de sorterades bort. 

 

Cinahl är en databas som omfattar tidskrifter inom omvårdnad och närliggande områden och 

syftet var just att belysa implementering av riktlinjer i vård och inte specifikt medicinska 

riktlinjer. Träffarna i Cinahl var tillräckliga för att kunna genomföra översikten, därför valdes 

PubMed bort. Detta kan ha inneburit att en mindre del relevanta artiklar har missats. Studierna 

hade genomförts i vitt skilda delar av världen där förhållandena kan vara mycket skilda från 

Sverige. En konsekvens av det skulle kunna vara att det kan vara svårt att över föra till 

svenska förhållanden då vårdorganisationerna skiljer sig. Författaren till föreliggande arbete 

bedömer ändå att de flesta resultat kan vara relevanta eftersom det handlar om faktorer som 

påverkar implementering mer än jämförelse mellan olika förhållanden. Eftersom 

implementeringsforskning inte har funnits som eget område så länge valde författaren att inte 

begränsa sökningen geografiskt, risken att missa viktiga resultat upplevdes överhängande. 

Detta gjorde också att begränsningen 2000-2011 inte upplevdes som en risk att missa några 

väsentliga artiklar. De specifika begränsningarna som exkluderar ”pressur ulcer” och 

”primary care” kom upp som förhandsval och var egentligen inget aktivt, specifikt val av 
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författaren. I efterhand gjordes sökningen om utan dessa begränsningar men skillnaden var så 

stor så den första sökningen fick kvarstå.  

Alla artiklar var på engelska vilket innebär att det finns en risk för feltolkning i översättandet 

och genomgången av dessa av författaren som är svenskspråkig. Webbaserat 

översättningsprogram och diskussioner med kollegor vana vid att läsa och tolka liknande 

forskningsmaterial har använts i syfte att minimera feltolkningar. 

 

Resultatdiskussion 

 

Hälsovårdskulturen  

Att kulturella aspekter och attityder har stark påverkan på hur lyckad implementeringen blir 

har visats tydligt i många av de granskade artiklarna. Att det är svårt att ändra på något som 

”sitter i väggen” eller ”i ryggraden” är allmänt känt, alltså borde detta var av hög prioritet att 

först se över inför en eventuell implementering av ny kunskap. Författaren till föreliggande 

arbete har erfarenheten att det sällan tas hänsyn till detta inför implementering av nya 

riktlinjer, vanligtvis sprids nya dokument via mail eller papperskopior och ansvaret läggs på 

medarbetarna själva att ta del av och börja använda sig av. Men det framkom alltså tydligt i 

denna forskningsöversikt att en verksamhetsanalys för att identifiera svårigheter och 

möjligheter redan innan implementering är att rekommendera. I bakgrunden framkommer att 

det finns olika modeller för detta (Wallin, 2010). SWOT (se bilaga I) är för övrigt den som är 

använd för att förtydliga resultatet i detta arbete. SWOT-modellen innebär att identifiera en 

verksamhets styrkor, svagheter, möjligheter och hinder. I en av de granskade artiklarna 

(Doran et al., 2010) har man använt sig av PARIHS (bilaga II) som teoretisk ram. Den 

representerar framgångsrik implementering av evidens i praktiken med hänsyn tagen till 

förhållandet mellan evidens (riktlinjerna i det här fallet), kontext (miljö/omgivning) och 

faktorer som hindrar eller underlättar. Doran et al. (2010) använde sig även av en modell där 

tekniken sätts i fokus, Rogers’s Diffusion of innovation theory, där de tittar på hur 

användandet av teknik påverkas av olika faktorer som tex hur lättanvända de är, om det är 

kompatibelt och allmänna fördelar jämfört med redan existerande alternativ. Det var dock inte 

alltid redovisat i artiklarna hur man gått tillväga för att implementera riktlinjerna. De flesta 

granskade artiklar har fokus på hur de involverade personerna upplever implementerandet och 

om riktlinjerna används, detaljer om förarbetet och implementationsprocessen saknas många 

gånger. Detta har försvårat arbetet med att jämföra olika resultat i artiklarna. Det må vara så 

att det är olika hur noga artiklarna har beskrivit sina förutsättningar men de färdiga modeller 

som finns är desto tydligare på att beskriva i vilken kontext och vilka sorts riktlinjer som 

passar med vilken modell (Rycroft-Malone & Bucknall, 2010). 

   

I och med att attityder är så viktigt för framgångsrik implementering så blir ju detta en viktig 

fråga för handledare och mentorer för nya studenter och medarbetare. Här finns chansen att 

påverka från början, både i positiv och i negativ mening (Martin, 2008; Alanen et al., 2009; 

Voogdt-Pruis et al., 2011). Martin (2008) rapporterade att studenterna i de flesta fall hävdade 

att de hade följt riktlinjerna men journalgranskning stödde inte de påståendena. Det visar att 

det finns svårigheter att få fram sanningsenliga och rättvisa resultat genom enskilda metoder, 

en kombination av flera kan kanske ge en sannare bild?! 

Personalfrågor  

Alanen et al. (2009b) menar att det behövs tas hänsyn till resurser och arbetsbelastning och 

fokuseras på de mest relevanta riktlinjerna, alltså inte alla på en gång. Med tanke på det stora 
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och snabba inflödet av nya forskningsresultat och annan information kan det vara något av de 

viktigaste att ta i beaktande. I artikeln av Yagasaki och Komatsu (2011) framgår det inte helt 

tydligt vad som menas med ”märkeslojalitet”, som nämndes som en av barriärerna till 

implementering i deras studie. Relaterat till egen erfarenhet så tolkar jag det dock själv som 

att det är enklare att använda sig av den teknik och de produkter man är van med. För att 

komma över denna barriär krävs motivation till att prova ”något nytt”, att inte arbetsbördan är 

övermäktig och en känsla av att den egna professionella kompetensen utvecklas. Resnick, 

Quinn och Baxter (2004) såg också fördelarna med att om vårdpersonalen blev medveten om 

att riktlinjerna ökade vårdkvaliten så utgjorde det en fördel för användandet. Alltså en god 

cirkel, om man ser fördelarna klart så ökar användandet. 

Gällande barriärer som hindrar implementering nämnde Yagasaki och Komatsu (2011) 

problem med gruppdynamiken i relation till upplevd styrning från läkare och överordnade 

vilket också till viss del är självupplevt. En tradition av att inte ifrågasätta ordinationer, beslut 

eller andras åsikter kan påverka följsamhet till nya riktlinjer i både negativ och positiv 

mening. Har man läkare och ledning med sig kan det gynna implementeringen. Denna åsikt 

från författaren till föreliggande arbete styrks bla av Gifford et al. (2011), Bahtsevani et al. 

(2010) och Voogdt-Pruis et al. (2011). 

Organisatoriskt stöd 

Föreliggande forskningsöversikt visade, liksom Nilsson-Kajermo (2004) att ledningens stöd 

var mycket viktig vid utveckling av metoder och implementering av riktlinjer. Även 

utbildning för ledningen i implementationskunskap samt utbildning för kliniskt verksamma i 

vetenskaplig metod och andra forskningsrelaterade ämnen var nödvändig för sjuksköterskors 

forskningsanvändande (Nilsson-Kajermo, 2004). Liknande resultat har Sinuff et al. (2007) 

som hävdade att ett effektivt ledarskap som uppmuntrar och motiverar användandet av 

riktlinjer var viktigt för en lyckad implementering och det stöds i flera av de granskade 

artiklarna (Lekan et al., 2009; Gifford et al., 2011; Ritchie & Prentice, 2011). Det är alltså av 

allra högsta vikt att ha ledningen med sig vid förändring och att denna aktivt fortsätter att var 

positiv och motiverar till användning. 

Kunskap  

Det framkommer också att något som underlättar och stimulerar användning av riktlinjer är 

om förändringen kommer från medarbetarna själva. Alltså om personalen själva varit med och 

anpassat riktlinjerna till lokala förhållanden och känner sig delaktiga så är chansen till en 

lyckad implementering högre (Wallin, 2005; Alanen et al., 2009b; Bahtsevani et al., 2010; 

Strandberg, Nilsson-Kajermo & Wallin, 2010). Om detta förfarande är möjligt så har man per 

automatik löst ett annat återkommande problem, bristen på kunskap om riktlinjerna. Brist på 

kunskap om dessa försämrar möjligheten till en lyckad implementering enligt Brinsley och 

Sinkowitz-Cochran (2005); O'Farrell och Zou (2008) och Alanen et al. (2009). Voogdt-Pruis 

et al. (2011) menar att kunskap kring riktlinjerna i sig samt att dessa skall vara lätta att 

applicera var viktigt för följsamheten. Om man då har varit med och arbetat fram eller 

anpassa riktlinjerna själva så har kunskapen kring dem redan förbättrats i förarbetet. Det 

kanske inte alltid är möjligt och då behövs kunskaperna om riktlinjerna skaffas på annat sätt. 

 

Vanliga interventioner för implementering av riktlinjer är enligt Grimshaw et al. (2004) 

påminnelser, spridning av utbildningsmaterial, granskning och återkoppling vilket 

återkommer i de granskade artiklarna. Utbildningsinsatser i olika former är också vanligt i 

inledande skede. Detta skulle kunna härledas till att avsaknad av kunskap och utbildning ofta 

nämns som en hindrande faktor i implementeringssammanhang (Brinsley, Sinkowitz-Cochran 
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& Cardo, 2005). Som tidigare nämnts så ger relativt passiva insatser för spridning och 

implementering såsom att maila ut dokument eller publicera en artikel, dålig följsamhet av 

nya riktlinjer/metoder. Trots vetskapen om detta är den vanligaste spridnings- och 

implementeringsmetoden att skicka ut skriftliga dokument (Grol & Grimshaw, 2003; Miller & 

Kearney, 2004). Detta i kombination med tidsbrist och dålig motivation är ingen lyckad insats 

inför implementerandet. Många av de granskade artiklar lyfter fram personalfrågor som tids- 

och resursbrist, dålig kontinuitet och dålig kommunikation som förhindrande faktorer 

(Thomson, 2000; Ritchie & Prentice, 2011; Voogdt-Pruis et al., 2011; Ring et al., 2005).  

Finns inte tiden att skaffa sig kunskap kring riktlinjerna inför implementering så har man 

redan där en dålig grund att stå på. Att bara maila ut och be alla läsa igenom riktlinjerna kan 

inte ses som ett säkert sätt att alla sätter sig in i dem. Nilsson-Kajermo, Nordström, 

Krusebrant och Björvell (1998) rapporterade också att tidsbrist var ett hinder för 

implementering av forskningsresultat. Där framkom också att många sjuksköterskor saknade 

utbildning i forskningsmetodik och/eller saknade kollegor med den kunskapen att diskutera 

forskningsresultat med.  

För att patienten skall få tillgång till evidensbaserad vård krävs att sjukvårdspersonal har 

kunskap om implementerandet av riktlinjer (Lekan, Hendrix, McConnell & White, 2009). 

Detta betyder att det inte räcker med att ha kunskap om vad man vill göra utan måste 

komplettera det med hur man går till väga för att komma dit. Ett samarbete mellan alla 

involverade parter inom sjukvården kombinerat med kunskap om förbättringsarbete krävs för 

att genomföra förändringar som leder till förbättrad vård (Batalden & Davidoff, 2007). 

Övrigt 

I en av studierna lyfter man fram att patientmålgrupp och deras motivation kunde vara ett 

hinder för implementering. Detta är kanske inte något man så ofta tar i beaktande, att 

patienternas motivation påverkar vår implementering (Voogdt-Pruis et al., 2011).  

Enligt Voogdt-Pruis et al. (2011) kan organisatoriska faktorer som avsaknad av tekniska 

hjälpmedel också vara en faktor som hindrar implementering. Med tanke på ofta 

förekommande besparningsföreläggande så är det inte främmande att dessa tekniska 

hjälpmedel ofta prioriteras bort.  

Implementering och användning av KR är en ständigt pågående process. KR är ett verktyg 

som kan användas i syfte att höja kvalitén på vården och viktiga faktorer för en lyckad 

implementering och hög följsamhet är att KR är validerade och överensstämmande 

(Bahtsevani et al., 2010). Detta återkommer i artiklar gällande omvårdnad vid strålbehandling 

(Degerfält et al., 2009; McQuestion, 2011; Feight, 2011). Det är alltså en av de hindrande 

faktorerna för att riktlinjerna skall implementeras fullt ut. Det framkom också i Bahtsevani et 

al., (2010) att sjuksköterskorna generellt var positiva till att använda sig av riktlinjer men att 

de såg en risk med att ha för många riktlinjer. Detta skulle kunna leda till försämrat kritiskt 

tänkande, minskad självständighet och en falsk känsla av säkerhet hos sjuksköterskorna. Om 

dessa känslor finns hos dem som skall använda sig av nya riktlinjer så är det förståeligt att de 

ev känner viss motvilja till detta (Yagasaki & Komatsu, 2011). Då krävs, återigen, motivation 

till varför! 

Evidens, kontext (sammanhang) och facilitation (underlättande faktorer) har tidigare 

identifierats som nyckelord när det gäller att implementera forskningsresultat i praktiken 

(Rycroft-Malone, 2004). Dessa har återkommit flera gånger i de granskade artiklarna och är 

uppenbarligen vedertagna.  
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SWOT 

Trots risken att upprepa resultatet upplever författaren att SWOT-modellen ändå tillför ett 

förtydligande som kompletterar övrig text.  

 

Slutsats 

De faktorer som underlättade eller hindrade implementering av riktlinjer var i stort relaterade 

till hälsovårdskulturen, personalfrågor, organisatoriskt stöd och kunskap. Ofta återkommande 

hinder var personalbrist, brist på kontinuitet och/eller tidsbrist. Att alla medarbetare kände sig 

delaktiga var viktigt men ännu viktigare var att ledningen var positiv och drivande i 

implementeringsarbetet.  

Fortsatt forskning 

Studier som undersöker långvarig följsamhet till riktlinjer saknas. Även hur ofta riktlinjer 

revideras och om det i sådana fall görs några nya, aktiva implementeringsinterventioner skulle 

vara intressant. Det skulle också vara intressant att studera implementeringsprocesser, 

utveckla och studera implementeringsstrategier för införande av kliniska riktlinjer, gärna i en 

kontrollerad studie. 

 

I fortsatt forskning är det också önskvärt att själva implementerandet i sig och kontexten alltid 

beskrivs tydligt för att rättvisare kunna jämföra resultatet av olika aktiviteter och modeller. 

Medveten om svårigheterna i detta så skulle det ändå vara mycket intressant att se resultatet 

av en kontrollerad studie vid införandet av nationella riktlinjer mellan olika 

strålbehandlingsavdelningar.  

 

Med tanke på den snabba utvecklingen av nya informationssystem, tekniska lösningar och ett 

ökande kunskapsberg med omvårdnadsforskning som bör förvandlas från teori till praktik så 

blir implementeringskunskapen allt viktigare. Implementering är en ständigt pågående 

process, låt den aldrig stanna av. 
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1. F1 = facilitation method for transforming weak context and strong evidence into a highly receptive context  

 

2. F2 = facilitation method to manage weak context and weak evidence situation – most challenging and possibly involves issues of safety, basic 

competence needs to be managed  

 

3. F3 = facilitation method to manage strong context and weak evidence situation – issues of routine and power involved  
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Databas Sökord Träffar Granskade 

titlar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 
CINAHL 

111215 

 

Implementation AND guidelines AND nurse 

 

398 0 0 0 0 

CINAHL 

111215 

Implementation AND guidelines AND nurse 

Begränsning: academic journal 

359 0 0 0 0 

CINAHL 

111215 

Implementation AND guidelines AND nurse 

Begränsning: academic journal, publ år 2000-

2011 

301 0 0 0 0 

CINAHL 

111215 

Implementation AND guidelines AND nurse 

Begränsning: academic journal, publ år 2000-

2011,  

exkl pressure ulcer & primary healthcare,  

inkl practical guidelines, nursing practice, 

evidencebased, nurse attitudes, program 

implementation 

136 0 0 0 0 

CINAHL 

111215 

Implementation AND guidelines AND nurse 

Begränsning: academic journal, publ år 2000-

2011,  

exkl pressure ulcer & primary healthcare,  

inkl practical guidelines, nursing practice, 

evidencebased, nurse attitudes, program 

implementation 

Ny begränsning: academic journal 

124 124 0 0 0 

CINAHL 

111215 

Implementation AND guidelines AND nurse 

Begränsning: academic journal, publ år 2000-

2011,  

exkl pressure ulcer & primary healthcare,  

inkl practical guidelines, nursing practice, 

evidencebased, nurse attitudes, program 

implementation 

Ny begränsning: academic journal, ej reviews 

109 109 

 

(5 träffar utan abstract 

2 på annat språk) 

102 

 

(Ej relevanta artiklar bortvalda, tex pga att 

det undersöker “fel saker”, handlar om 

nyfödda i sydafrika etc)  

39 16 

CINAHL 

120222 

Guideline implementation AND oncologynurses 1 1 1 1 1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Alanen, 

Kaila & 

Valimäki, 

2009, 

Finland 

 

Attitudes 

toward 

guidelines in 

Finnish primary 

care nursing: a 

questionnaire 

survey. 

Att beskriva 

distriktsköterskors 

attityder till riktlinjer samt 

kopplingarna mellan 

attityder, 

implementeringsstrategier 

och användande av 

riktlinjer. 

Enkäter n=409 

(82) 

I stort var ssk attityder till 

riktlinjer positiva, spec 

gällande tillförlitlighet och 

användbarhet. Om man var 

van vid att använda riktlinjer 

och/eller om det fanns 

aktiva 

implementeringsstategier på 

avd så ökade de positiva 

attityderna ytterligare. 

P 

I 

 

 

Alanen, 

Välimäki & 

Kaila, 

2009, 

Finland 

 

Nurses' 

experiences of 

guideline 

implementation: 

a focus group 

study. 

Att få svar på frågorna: 

vilken erfarenhet har 

distriktssk av 

implementering av 

riktlinjer. Vad tycker ssk 

är de viktigaste faktorerna 

som påverkar hur man tar 

till sig riktlinjerna. 

Kvalitativa intervjuer, 

Fyra fokusgrupper 

n=16 Välj de mest relevanta 

riktlinjerna, anpassa/ta 

hänsyn till lokala 

omständigheter. 

Implementering kräver stöd 

av ledning och läkare. 

Informera alla involverade 

och ge klara och tydliga 

besked om hur riktlinjerna 

skall användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

I 

 

 



Matris                      Bilaga IV 

 

II 

 

Bahtsevani, 

Willman, 

Stoltz & 

Östman, 

2010,  

Sverige 

 

Experiences of 

the 

implementation 

of clinical 

practice 

guidelines – 

interviews with 

nurse managers 

and nurses in 

hospital care. 

Att belysa erfarenheter av 

och viktiga faktorer för 

implementering av 

kliniska riktlinjer (KR) i 

sjukvård. 

Intervjuer, kvalitativ 

ansats, 

innehållsanalys 

n=22 

(2) 

Ett gemensamt tema är att 

implementering och 

användning av KR är en 

ständigt pågående process. 

KR är ett verktyg som kan 

användas i syfte att höja 

kvalitén på vården. Viktiga 

faktorer för en lyckad 

implementering och hög 

följsamhet är att KR är 

validerade och 

överensstämmande, att 

ledningen är involverad i 

implementeringen, stöd från 

expertis/personer med 

specialkunskap i ämnet samt 

att alla medarbetare är 

involverade och att 

implementeringen 

utvärderas. 

K 

I 

Brinsley, 

Sinkowitz-

Cochran & 

Cardo, 

2005, 

USA 

An assessment 

of issues 

surrounding 

implementation 

of the 

Campaign to 

Prevent 

Antimicrobial 

Resistance in 

Healthcare 

Settings 

Att öka kunskapen hos 

klinisk personal om 

antibiotikaresistens och 

motivera dem till 

preventiva åtgärder. 

 

21 djupintervjuer, 19 

fokusgrupper och tre 

enkätutskick 

 

Fokusgrupp samt 

öppna frågor 

utvärderade själva 

implementeringen av 

programmet 

n=695 Hälsovårdskulturen var den 

oftast nämnda barriären för 

implementering. Näst efter 

kom avsaknad av kunskap 

och utbildning. 

Gällande hälsovårdskulturen 

så nämns att läkare tenderar 

att överbeh infektioner, att 

man inte litar på/räknar med 

varandra samt att pat inte 

följer föreskrifter och råd för 

att förebygga infektioner. 

P/K 

 * 
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För en lyckad 

implementering krävs en 

multidisciplinär 

framförhållning och 

involvering av 

sjukhusadmin för att 

påverka hälsovårdskulturen. 

Man behöver identifiera 

vilka barriärer som finns och 

reducera dessa genom 

speciella arbetssätt och 

policy’s. 

Doran, 

Haynes, 

Kushniruk, 

Straus, 

Grimshaw, 

Hall, 

Dubrowski, 

Di Pietro, 

Newman, 

Almost, 

Nguyen, 

Carryer & 

Jedras, 

2010, 

Canada 

Supporting 

evidence-based 

practice for 

nurses through 

information 

technologies 

Att utvärdera 

användbarheten för 

mobila 

informationsenheter, att 

förbättra tillängligheten 

till informationsbanker för 

ssk samt att undersöka 

sambandet mellan IT-

stödd information och 

resultat. 

PARISH- modellen 

användes 

 

Frågeformulär 

n=488 Överlag tyckte ssk att 

RNAO’s riktlinjer var 

enklast/bäst att använda. 

Bland användarna av IT-

stödet sågs en ökad 

medvetenhet kring 

forskningsresultat. Över tid 

sågs också en förbättring i 

vårdkvalité och 

jobbtillfredsställelse hos 

dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

I 
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Gifford, 

Davies, 

Tourangeau 

& Lefebre, 

2011, 

Canada 

 

Developing 

team leadership 

to facilitate 

guideline 

utilization: 

planning and 

evaluating a 3-

month 

intervention 

strategy. 

Att beskriva planering och 

utvärdering av en 

ledarskapsintervention  

för att underlätta ssk’s 

användande av riktlinjer 

för diabetessår 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer och 

journalgranskning 

förberedande. 

Workshops och 

telefonkonferenser i 

interventionen. 

Enkäter och intervjuer 

uppföljande. 

n=15 Identifierade barriärer för 

implementering fanns vara 

liknande de som beskrivs i 

litteraturen. Brist på 

kunskap om kliniska 

rekommendationer/riktlinjer, 

tidsbrist, hög 

arbetsbelastning och 

begränsade resurser. 

Material om implementering 

och verksamhetsanalys som 

delades ut innan workshop 

skattades lägst men detta 

förklarades med tidsbrist.  

K 

I 

 

Lekan, 

Hendrix, 

McConnell 

& White, 

2009, 

USA 

 

 

The Connected 

Learning Model 

for 

disseminating 

evidence-based 

care practices in 

clinical settings. 

Att beskriva utvecklingen, 

implementeringen och 

genomförbarheten för 

modellen: ”Connected 

Learning” 

26 

utbildningstillfällen. 

Föreläsningar i 

storsal, mindre 

enhets-sessioner samt 

klinisk undervisning 

Saknas 

 

(”majoriteten 

av personalen 

deltog”) 

Implementeringen av 

kliniska riktlinjer är 

komplex och kräver flera 

olika strategier för att 

lyckas. Rätt 

kompetens/kunskap hos De 

som leder implementeringen 

är viktigt. 

Att sjukvårdspersonal har 

kunskap om 

implementerandet av 

riktlinjer krävs för att 

patienten skall få tillgång till 

evidensbaserad vård. 

 

 

 

 

K  

III 
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Marchionni 

& Ritchie, 

2008, 

Canada 

 

 

Organizational 

factors that 

support the 

implementation 

of a nursing 

Best Practice 

Guideline. 

Diskuterar organisatoriska 

faktorer som stödjer 

implementering (utifrån 

litteraturen) samt 

rapporterar från en 

pilotstudie med endast 20 

svarande. 

Syfte pilotstudien: Att 

undersöka lärandekulturen 

samt förändringsbenäget 

ledarskap på 2 

avdelningar. Att se om 

detta skiljer sig mellan 

avd och om det står i 

relation med skillnader i 

implementerande av 

riktlinjer. 

Kvantitativ enkät 

Sex månader efter en 

12-vk introd period 

för riktlinje-

implementation 

n=90 

(70) 

En förändringsbenägen 

ledning och en kultur där 

kunskapsutveckling värderas 

högt är viktiga faktorer för 

implementerande och 

kvarstående följsamhet av 

riktlinjer. (Från 

litteraturen?!) 

Båda avd hade liknande svar 

angående kulturen och 

ledarskapet, relativt höga. 

Detta kan ev förklaras med 

att båda avd frivilligt 

anmälde sig för 

implementering av riktlinjer, 

alltså hade de kanske redan 

innan en kultur som värderar 

kunskapsutv högt. 

P  

III 

 

 

Martin, 

2008, 

USA 

 

Why we do 

what we do: 

implementation 

of practice 

guidelines by 

family nurse 

practitioner 

students. 

Att identifiera faktorer 

som hindrar eller 

underlättar 

implementering av 

evidensbaserade riktlinjer, 

erfarenheter från  

handledarledda studenter 

(precepted stud) 

Klinisk uppgift för 

”family nurse 

practitioner”- 

studenter (DSK?). 

Ett 

datainsamlingsverktyg 

utvecklades och 

användes, detta inkl 

både 

patientinformation 

och frågor kring 

hinder och 

underlättande 

faktorer. 

n=55 

 

(11 stud med 5 

pat var) 

Miljörelaterade hinder 

inkluderade avsaknad av 

uppskattning och 

uppmuntran för följsamhet 

till riktlinjerna. Vissa gånger 

kunde handledaren vara ett 

hinder för implementering, 

om denna inte kände till 

eller var negativt inställd till 

användandet av dessa. 

Å andra sidan kan 

handledaren istället vara en 

underlättande faktor om 

fallet är omvänt. Personlig 

P 

* 
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erfarenhet skattades som 

minst använt när det 

kommer till att ta beslut om 

vården. Det som skattades 

högst var patientens behov. 

Vid 31 av 55 tillfällen 

hävdade stud att riktlinjen 

följdes men detta stöddes 

inte av deras vårdplaner. 

O'Farrell & 

Zou  

2008, 

Canada 

 

Implementation 

of the Canadian 

Neurological 

Scale on an 

acute care 

neuroscience 

unit: a program 

evaluation. 

Att undersöka ssk 

värderingar och 

uppfattning om “best-

practice”-riktlinjer och att 

utvärdera workshop’en 

och 

implementeringsprocessen 

för att se om denna möter 

ssk behov. 

Frågeformulär innan, 

direkt efter och 3 mån 

efter workshop’en. 

Journalgranskning 

n=67 

(1) 

 

24 svarade på 

formuläret 

efter 3 mån 

Formuläret visade att många 

ssk använde sig av 

riktlinjerna men tyckte de 

var svåranvända.  

Ingen signifikant skillnad 

efter 3 mån. Användandet 

var ungefär dessamma och 

man tyckte fort inte att de 

var lättanvända. Inte heller 

upplevde man de 

användbara i direkt 

kommunikation med pat 

eller för att upptäcka 

förändringar i vakenhetsgrad 

hos pat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

I 
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Resnick, 

Quinn & 

Baxter 

2004, 

USA 

Testing the 

feasibility of 

implementation 

of clinical 

practice 

guidelines in 

long-term care 

facilities. 

Att undersöka möjligheten 

att implementera två 

specifika riktlinjer för 

smärta och fallprevention 

Kombinerad 

kvantitativ och 

kvalitativ design 

40 avd deltog I kurs 

för implementering, 

32 intresserade av 

implementering, 23 

deltog i denna studie 

40 avd 

(17 avd) 

 

Fallprev. 

127 pre 

119 post 

 

Smärtriktlinjer 

64 pre 

74 post 

35% av 40 avd 

implementerade minst en av 

riktlinjerna. 

Kval data redovisades i 4 

teman: utmaningar för 

implementering, fördelar av 

implementering, 

rekommendationer för 

processen och 

rekommendationer för 

ändringar i riktlinjerna. 

 

P/K 

* 

Ring, 

Malcolm, 

Coull, 

Murphy-

Black & 

Watterson, 

2005, 

Skottland 

 

Nursing best 

practice 

statements: an 

exploration of 

their 

implementation 

in clinical 

practice. 

Att undersöka 

implementationen av 

“bestpractice statement” 

genom perspektivet av 

sjuksköterskor som var 

med och utvecklade dessa. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n=15 4 teman. 1) Variationer i 

användandet, 2) fördelar för 

patienterna, 3) fördelare för 

personal, 4) möjligheter och 

hinder för användandet. Ex 

1) man använde sig av dessa 

lokalt men hade ingen aktiv 

spridning, 2) förbättrad 

vårdkvalité, man lyfter 

fram/betonar grundläggande 

vårdaspekter mer än tidigare 

3) förbättrad 

kommunikation och team-

work, ökad medvetenhet och 

kunskap, kan användas för 

att driva lokala 

förändringar/förbättringar 

(tex evidensbaserad vård). 

4) Personalfrågor, brist på 

resurser, brist på träning, 

K 

I 
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ovilja att förändra, brist på 

”eldsjälar” och att detta inte 

ses som ett prioriterat 

område 

förhindrar/motarbetar 

implementeringen. 

 

 

 

 

 

Ritchie & 

Prentice, 

2011, 

Canada 

 

An exploration 

of nurses' 

perceptions 

regarding the 

implementation 

of a best 

practice 

guideline on the 

assessment and 

management of 

foot ulcers for 

people with 

diabetes. 

Att undersöka ssk 

uppfattning gällande 

implementering av 

riktlinjer för upptäckt och 

behandling av fot/bensår 

hos diabetespatienter. 

Kvalitativ studie 

Fem Fokusgrupper + 

en individuell intervju 

Grp från primärvård 

samt sjukhus 

verksamheter. 

n=14 Presenterades i 3 teman: 1) 

Praktiska åtgärder, 2) effekt 

av dessa åtgärder samt 3) 

utmaningar för 

implementering. 

Ex 1) Regelbunden 

undersökning av fötterna för 

att hitta begynnande sår. 

Detta ansågs som en 

betydelsefull åtg som kom 

till pga implementeringen av 

riktlinjerna. Förebyggande 

och undervisande åtg 

ökade/förbättrades med 

riktlinjerna.2) Positiv 

påverkan på sårläkning. 

Ökad självständighet för 

ssk. Dynamiskt ledarskap 

och organisatoriskt stöd  är 

viktiga komponenter för 

lyckad implementering. 3) 

K 

* 
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Personalfrågor såsom 

tidsbrist, brist på kontinuitet, 

brist på uppföljning 

nämndes som utmaningar 

för implementering. Även 

bristfällig kommunikation 

yrkesgrupper emellan. 

Vikten av stöd från 

ledningen lyftes fram. 

 

 

Sinuff, 

Cook, 

Giacomini, 

Heyland & 

Dodek, 

2007, 

Canada 

 

Facilitating 

clinician 

adherence to 

guidelines in the 

intensive care 

unit: a 

multicenter, 

qualitative 

study 

Att fastställa upplevda 

faktorer som underlättar 

eller försvårar 

implementerandet av 

riktlinjer samt undersöka 

följsamheten hos 

personalen på 

intensivvårdsavdelningen 

Kvalitativ studie, 

individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer 

n= 44 En kultur som möjliggör 

implementation och 

följsamhet av riktlinjer är 

avgörande. Viktigt för 

teamet är en övertygelse att 

riktlinjerna faktiskt ökar 

vårdkvaliten och snabbar på 

införandet av evidens och 

senaste forskningsresultaten 

i direkt patientvård. Faktorer 

för en lyckad 

implementering är ett 

effektivt ledarskap som 

uppmuntrar och motiverar 

användandet av riktlinjer, 

återkommande 

utbildningsinterventioner, 

påminnelser samt 

uppföljning. 

K 

I 

 

 

Thomson, 

2000, 

Implementing 

evidence-based 

Att undersöka hur SIGN-

riktlinjerna används och 

Frågeformulär, 

semistrukturerade 

n=635 

(370) 

Generellt är SIGN-

riktlinjerna dåligt spridda till 

K 

I 
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England 

 

 

health care: the 

nurse teachers' 

role in 

supporting the 

dissemination 

and 

implementation 

of SIGN clinical 

guidelines. 

 

*SIGN=Scottish 

Intercollegiate 

Guidelines 

Network 

vårdlärares roll i spridning 

och implementerande. 

intervjuer samt 

fokusgrupper. 

Innehållsanalys och 

kategorisering. 

 

Intervjuer 

n=49 

Fokusgrp 2 

(20st 

vårdlärare) 

 

 

visa hälsovårdsgrupper. 

Majoriteten av 

sjukhuspersonal svarade att 

de hade som regel att snabb-

titta igenom alla riktlinjer 

som kom. Några få hade 

dock som policy att välja en 

eller två per år och utveckla 

dessa till lokala protokoll. 

Då fanns ssk-ledda eller 

konsult-ledda 

implementationsteam som 

tillsammans med lokala 

styrgrupper anpassade 

riktlinjerna till lokala 

förutsättningar. 

Olika vilka man utsett för att 

utbilda personalen.  

Barriär för implementering 

var ffa tidsbrist och 

svårigheter att samla all 

personal för samma info. 

Man såg fördelar med att 

undervisa om konceptet 

riktlinjer och klinisk 

effektivitet redan under 

utbildningen. 

I fokusgrp hade man dock 

debatterat relevansen och 

andvändbarheten av 

riktilinjerna för ssk då man 

ansåg dem vara för 



Matris                      Bilaga IV 

 

XI 

 

medicinskt- och 

sjukdomsinriktade 

Voogdt-

Pruis, 

Beusmans, 

Gorgels & 

van Ree,  

2011, 

Holland 

 

Experiences of 

doctors and 

nurses 

implementing 

nurse-delivered 

cardiovascular 

prevention in 

primary care: a 

qualitative 

study. 

Att undersöka upplevelsen 

hos läkare och ssk under 

implementeringen av ssk-

ledd mottagning för 

prevention av hjärt- och 

kärlsjukdom för 

riskpatienter i öppenvård. 

Kvalitativ analys av 

data från en 

randomiserad studie, 

fokusgrupper och 

intervjuer. 

n=31 Hinder för 

implementeringen: brist på 

kunskap om riktlinjerna, 

dålig kommunikation, 

attityder kring 

behandlingsmål och  

innehåll i livsstilråd och 

avsaknad av stöd från 

läkare. Patientmålgrupp och 

deras motivation kunde 

också vara ett hinder samt 

organisatoriska faktorer som 

avsaknad av tekniska 

hjälpmedel. Dock var både 

läkare och ssk positiva till 

ssk-ledd mottagning och 

man såg ssk som en viktig 

del att succesivt minska 

hindren för 

implementeringen. 

K 

I 

Yagasaki & 

Komatsu,  

2011,  

Japan 

 

 

Preconditions 

for Successful 

Guideline 

Implementation: 

Perceptions of 

Oncology 

Nurses 

Att undersöka 

onkologisjuksköterskors 

uppfattning/attityder om 

implementering av 

riktlinjer samt hur deras 

erfarenheter påverkar 

implementerandet av nya 

riktlinjer. 

Kvalitativ studie, två 

fokusgrupper, 

Grounded theory 

 

n=11 Största hindren 

organisatoriska. Motvilja till 

förändring, ”märkeslojal” 

organisation, svagt 

samarbetsnätverk med 

forskare, brist på nätverk att 

sprida info samt brist på 

kostnadsmedvetenhet i 

organisationen. Enl onk ssk 

svårighet att komma 

K 

* 
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överrens över 

yrkesgränserna, problem 

med gruppdynamiken i 

relation till upplevd styrning 

från läkare och överordnade. 

Professionell egenutveckling 

är en viktig faktor. 

Implementerande hindrades 

av brist på kunskap om 

riktlinjerna, omdöme och 

kompetens. Hård 

arbetsbörda upplevdes också 

som hindrande faktorer. 

Underlättande faktorer: 

lättanvända riktlinjer. 



Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats,  Bilaga V 

modifierad utifrån  SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

 

I 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.



Referenser till Tabell 2.          Bilaga VI 

 

 

I 

 

Styrkor 

 Multidisciplinära team 

(Brinsley &Sinkowitz-Cochran, 2005) 

 Positiv attityd till riktlinjer 

(Kaila &Valimäki, 2009a; Voogdt-Pruis et al., 2011; Martin, 

2008; Resnick et al., 2004; Doran et al., 2010) 

 Organisatoriskt stöd 

(Sinuff et al., 2007; Ritchie & Prentice, 2011) 

 Alla medarbetare involverade 

(Alanen et al., 2009b) 

 En möjliggörande kultur 

(Sinuff et al., 2007; Marchionni & Ritchie, 2008) 

 Lokalt anpassade riktlinjer 

(Yagasaki & Komatsu, 2011; O'Farrell & Zou, 2008; Alanen et 

al., 2009b) 

 Implementeringskunskap 

(Lekan et al., 2009) 

 Personer med positiv inställning (ex handledare) 

(Martin, 2008) 

Svagheter 

 Avsaknad av kunskap och utbildning  

(Brinsley & Sinkowitz-Cochran, 2005; Ring et al.,2005; 

Gifford et al., 2011; Yagasaki & Komatsu, 2011; Voogdt-

Pruis et al., 2011; Alanen et al., 2009b; O'Farrell & Zou, 

2008 ) 

 Brist på kontinuitet  

(Ritchie & Prentice, 2011; Thomson, 2000) 

 Brist på uppföljning 

(Ritchie & Prentice, 2011; Thomson, 2000) 

 Skepsis inför riktlinjerna (innehållet) och dess användbarhet  

(Kaila &Valimäki, 2009a; Voogdt-Pruis et al., 2011; Sinuff 

et al., 2007) 

 Avsaknad av tekniska hjälpmedel 

(Voogdt-Pruis et al., 2011) 

 Brist på ”eldsjälar” 

(Ring et al.,2005) 

 Personer med negativ inställning (ex handledare) 

(Martin, 2008; Yagasaki & Komatsu, 2011, Ring et al.,2005) 

Möjligheter 

 Involverad sjukhusadministration 

(Brinsley och Sinkowitz-Cochran, 2005) 

 Engagerad ledning 

Hinder/Hot 

 Patientmålgrupp & deras motivation (eller brist på 

motivation) 

(Brinsley och Sinkowitz-Cochran, 2005; Voogdt-Pruis et al., 



Referenser till Tabell 2.          Bilaga VI 

 

 

II 

 

(Sinuff et al., 2007; Ritchie & Prentice, 2011; Bahtsevani et al., 

2010) 

 Rätt kunskap hos de som leder implementeringen 

(Lekan et al., 2009) 

 Organisatoriskt stöd 

(Sinuff et al., 2007; Ritchie & Prentice, 2011) 

 Stöd från experter/personer med specifik kunskap 

(Voogdt-Pruis et al, 2011; Bahtsevani et al., 2010; Alanen et 

al.,2009b) 

 Validerade och överensstämmande riktlinjer 

(Sinuff et al., 2007; Bahtsevani et al., 2010) 

  Återkommande utbildningsinterventioner 

(Sinuff et al., 2007; Lekan et al., 2009) 

 Påminnelser 

(Sinuff et al., 2007) 

 Uppföljning 

(Thomson, 2000; Bahtsevani et al, 2010; Sinuff et al, 2007; 

Ritchie & Prentice, 2011) 

2011) 

 Kulturen (ex ”så har vi alltid gjort…)  

(Brinsley och Sinkowitz-Cochran, 2005; Yagasaki & 

Komatsu, 2011) 

 Bristfällig kommunikation yrkesgrupper emellan 

(Ritchie & Prentice, 2011; Thomson, 2000; Voogdt-Pruis et 

al., 2011; Yagasaki & Komatsu, 2011) 

 Tidsbrist/personalbrist 

(Resnick et al., 2004; Gifford et al., 2011; Yagasaki & 

Komatsu, 2011; Ritchie & Prentice, 2011; Thomson, 2000; 

Ring et al., 2005) 

 Avsaknad av stöd från läkare 

(Voogdt-Pruis et al, 2011; Bahtsevani et al., 2010; Alanen et 

al.,2009b) 

 Otydliga riktlinjer och/eller otydlig information om 

riktlinjerna 

(Alanen et al., 2009b; Yagasaki & Komatsu, 2011) 

 Ses som ej prioriterat området 

(Ring et al.,2005) 

 Avsaknad av uppmuntran vid följsamhet 

(Martin, 2008) 

 


