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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: När hälso- och sjukvården pressas mellan ökade krav och begränsade resurser 

behövs interventioner som säkerställer välfungerande och evidensbaserade vårdprocesser. 

Forskning indikerar på att hälften av de vårdskador som årligen sker i Sverige skulle kunna 

undvikas genom en striktare tillämpning av vårdrutiner och evidensbaserade metoder. 

Standardiserade vårdplaner som verktyg för kvalitetsförbättring och effektivisering av vård 

har rönt allt mer uppmärksamhet de senaste åren. Det finns en stor nationell och internationell 

tilltro att rätt utformade och rätt använda standardiserade vårdplaner skall komma att utgöra 

ett betydande och bestående inslag i att säkerställa samverkan, vårdkvalitet och 

patientsäkerhet, faktorer som anses viktiga för att uppnå god vård. Syfte: Syftet med denna 

studie var att belysa vilken effekt standardiserade vårdplaner har på vården av patienter 65 år 

och äldre. Metod: En forskningsöversikt utfördes där 18 vetenskapliga artiklar identifierades 

och inkluderades. Resultatet från respektive artikel granskades ingående och systematiska 

anteckningar fördes för att gruppera innehållet. Resultat: Föreliggande forskningsöversikt 

visar på flertalet fördelar med att tillämpa standardiserade vårdplaner; förbättrad 

multiprofessionell samverkan och kommunikation, kostnadseffektiv och patientsäker vård 

samt att en viss vårdkvalitetsnivå uppnås. Men, det är samtidigt ett arbetssätt som inte kan 

ersätta vårdpersonalens kritiska tänkande eller krav på att bemöta patientens individuella 

behov. Det är också ett verktyg som kräver yrkesövergripande utbildning och en stöttande 

organisation för att fungera optimalt. Slutsats: Så ja, möjligen är standardiserade vårdplaner 

vid vården av patienter 65 år och äldre nyckel till framgång, under förutsättning att den 

kvalitetssäkras och att vårdpersonalen använder den som den bör användas, som ett stöd i 

vårdprocessen. 

 

 

 

Nyckelord: standardiserade vårdplaner, evidensbaserade metoder, multiprofessionell 

samverkan, kvalitetssäkrad vård. 
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ABSTRACT 

 

Bakground: As the health care system feels the pressure from increased demands and limited 

resourses, interventions are needed to ensure safe and evidence- based processes. Research 

has shown that approximately 50 percent of all health care related injuries occuring in Sweden 

each year can be avoided through a more stringent use of standardized routines based on 

evidence-based methods. The use of standardized care plans to ensure efficient and quality 

care has become increasingly popular in recent years. The belief is that properly designed and 

correctly used standardized care plans will become an important factor in promoting staff co-

operation, safe patient care and quality of care, important factors in achieving good health 

care. Aim: The intent of this study was to elucidate the impact of standardized care plans have 

on the care of patients 65 years and older. Method: A literature review was conducted in 

which 18 studies have been identified and included. The result from each article was 

thoroughly examined in detail and systematic records were kept for grouping content. 

Results: The present literature review highlights many advantages of using standardized care 

plans; improved interprofessional relations, cost-effective and safe patient care and assurance 

of a desired quality level of care. However, a standardized care plan could not alone replace 

the critical thinking process needed for individualized care. In order to implement 

standardized care plans it is also necessary to educate health care staff and have acceptance 

from both management and health care organisations. Conclusion: Standardized care plans 

can be regarded as the key to success in the care of the eldely patients, providing they are used 

as a complement to individualized and quality assured care.   

 

 

 

Keywords: standardized care plans, evidence- based methods, interprofessional relations, 

quality assured care. 
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INLEDNING 

Personer 65 år och äldre svarar för mer än hälften av sjukvårdskonsumtionen idag, en 

åldersgrupp som, på grund av nativitetsförändringar under 1940- talet, förväntas öka 

markant de närmaste tjugo åren. En befolkningsförändring som spås kommer ställa högre 

krav på kompetens och kunnande om åldrande personer av hälso- och sjukvårdspersonalen 

i framtiden (Dehlin & Rundgren, 2007). Lägg därtill att hälso- och sjukvården genomgått 

en påfallande förändring de senaste årtiondena. Den medicinska vetenskapens utveckling 

har lett till effektivare behandlingsmöjligheter vilket i sin tur innebär möjlighet till 

överlevnad i högre åldrar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), en framgång som 

samtidigt medför att vårdbehoven ökar (Willman, 2013). Dagens vårdstruktur har fört med 

sig att vårdtiderna inom slutenvården reducerats vilket innebär att patienter får otillräcklig 

tid för utredning, behandling och rehabilitering (Dehlin & Rundgren, 2007). Samtidigt har 

resurserna till vårdsektorn stramats åt vilket föranlett att kraven på vårdpersonalens 

kompetens, insatser och samarbete har förändrats (Willman et al., 2006). När hälso- och 

sjukvården pressas mellan ökade krav och begränsade resurser behövs samverkan i 

välfungerande vårdprocesser (Socialstyrelsen, 2006) men också vetenskapligt underbyggda 

behandlingsinsatser (Willman et al., 2006).  

 

BAKGRUND 

 

Kliniska riktlinjer - redskap för att säkerställa patientsäkerheten 

Ett sätt att synliggöra underlaget för de vårdbeslut som fattas är att använda kliniska 

riktlinjer (Willman et al., 2006). Kliniska riktlinjer är ett viktigt redskap för att 

åstadkomma evidensbaserad vård, det vill säga vård som bedrivs utifrån forskning och 

beprövad erfarenhet (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009). Forskning visar att när kliniska 

riktlinjer används så förbättras vården (Bahtsevani, Udén & Willman, 2004), till exempel 

genom lägre trycksårsincidens (De Laat, Schoonhoven, Pickkers, Verbeek & Achterberg, 

2006) och färre tromboflebiter (Ban et al., 2012). Att tillämpa kliniska riktlinjer kan 

således vara ett sätt att kvalitetssäkra vården (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009; Willman et 

al., 2006). Willman et al. (2006) poängterar dock att det är orimligt att enheter avsätter 

resurser för att utveckla egna kliniska riktlinjer utan mer rimligt vore att söka efter redan 

färdigställda riktlinjer. Hjulet behöver, som uttrycket fastslår, inte uppfinnas igen. 

Nationella vårdprogram eller standardvårdplaner är således ett annat verktyg som 

potentiellt skulle kunna höja vårdkvaliteten (Kwan, 2006; Willman et al., 2006) samt 

patientsäkerheten (Rotter et al., 2011; Socialstyrelsen, 2006). Forskning indikerar även att 

standardvårdplaner leder till en mer kostnadseffektiv vård (Ban et al., 2012; Kwan, 2006). 

 

Personer 65 år och äldres vårdbehov är ofta komplext och ett multiprofessionellt 

omhändertagande därför nödvändigt (Carasa & Nespoli, 2002; Dehlin & Rundgren, 2007). 

Efter en höftoperation krävs till exempel ofta medicinsk planering för adekvat 

smärtlindring; läkarens ansvar. Samtidigt leder denna typ av operation nästintill alltid 

initialt till mobiliseringssvårigheter och därmed ett rehabiliteringsbehov; en fysioterapeuts 

uppgift. Eventuellt kan patienten för att självständigt klara av vardagens aktiviteter, på 

grund av postoperativa rörelserestriktioner, vara i behov av diverse hjälpmedel; 

arbetsterapeutens ansvarsområde. Ponera att patienten dessutom varit illamående sedan 

operationen, känt sig orkeslös och därför inte självständigt klarat av att sköta sin hygien; 

behov av omvårdnadsplanering och en sjuksköterskas kompetens. Ett behov av flera 

vårdprofessioners kompetenser kallas också för ett multiprofessionellt vårdbehov. När 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pickkers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16802563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verbeek%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16802563


      Bilaga II 

2 

 

resurserna minskar för att vårda äldre sjuka patienter blir ett multiprofessionellt samarbete 

allt viktigare för att kunna bedriva kostnadseffektiv och högkvalitativ vård (Atwal & 

Caldwell, 2002; Carasa & Nespoli, 2002). Ett välfungerande multiprofessionellt samarbete 

ses till exempel som nödvändigt för att äldre patienter skall återhämta sig optimalt efter en 

stroke (Gibbon et al., 2002), ett samarbete som förbättras när standardvårdplaner används 

(Deneckere et al. 2010; Deneckere et al., 2012; Kwan, 2006). En individfokuserad vård 

med multiprofessionellt samarbete och gemensam planering i en standardvårdplan är enligt 

Forsberg och Edlund (2003) ett arbetssätt med stora möjligheter för svensk hälso- och 

sjukvård.  

 

 

Begreppet standardvårdplan 

Begreppet standardvårdplan (SVP) är relativt nytt inom svensk hälso- och sjukvård. 

Forsberg och Edlund (2003, s. 19) definierar standardvårdplan enligt följande: 

Standardvårdplanen (SVP) är en generell handlingsplan formulerad i enlighet med 

omvårdnadsprocessen. Den anger en basnivå för sjuksköterskans omvårdnadsinsats 

och kan användas för patienter med samma medicinska diagnos, för patienter som går 

igenom likartad behandling eller för patienter med likartad omvårdnadsproblematik. 

Planen ska ge utrymme för viss individualitet, men ska om den visar sig otillräcklig 

kompletteras med en individuell vårdplan (IVP). [kursivering tillfogad]  

 

En SVP bygger alltså på att det råder konsensus för en specifik patientgrupps vårdbehov, 

till exempel patienter med en viss medicinsk diagnos, med liknande symtom/problem eller 

patienter som genomgår samma typ av undersökning eller behandling. En väl utarbetad 

SVP beräknas vara applicerbar hos 75 till 100 procent av den specifika patientgruppen 

(Forsberg & Edlund, 2003). Standardvårdplanen innehåller, för den specifika 

patientgruppen, en samling särskilt utvalda omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder 

och/eller multiprofessionella problem som sjuksköterskan och/eller det multiprofessionella 

teamet ansvarar för att åtgärda (Willman et al., 2006). En SVP för risk för fall innehåller 

till exempel de åtgärder man måste ta ställning till för att förebygga att fall inträffar 

(Björvell, 2011). Multiprofessionella problem beskrivs som tillstånd eller medicinska 

komplikationer som kräver antingen sjuksköterskans och/eller en annan vårdprofessions 

formella kompetens (Forsberg & Edlund, 2003). En SVP ska alltid baseras på en aktuell 

kunskapsöversikt där de utvalda vårdåtgärderna tydligt understödjs av vetenskaplig fakta 

och beprövad erfarenhet (Forsberg & Edlund, 2003; Socialstyrelsen, 2006). Likväl ska 

kunskapsöversikten redovisa det aktuella kunskapsläget kring den specifika diagnosen/ 

symtomet/behandlingen (Willman et al., 2006). Syftet med standardvårdplaner är förutom 

att se till att de som vårdar och behandlar patienten följer en gemensam planering 

(Willman et al., 2006), säkerställa kontinuiteten och en basnivå av vård (Björvell, 2011) 

även att underlätta journalföringen (Björvell, 2011; Turunen Olsson, Petersson, Willman & 

Gardulf, 2009). Förenklad journalföring leder till att sjuksköterskan har mer tid att vara ute 

hos patienterna (Turunen Olsson et al., 2009). 

 

 

Evidensbaserad hälso- och sjukvård – också för att säkerställa patientsäkerheten 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) skall vården bedrivas på så sätt 

att den uppfyller kraven på en god vård. God vård beskrivs i lagen som vård som bygger på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet och samtidigt tillgodoser behovet av 
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kontinuitet, säkerhet och trygghet. För att uppnå en god vård måste alltså patientens 

säkerhet, kontinuitet samt trygghet säkras. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 

nås en hög patientsäkerhet om hälso- och sjukvårdspersonalen utför sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Willman et al. (2006) menar 

att ett vetenskapligt förhållningssätt är en förutsättning för trygg och säker vård. Även 

Nilsson Kajermo och Wallin (2009) sammankopplar tillämpning av vetenskaplig kunskap 

vid vårdbeslut med en god och säker vård, att inte använda bevisade effektiva metoder 

eller välja behandling som saknar effekt är vare sig etiskt eller ekonomiskt försvarsbart. 

Begreppet evidensbaserad hälso- och sjukvård, det vill säga att vårdinsatserna inom hälso- 

och sjukvård så långt som möjligt ska vila på en vetenskaplig grund, är inget nytt (Nilsson 

Kajermo & Wallin, 2009; Willman et al. 2006). Kravet att arbeta i enlighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet samt bevisade effektiva metoder har funnits länge. Det var dock 

inom det medicinska området som tankesättet initialt framfördes (Willman et al., 2006). 

Men ämnet omvårdnad, som relativt nyligen blev ett akademiskt ämne med egen 

forskning, har också krav på sig att vila på evidensbaserad kunskapsgrund (Nilsson 

Kajermo & Wallin, 2009), vilket också finns reglerat i sjuksköterskans etiska kod - 

International council of nurses [ICN] (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). God 

omvårdnad är disciplinens högsta prioritet och kunskap som bygger på aktuell och 

tillförlitlig forskning är en förutsättning för att bedriva god omvårdnad. Syftet med 

evidensbaserad hälso- och sjukvård är att säkerställa att vårdtagarna erbjuds bästa 

tillgängliga vård, det vill säga att medicinska metoder och behandlingar är specifika, 

kostnadseffektiva och känsliga medan det i omvårdnadssammanhang kan innebära att 

mätinstrument med hög validitet och reliabilitet används för att till exempel bedöma 

munhälsa, fallrisk och nutritionsstatus (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009). 

Men, problemet är att vården idag mer eller mindre sköljs över med nya 

forskningsrapporter vilket innebär att det blir allt svårare för vårdpersonalen att hålla sig 

ajour (Forsberg & Wengström, 2013). För att forskning överhuvudtaget skall bli användbar 

i praktiken behövs tydliga och lättförståerliga forskningssammanställningar (Willman, 

2013). Forsberg och Edlund (2003) menar att framtagandeprocessen av en SVP leder till 

kvalitetssäkring inom ett flertal områden: omvårdnadsrutinerna ses över, evidensbasen 

formuleras och kvalitetsnormen för vården definieras. Landstinget i Norrbotten 

introducerade till exempel standardvårdplaner för att säkerställa genusjämnlik vård 

(Bergqvist Månsson, 2010). Holland och Bowles (2012) noterade att en standardvårdplan 

för utskrivning från slutenvården förbättrade primärvårdens uppföljning av patientens 

problem och behov. Aina Willman, professor i vårdvetenskap med forskningsfokus på 

framförallt vårdkvalitet, menar att systematiska sammanställningar av kvalitetsgranskade 

forskningsresultat, det vill säga standardvårdplaner, underlättar för sjuksköterskor att fatta 

välgrundade kliniska beslut (Willman, 2013). 

 

Teorianknytning 

 

Av flera olika anledningar tillämpas inte forskningsresultat i klinisk verksamhet vilket 

innebär att patienter inte erbjuds bästa möjliga vård och samtidigt en ineffektiv användning 

av sjukvårdens redan begränsade resurser. Graham et al. (2006) har forskat kring processen 

hur kunskap leder till handling inom hälso- och sjukvårdssystemet. När forskning ska 

implementeras i klinisk verksamhet, med syfte att förbättra vårdens resultat och 

effektivisera hälso- och sjukvårdssystemet, anser Graham et al. (2006) att det behövs en 

ökad medvetenhet och förståelse kring processen kunskap-till-handling. Spridning av 
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kunskap är en komplex process som måste förstås på olika nivåer. Att sprida kunskap, eller 

implementera ny kunskap, handlar inte enbart om att en kunskap skall nå ut till en eller 

flera mottagare. Mottagaren, eller mottagarna, måste också förstå hur kunskapen skall 

kunna appliceras praktiskt, det vill säga hur kunskapen kan och ska användas i handling, 

både enskilt och i samverkan. Graham et al. (2006) påpekar att flera faktorer påverkar 

vilken effekt kunskapen får i praktiken: i vilket socialt sammanhang kunskapsutbytet sker, 

hur många personer som deltar vid kunskapsutbytet samt hur organisationen där kunskapen 

skall tillämpas ser ut. Effekten av en SVP kommer att påverkas av hur den förstås av dem 

som använder den (Graham et al., 2006). 

 

 

Mot professionsgemensam journalföring 

 

För att uppnå en god och säker vård krävs en tydlig patientjournal där förebyggande 

insatser, diagnostik, vård och behandling dokumenteras (SFS, 2008:355). Patientjournalen 

är viktigt av flera olika anledningar, men framförallt då den används som informationskälla 

och arbetsredskap för och mellan vårdpersonal (Björvell, 2011; Nilsson Kajermo & 

Wallin, 2009). Sjuksköterskans ansvarsområde vid dokumentation är omvårdnad; att 

omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, utvärderas och dokumenteras på ett 

ändamålsenligt sätt (SOSFS, 2008:14). Liknande krav, att dokumentera utifrån sitt eget 

yrkesområde, åligger även övrig legitimerad personal inom hälso- och sjukvård.  

Sjuksköterskans främsta uppgift i hälso- och sjukvården är att bedöma patienter för att 

identifiera pågående eller potentiella hälsorelaterade problem. Utifrån sin egen kliniska 

erfarenhet ska sjuksköterskan därefter utforma en handlingsplan för omvårdnaden med 

tydliga mål och omvårdnadsåtgärder för att lösa eller förebygga de identifierade 

hälsoproblemen (Kirkevold, 2000). Denna handlingsplan, också kallad omvårdnadsplan för 

att betona sjuksköterskans ansvarsområde, bör tydligt dokumenteras i patientens journal 

(Björvell, 2011; Florin, 2009). Florin (2009) påpekar att det finns flera risker för att 

patienter ska erhålla ojämn vård; (o)förmågan hos enskild sjuksköterska att planera och 

genomföra omvårdnad samt flera involverade kring enskild patients vård. Ehnfors, 

Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (1998) menar att tydliga omvårdnadsplaner förtydligar 

och synliggör omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsplaner möjliggör att personalen får en 

enhetlig syn på patientens omvårdnadsbehov (Florin, 2009) och säkerställer dessutom 

kontinuitet då patienter erhåller samma omvårdnad, oavsett vem som utför 

omvårdnadsåtgärderna (Björvell, 2011; Ehnfors et al., 1998). Müller-Staud (2009) såg att 

implementation av ett standardiserat omvårdnadsspråk med klassificerade termer ökade 

kvaliteten på omvårdnadsdokumentationen, att mer kvalitativa omvårdnadsåtgärder valdes 

och att omvårdnadsresultaten förbättrades. Hao et al. (2006) såg att standardformulerade 

omvårdnadsplaner dels stödde sjuksköterskestudenter och novisa sjuksköterskor att notera 

patientens omvårdnadsbehov men också fungerade som ett stöd för vana sjuksköterskor 

när de arbetade med patientgrupper de vanligtvis inte vårdade. Detta är också något 

Björvell (2011) lyfter fram som positivt med SVP, de stödjer nybörjaren i yrket att ge en 

god och säker vård. 

En välfungerande journalföring leder till förbättrad patientsäkerhet (Ehnfors et al., 1998). 

Dagens vårdsituation med allt kortare vårdtider har lett till att dokumentationen blivit ett 

alltmer viktigt instrument för hälso- och sjukvårdspersonalen (Turunen Olsson et al., 

2009). Sammanhållen journalföring, det vill säga möjligheten att samtliga som undersöker 

och behandlar en patient har tillgång till all patientinformation, möjliggör ökad 



      Bilaga II 

5 

 

patientsäkerhet (SFS, 2008:355). En förutsättning för att sammanhållen journalföring ska 

fungera är dock att vi förstår varandras journalspråk (Willman et al., 2006). Men det finns 

flera anledningar till behovet av att samordna vårdprofessionernas journalföring. Patienter 

upplever till exempel att vårdpersonalen inte kommunicerar med varandra eftersom samma 

typ av frågor ställs, vilket leder till irritation samt känsla av otrygghet. Att dokumentera det 

någon annan profession redan journalfört, det vill säga dubbeldokumentera, finns det heller 

inget tidsutrymme för (Björvell, 2011). Enligt Patientdatalagen (SFS, 2008:355) ska 

informationen i patientjournalen så långt som möjligt dokumenteras med hjälp av 

nationellt fastställda begrepp, termer och klassifikationer. Krav på gemensam terminologi, 

sammanhållen journalföring samt vetenskapligt underbyggda behandlingsinsatser driver på 

utvecklingen av multiprofessionella standardvårdplaner (Willman et al., 2006).  

 

En rådande begreppsförvirring 

 

Det var i mitten på 1990- talet som begreppet SVP utvecklades i Sverige då man såg ett 

behov av att förenkla, effektivisera och standardisera omvårdnadsdokumentationen 

(Forsberg & Edlund, 2003). Orsaken var att man såg att sjuksköterskor spenderade stor del 

av sin arbetsdag med att dokumentera samtidigt som dubbeldokumentation var ett utbrett 

problem. Idén var då att skapa standardiserade fraser samt en strukturerad plan för det 

rutinmässiga så att sjuksköterskan skulle slippa fundera över formuleringar och därmed 

besparas tid från dokumentationen. Standardvårdplaner utvecklades således framförallt 

med sjuksköterskans vårdarbete i fokus (Forsberg & Edlund, 2003).  

 

Utvecklingen mot en professionsgemensam terminologi och sammanhållen journalföring 

har drivit på utvecklingen av multiprofessionella standardvårdplaner (Willman et al., 

2006). Men trots att intentionen med standardvårdplaner idag är att de ska utvecklas och 

användas multiprofessionellt visar forskning att så sällan är fallet (Bjurling-Sjöberg, 

Jansson, Wadensten, Engström & Pöder, 2013; Socialstyrelsen, 2006). Turunen Olsson et 

al. (2009) menar att det dessutom råder en förvirring kring begreppet SVP då det felaktigt 

blandas ihop med omvårdnadsplan, det vill säga sjuksköterskans handlingsplan, och 

standardvård, vilket till skillnad från standardvårdplan inte möjliggör någon individuell 

planering. Ytterligare en problematik är att det internationellt används flera olika begrepp 

som har likvärdig innebörd och strävan som SVP (Björvell, 2011). Care pathway (CP), 

omnämns ofta synonymt med critical pathway, clinical pathway och integrated care 

pathway (översättning saknas), togs ursprungligen fram för att samordna vårdförloppet för 

patienter på akutvårdsenheter (Forsberg & Edlund, 2003). I likhet med standardvårdplaner 

utformades CP för att användas multiprofessionellt, på en specifik patientgrupp, men där 

fokus låg framförallt på ett flöde i tid, till exempel ett postoperativt flöde där vissa åtgärder 

ska ske dag 1, dag 2, dag 3 etcetera (Björvell, 2011). I Europa är begreppet clinical 

pathway (CP) vanligast. Kinsman, Rotter, James, Snow och Willis (2010) menar att fem 

kriterier definierar en CP; (1) en strukturerad multiprofessionell vårdplan, (2) används för 

att implementera riktlinjer och evidensbaserad vård, (3) beskriver detaljerat behandling- 

och åtgärdsprocedurer, (4) tidsdetaljerad med tydliga kriterier för åtgärd, (5) syftar till att 

standardisera vården för en specifik patientgrupp. Kinsman et al. (2010) menar att begrepp 

som möter upp det första kriteriet samt ytterligare två kan räknas som en CP. Detta innebär 

således att en SVP är detsamma som en CP (Bjurling-Sjöberg et al., 2013). 

 

 

 



      Bilaga II 

6 

 

Från standardvårdplan till standardiserad vårdplan  

Initialt såg man vissa risker med implementering av standardvårdplaner; individualiteten 

äventyrades och en del trodde att arbetssättet skulle leda till mer opersonlig och 

rutinmässigt utförd omvårdnad (Forsberg & Edlund, 2003). Liknande åsikter spreds i 

samband med utvecklingen av CP (Kinsman et al., 2010). Kirkevold (2000) menar att 

klassificering och indelning av människor i olika specifika grupper kan leda till 

avhumanisering. Även Björvell (2011) belyser vissa risker med SVP; att viktiga 

individuella behov kan missas och att större generaliserbar tilltro ges till planen än som sig 

bör då man har en tendens att oreflekterat lita på färdiga dokument. Standardiserade 

elektroniska system må stödja sjuksköterskor att skapa vårdplaner, men individanpassning 

av vårdplanen sker i slutändan alltid utifrån varje enskild sjuksköterskas förmåga (Hao et 

al., 2006). Forsberg och Edlund (2003) betonar att ordet standard står för kvalitetsnivån på 

omvårdnadsåtgärderna och inte att samtliga patienter får en standardvård. De belyser till 

exempel att standardvårdplaner inte ska ses som en fastställd ordinationslista utan snarare 

som en guide med handlingsförslag som kontinuerligt måste utvärderas utifrån enskild 

patient, en SVP måste alltid justeras efter patientens individuella behov. En SVP är 

förvisso en standardiserat formulerad mall men betecknas som en individuell vårdplan så 

fort den förs in i patientens journal (Forsberg & Edlund, 2003). Just för att betona att 

standardvårdplaner inte innebär en standardvård så har ett nytt begrepp diskuterats de 

senaste åren i Sverige. Begreppet standardiserade vårdplaner (SVP) godkändes och 

publicerades i Socialstyrelsens termbank i slutet av 2011 och beskrivs som ”...vård- och 

omsorgsplan som på förhand fastlagts utifrån systematiskt framtaget kunskapsunderlag och 

som beskriver rekommenderade hälso- och sjukvårdsåtgärder för specifika hälsoproblem” 

(Socialstyrelsen, 2011, s. 8).  

 

PROBLEMFORMULERING 

En hörnsten vid vård av äldre patienter är multiprofessionellt samarbete (Carasa & 

Nespoli, 2002). Precis som uttrycket ”ju fler kockar desto sämre soppa” belyser Florin 

(2009) risken för sämre omvårdnad ju fler involverade i enskild patients vård. Forsberg och 

Edlund (2003) menar att en högkvalitativ omvårdnad förutsätter en hög kontinuitet. 

Haggerty, Roberge, Freeman och Beaulieu (2013) menar att det är än viktigare att 

säkerställa kontinuiteten vid vård av patienter 65 år och äldre eftersom de i större 

omfattning mottar vård från ett multiprofessionellt team och därmed utsätts för risk för 

ojämn vård. Kontinuitet är något som också Inspektionen för vård och omsorg [IVO] 

nyligen lyfte fram att äldre patienter efterfrågar (IVO, 2013). 

 

Forskning indikerar på att hälften av de vårdskador som årligen sker i Sverige skulle 

kunnat undvikas genom en striktare tillämpning av vårdrutiner och evidensbaserade 

metoder (Willman, 2013). Framtida förändringar i befolkningsstrukturen kommer att leda 

till ett ökat och förändrat vårdbehov, vilket sannolikt kommer att ställa ökat krav på 

kompetens och kunnande om åldrande personer eftersom äldre patienter, både idag och 

troligtvis även i framtiden, kommer vårdas på samtliga vårdnivåer inom hälso- och 

sjukvården (Dehlin & Rundgren, 2007). 

  

Det sägs att standardiserade vårdplaner kvalitetssäkrar vården (Forsberg & Edlund, 2003; 

Kwan, 2006; Rotter et al., 2011). Flera vill även mena att standardiserade vårdplaner 

möjliggör ökad och förbättrad kommunikation mellan vårdprofessionerna (Deneckere et 



      Bilaga II 

7 

 

al., 2010; Deneckere et al., 2012; Kwan, 2006). En väl genomarbetad standardiserad 

vårdplan kan potentiellt bidra till god och trygg vård (Forsberg & Edlund, 2003), 

säkerställa kontinuiteten (Björvell, 2011) samt öka patientsäkerheten (Rotter et al., 2011; 

Socialstyrelsen, 2006). Graham et al. (2006) belyser däremot att flera faktorer påverkar 

vilken effekt en intervention får i praktiken, effekten av en standardiserad vårdplan 

kommer att påverkas av hur den förstås av dem som använder den men också av hur 

organisationen där SVP tillämpas ser ut. Så frågan är; vilken effekt har standardiserade 

vårdplaner på vården av patienter 65 år och äldre med följdfrågan; är de nyckeln till 

framgång? 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att belysa vilken effekt standardiserade vårdplaner har på 

vården av patienter 65 år och äldre.  

 

 

Frågeställningar 

 

- Vilka för- och nackdelar framkommer med att arbeta efter standardiserade 

vårdplaner? 

- Hur påverkar standardiserade vårdplaner det multiprofessionella samarbetet? 

- Hur kompatibla är standardiserade vårdplaner med individuell vård? 

 

 

METOD 

Studiedesign 
 

För att undersöka vilken effekt standardiserade vårdplaner har på vården av patienter 65 år 

och äldre har författaren utfört en forskningsöversikt. En forskningsöversikt innebär en 

metodisk sökning, kritisk granskning och därefter sammanställning av litteratur och 

forskning inom ett valt (problem)område för att försöka finna en syntes (Forsberg & 

Wengström, 2013). För att forskning skall bli användbar i praktiken behövs tydliga 

översikter av forskningsresultat (Willman, 2013), vilket denna studie eftersträvar att vara. 

Forsberg och Wengström (2013) poängterar att studier med olika ansatser bör inkluderas i 

en forskningsöversikt, både kvalitativa studier där patienters eller vårdpersonals upplevelse 

i vårdsituationer beskrivs samt kvantitativa och experimentella studier. Data från 

kvalitativa studier är betydelsefull för att öka förståelsen kring hur vårdpersonal uppfattar 

implementering av standardiserade vårdplaner då denna process kommer att påverka 

användandet av dem och i slutändan även vilken effekt de får på vården. Likväl är 

kvantitativa och experimentella studier betydelsefulla då datan verkar som bevis för vilken 

effekt standardiserade vårdplaner har på vården av patienter 65 år och äldre. 

 

Urval 

 

Litteratursökningar utfördes i databaserna Medline (via sökmotorn PubMed) och CINAHL 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health). Anledningen till att dessa databaser 

valdes var för att de dels är lättillgängliga och gratis för medarbetare inom Stockolms Läns 

Landsting men också för att de, vad författaren av föreliggande studie uppfattar, innehåller 
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lämplig vetenskaplig omvårdnadsforskning. Sökord valdes utifrån syftet med studien samt 

valda frågeställningar, se tabell 1.  

 
Tabell 1. Sökordsöversikt  

Svenska MeSH-termer 

Standardiserad vårdplan Standardized care plan (ej MeSH-term), pathway 

Individuell vård Patient-centered care 

Multiprofessionellt samarbete Interprofessional relations 

Processvärdering Process assessment (Health Care) 

Resultatvärdering av patienthälsa Patient outcome assessment 

Behandlingseffekt Treatment outcome 

65 år och äldre Aged 

 

Författaren valde att använda MeSH- termer (Medical Subject Heading) som sökord, 

Forsberg och Wengström (2013) ger nämligen det som söktips när för många träffar erhålls 

på fritextsökningar. Flera sökningar gjordes via biblioteket på Karolinska Institutets 

hemsida för att finna lämpliga MeSH-termer. MeSH-termer är ett kontrollerat vokabulär 

som används vid indexering av data. Indexering av data innebär att en databaspost tilldelas 

ett antal nyckelord som beskriver vad den handlar om. Genom att tilldela en databaspost 

särskilda MeSH- termer säkerställs att det alltid är samma term som används för ett visst 

begrepp vilket ökar precisionen vid sökning på ett visst ämne (http://mesh.kib.ki.se).  

 

Författaren av föreliggande studie valde att inkludera begreppet clinical pathway (CP) i 

sina litteratursökningar efter Bjurling-Sjöberg et al. (2013) tolkning av Kinsman et al. 

(2010) definition; en SVP är detsamma som en CP. Sökorden kombinerades i olika 

variationer, se tabell 2 samt tabell 3, med hjälp av de så kallade booleska operationerna 

AND och OR, för att vid vissa sökningar begränsa och vid andra tillfällen bredda 

träffbilden (Forsberg & Wengström, 2013). Trunkering användes på ordet pathway 

eftersom ordet omnämns med både clinical pathway, care pathway och integrated care 

pathway utan att egentligen, vad författaren kan utläsa, särskilja begreppen. Trunkering 

innebär att man ersätter början eller slutet av ett ord med en asterisk (*) för att täcka in 

olika varianter av ett begrepp (Forsberg & Wengström, 2013). Ordet standardized care plan 

(översatt från svenska) finns inte i internationella artiklar och är inte heller en regelrätt 

MeSH-term men valdes ändå att inkluderas i sökningarna eftersom nationell forskning inte 

skulle missas. De flesta träffar vid litteratursökningarna (se tabell 2 samt tabell 3), var 

artiklar som på ett eller annat sätt belyste effekten av standardiserade vårdplaner alternativt 

care-, clinical- eller integrated care pathways vid specifika medicinska diagnoser, 

psykiatrisk vård eller operativa ingrepp. Författaren valde att exkludera de studier som 

undersökte standardiserade vårdplaner alternativt care-, clinical- eller integrated care 

pathways effekter på psykiatrisk vård, vård av yngre än 65 år samt alltför specifika 

medicinska diagnoser och kirurgiska ingrepp såsom diverse ektomier på grund av 

malignitet eftersom författaren uppfattade att de inte svarade mot syftet med denna studie. 

Vissa sjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stroke och hjärtsvikt samt 

specifika ingrepp som höft- och knäoperationer är överrepresenterade i åldersgruppen 65 år 

och äldre (Dehlin & Rundgren, 2007) och inkluderades därför i studien. Inklusionskriterier 

var därutöver artiklar publicerade mellan år 2004 och 2014, det vill säga max tio år gamla 

http://mesh.kib.ki.se/
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studier, skrivna på engelska, studier utförda på personer 65 år och äldre samt 

orginalartiklar.  

 

I tabell 2 samt 3 presenteras litteratursökningarna samt de inkluderade artiklarna förutom 

tre artiklar som hittades vid manuell sökning. Dessa tre artiklar hittades via referenslistan i 

två av artiklarna som finns presenterade i resultatdelen. 
 

Tabell 2. Databassökning i PubMed med begränsning max tio år gamla studier – sökningar utförda 

140316, 140402. 

Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

standardized care plan OR 

*pathway AND patient 

outcome assessment AND 

process assessment AND aged 

          71 

 

                 45 

 

      25 

 

8 

 

standardized care plan OR 

*pathway AND  treatment 

outcome AND aged 

         75                 30      10 4 

standardized care plan OR 

*pathway AND 

interprofessional relations 

AND aged 

         44 

 

                18 

 

      8 

 

2 

 

 

Tabell 3. Databassökning i CINAHL med begränsning publiceringsdatum 2004-2014, 65 år och 

äldre – sökning utförd 140318. 

Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

standardized care 

plan OR *pathway 

AND patient-centered 

care 

15 6 3 1 

 

 

Dataanalys 

 

Totalt 18 artiklar valdes ut, tre med kvalitativ ansats samt 15 stycken med kvantitativ 

ansats där fem använt experimentell eller kvasi-experimentell metod. Fjorton artiklar 

hittades via PubMed, en artikel via CINAHL och tre artiklar via manuell sökning i 

referenslistor. För att kvalitetsgranska de kvantitativa artiklarna har systemet GRADE 

(Grading and Recommendations Assessment, Development and Evaluation) använts, 

vilken beskriver evidensstyrkan med följande gradering: hög (++++), måttlig (+++), låg 

(++), mycket låg (+) (Forsberg & Wengström, 2013). Att värdera evidens enligt GRADE 

innebär att bedömning av en studies bevisvärde inte enbart utgår från att en viss 

studiedesign har högre bevisvärde än andra utan även att värdering sker utifrån studiens 

helhet. Utgångspunkten är visserligen att randomiserade studier har ett högt bevisvärde, 
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observationsstudier lågt och andra typer av studier mycket lågt men värdering sker även 

utifrån studiernas interna och externa validitet. Intern validitet innebär en bedömning av 

urvalsförfarandet, bortfallets storlek och observationsstudiernas möjlighet att kontrollera 

bakgrundsfaktorer. Extern validitet bedömer generaliserbarheten av vald intervention, 

population och kontrollgrupp (Forsberg & Wengström, 2013; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2013). De betonar att det vid bevisvärdesbedömning även är 

viktigt att bedöma om antal observationer är tillräckligt antal för det som krävs för 

statistisk signifikansprövning. Protokoll för kvalitetsgranskning finns beskriven i bilaga I. 

Författaren av föreliggande studie valde att vid kvalitetsgranskningen modifiera 

kvalitetskriterierna som både finns beskrivna i SBU (2013) och i Forsberg och 

Wengströms (2013) bok. Artikelmatris finns beskriven i bilaga II. 

 

Författaren till föreliggande forskningsöversikt korrekturläste samtliga artiklar flertalet 

gånger för att säkerställa att de svarade mot forskningsöversiktens syfte och 

frågeställningar. Resultatet från respektive artikel granskades ingående och systematiska 

anteckningar fördes för att gruppera innehållet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetiska överväganden vid forskningsöversikter är i regel inte nödvändigt enligt 

Forsberg och Wengström (2013) men understryker att etiska överväganaden bör göras 

beträffande urval och presentation av resultat. Till exempel betonar författarna betydelsen 

av att presentera samtliga funna artiklar och inte enbart de artiklar som stödjer forskarens 

egen åsikt samt i urvalsprocessen främst välja studier som fått tillstånd från etisk kommitté 

eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Helgesson (2006) betonar även 

betydelsen att författaren av en forskningsöversikt inte fabricerar eller förfalskar 

forskningsresultatet för att bättre spegla sina egna åsikter. All information ska redovisas på 

sådant sätt att ursprungskällan går att kontrollera. Författaren av föreliggande 

forskningsöversikt har med dessa forskningsetiska riktlinjer som utgångspunkt försökt ha 

en forskningsetisk syn genom skrivprocessen.  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet har valts att presenteras, utifrån frågeställningarna, under följande tre 

huvudgrupper: För- och nackdelar med att arbeta efter standardiserade vårdplaner, 

Påverkan på multiprofessionellt samarbete samt Kompatibla med individuell vård. 

 

För- och nackdelar med att arbeta efter standardiserade vårdplaner 

 

Påverkar arbetsmiljön 

 

Sjuksköterskor upplevde både för- och nackdelar med att arbeta efter SVP (Jakobsson & 

Wann-Hansson, 2013). Standardiserade vårdplaner ansågs vara bra checklistor för vilka 

åtgärder som ska utföras (Jakobsson & Wann-Hansson, 2013) och ett värdefullt verktyg för 

att överblicka arbetsflödet (Pöder, Fogelberg Dahm & Wadensten, 2011; Schuld et al., 

2011). Implementering av ett gemensamt vårdspråk i det multiprofessionella teamet 

resulterade i att omvårdnadsarbetet synliggjordes (Furåker, Hellström-Muhli & Walldal, 

2004). Deneckere et al. (2013) fann att implementering av SVP förbättrar arbetsmiljön. De 
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noterade nämligen att interventionsgruppen som arbetade efter en SVP uppfattade sig ha en 

mer välfungerande kommunikation samt bättre konflikthantering och ledningsstöd än 

jämförelsegruppen som bedrev reguljär vård. Dessutom uttryckte interventionsgruppen en 

upplevelse av lägre känslomässig utmattning än jämförelsegruppen (Deneckere et al., 

2013). Samtidigt ansåg viss vårdpersonal, och då framförallt sjuksköterskor, att 

arbetsmängden ökade i och med implementering av standardiserade vårdplaner (Schuld et 

al., 2011). Även Furåker et al. (2004) noterade att implementation av en SVP i samband 

med strokevård påverkade arbetsmotivationen; vissa upplevde en förbättrad arbetssituation 

medan andra snarare uttryckte sämre arbetstillfredställelse på grund av brist på personella 

resurser och hög arbetstakt.  

 

Ett stöd i vårdprocessen 

 

Flera noterade att implementering av standardiserade vårdplaner leder till ökad kunskap 

kring evidensbaserade riktlinjer (Deneckere et al., 2013; Furåker et al., 2004; Gregersen, 

Metz Mørch, Hougaard & Damsgaard, 2012; Pöder et al. 2011). Implementering av 

evidensbaserade riktlinjer ledde till exempel till bättre följsamhet av höftfrakturföreskrifter, 

eventuell osteoporos och postoperativ anemi behandlades i högre grad (Gregersen et al., 

2012). En annan vinst med SVP var att patienter i högre grad erhöll likvärdig vård, 

oberoende av vem som vårdade (Fogelberg Dahm & Wadensten, 2008; Furuåker et al., 

2004). Standardiserade vårdplaner uppfattades vara ett stöd för beslut i vårdprocessen för 

både nyexaminerad vårdpersonal och för patientgruppen novisa vårdare (Fogelberg Dahm 

& Wadensten, 2008; Jakobsson & Wann-Hansson, 2013; Schuld, 2011). Deneckere et al. 

(2013) noterade att interventionsgruppen som bedrev vård utifrån en SVP för proximal 

femurfraktur alternativt för KOL- exacerbation upplevde högre kompetens kring de 

medicinska diagnoserna och behandlingsalternativen och även hade uppfattningen att de 

erbjöd bättre vård än vårdpersonal i jämförelsegruppen som bedrev reguljär vård. Men alla 

ansåg inte att standardiserade vårdplaner leder till bättre vård (Jakobsson & Wann-

Hansson, 2013; Schuld et al., 2011) eller heller förstod att standardiserade vårdplaner är 

baserade på evidens (Fogelberg Dahm & Wadensten, 2008). En del upplevde till exempel 

inte att implementation av en SVP resulterade i att vården blev mer patientsäker (Schuld et 

al., 2011) liksom andra att standardiserade vårdplaner inte har några positiva effekter 

överhuvudtaget (Jakobsson & Wann-Hansson, 2013). 

 

Påverkar dokumentationen 

 

En del ansåg att dokumentation i en SVP var tidseffektiv och tydlig (Fogelberg Dahm & 

Wadensten, 2008) medan andra uppfattade dokumentationssättet som alltför oflexibelt och 

svårt, framförallt när patienter inte passade in i den standardiserade modellen (Jakobsson & 

Wann-Hansson, 2013). Tillämpning av standardiserade vårdplaner noterades minska 

dokumentationstiden och mängden dubbeldokumentation (Fogelberg Dahm & Wadensten, 

2008) och ökade samtidigt kvaliteten på det dokumenterade (Kwan et al., 2004). 

Sjuksköterskorna i Pöders et al. (2011) studie uppgav inför implementeringen av en SVP 

en förhoppning att den skulle förbättra och förenkla dokumentation men resultatet och 

uppfattningen efter implementeringen blev snarare det motsatta. Uppfattningen var att 

standardiserade vårdplaner potentiellt är ett arbetarvänligt och lätthanterligt 

dokumentationssystem men att det krävs utbildning i hur de skall användas (Jakobsson & 

Wann-Hansson, 2013). Dessutom poängterade både Jakobsson och Wann-Hansson (2013) 

samt Schuld et al. (2011) att det måste utvecklas optimala datasystem för att de 

standardiserade vårdplanerna skall vara flexibla och därmed tidseffektiva.  
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Kostnadseffektiv 

 

Implementering av standardiserade vårdplaner leder till ökad kostnadseffektivitet genom 

dels kortare vårdtider (Burgers, Van Lieshout, Verhelst, Dawson & de Rijcke, 2013; 

Gholve, Kosygan, Sturdee & Faraj, 2005; Gregersen et al., 2012; Lau, Fang & Leung, 

2013; Olsson, Hansson, Ekman och Karlsson, 2009; Vanhaecht et al., 2010). Beaupre et al. 

(2006), Kwan et al. (2004) samt Vidán, Serra, Morena, Riquelme och Ortiz (2005) 

observerade ingen statistisk signifikans vad gäller påverkan på medelvårdtiden eller den 

totala vårdkostnaden medan Roberts et al. (2004) istället noterade omvänd effekt av 

implementation av en SVP, vårdtiden blev längre. Burgers et al. (2013) registrerade att 

tillämpning av en SVP, vid vård av patienter med proximal femurfraktur, ledde till kortare 

vårdtid. Visserligen noterades stora variationer på vårdtid mellan olika frakturlägen och 

operationssätt men i snitt sjönk medelvårdtiden från nio till sex dagar efter 

implementationen. Även Olsson et al. (2009) menar att vård och rehabilitering efter en 

höftfraktur, bedriven utefter en SVP, är mer kostnadseffektiv. Implementation av en SVP 

ledde i deras studie till endast något kortare vårdtid men framförallt sjönk röntgen- och 

laboratoriekostnaderna. Lau et al. (2013) noterade att tillämpning av en SVP, i samband 

med höftoperationer, ledde till en effektiv vårdkedja; kortare väntan på operation, kortare 

postoperativ vårdtid inom akutsjukhuset samt kortare vårdtid på efterföljande 

rehabiliteringsklinik. Gregersen et al. (2012) noterade enbart något kortare vårdtid som en 

effekt av en SVP men bedömde att interventionen ändock var kostnadseffektiv då varken 

reoperationer eller återinläggningar påverkades av den kortare vårdtiden. Beaupre et al. 

(2006) däremot fann inga bevis för att vårdkostnaden eller vårdtiderna sjönk i och med 

tillämpning av en perioperativ evidensbaserad SVP vid höftfraktur, vare sig inom 

akutsektionen eller på efterföljande rehabiliteringsklinik. Lee och Anderson (2007) 

noterade stora variationer på effekten av standardiserade vårdplaner för olika medicinska 

diagnoser såsom KOL, hjärtsvikt, diabetes, hjärtinfarkt och lunginflammation. Det var 

endast den standardiserade vårdplanen vid hjärtinfarkt som resulterade i kortare vårdtid.  

 

Mortalitet 

 

Varken Beaupre et al. (2006), Burgers et al. (2013), Gholve et al. (2005), Gregersen et al. 

(2012) eller Kwan et al. (2004) fann bevis för att tillämpning av en SVP för vård och 

behandling efter stroke, höftfraktur eller KOL-exacerbation påverkar mortaliteten under 

vårdtiden eller upp till 90 dagar efter sjukhusvård. Lau et al. (2013) observerade dock att 

implementering av en SVP i samband med postoperativ vård efter höftoperation leder till 

något minskad dödlighet under vårdtiden samt upp till 30 dagar postoperativt, dock utan 

egentlig statistisk signifikans. 

 

Komplikationer och vårdrelaterade infektioner 

 

Burgers et al. (2013), Gholve et al. (2005), Lau et al. (2013) och Roberts et al. (2004) 

noterade inte någon direkt korrelation mellan standardiserade vårdplaner och lägre andel 

komplikationer eller vårdrelaterade infektioner under vårdtiden medan Vidán et al. (2005), 

Beupre et al. (2006), Kwan et al. (2004) och Olsson, Karlsson och Ekman (2007) visst 

menar att implementering av standardiserade vårdplaner påverkar antal postoperativa 

komplikationer och vårdrelaterade infektioner. Fyrtioen procent av samtliga patienter som 

deltog i Burgers et al. (2013) studie, som genomgått en höftoperation på grund av proximal 
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femurfraktur, ådrog sig minst en komplikation under vårdtiden. Författarna kunde dock 

inte konstatera någon signifikant skillnad gällande antal komplikationer mellan dem som 

hade vårdats innan eller efter implementationen av en SVP. Vidán et al. (2005) 

observerade däremot en markant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

när det gäller vårdrelaterade infektioner, drygt 45 procent av patienterna som vårdades 

utefter en SVP utvecklade en eller flera postoperativa vårdrelaterade infektioner jämfört 

med nästintill 62 procent av patienterna i kontrollgruppen. Postoperativ förvirring samt 

trycksår var de två vanligaste komplikationerna i bägge grupperna men med något högre 

incidens i kontrollgruppen. Olsson et al. (2007) noterade att behandlingstiden med 

kvarvarande urinkateter var en tredjedel kortare på avdelningar där vården bedrevs efter en 

SVP. Detta skulle kunna stämma överens med resultat från Kwan et al. (2004) samt 

Roberts et al. (2004) studier, att andelen urinvägsinfektioner är lägre där vård bedrivs efter 

standardiserade vårdplaner, något Beaupre et al. (2006) inte alls fann något bevis för. Både 

Olsson et al. (2007) samt Vanhaecht et al. (2010) observerade att patienter som erhöll vård 

utefter en SVP upplevde bättre smärtlindring under vårdtiden jämfört med 

kontrollgruppen. Beaupre et al. (2006) registrerade att implementering av en SVP i 

samband med höftoperationer ledde till färre fall av postoperativ hjärtsvikt och 

hjärtarytmier. Beaupre et al. (2006) noterade även, precis som Olsson et al. (2007), lägre 

andel trycksår efter implementering av en SVP. Noterbart i Beaupre et al. (2006) studie var 

dessutom att 51 procent av patienterna i kontrollgruppen blev postoperativt förvirrade 

jämfört med 22 procent i interventionsgruppen som erhöll vård efter en SVP.  

 

 

Påverkan på det multiprofessionella samarbetet  
 

Själva framtagande- och implementationsprocessen av en SVP innebar att det 

multiprofessionella teamet var tvunget att samlas och diskutera kring evidensbaserade 

rutiner vilket Fogelberg Dahm och Wadensten (2008) och Kwan et al. (2004) i sig såg som 

teambyggande. Även Deneckere et al. (2013) samt Furuåker et al. (2004) uppfattade att det 

multiprofessionella samarbetet förbättrades genom att antalet träffar för teamet ökade. 

Dessutom så innebar implementationsprocessen att vårdpersonalens uppgifter och ansvar 

förtydligades vilket Deneckere et al. (2013) och Furuåker et al. (2004) noterade ledde till 

ökad kunskap kring varandras professionsansvar men också till ökat samarbete. 

Implementering och tillämpning av standardiserade vårdplaner leder till ökad koordination 

av det multiprofessionella teamet och därmed ett förbättrat samarbete (Vanhaecht et al., 

2010). Deneckere et al. (2013) uppfattade även att formulering av ett gemensamt och 

tydligt mål för vården, vilket sker när man arbetar utefter standardiserade vårdplaner, är 

viktigt för det multiprofessionella samarbetet. Undersköterskorna i Furuåker et al. (2004) 

studie betonade dock att de inte kände sig delaktiga i processen att formulera mål för 

patienten. Schuld et al. (2011) fann att det är viktigt att samtliga professioner involveras i 

implementationsprocessen för att det multiprofessionella samarbetet skall fungera optimalt. 

Implementation av en SVP förbättrade dock inte automatiskt relationen mellan 

teammedlemmarna utan förtydligade främst vårdprofessionernas områdesansvar 

(Deneckere et al., 2013). 

 

 

Kompatibla med individuell vård 

 

Standardiserade vårdplaner riskerar att påverka sjuksköterskans möjlighet att se individen 

och dess unika behov (Fogelberg Dahm & Wadensten, 2008). Problem uppstod när 
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patienten inte passade in i ”den normala mallen” och det inte fanns 

dokumentatationsutrymme eller otydlighet rådde var detta skulle noteras (Fogelberg Dahm 

& Wadensten, 2008; Jakobsson & Wann-Hansson, 2013). Dessutom så riskerar 

tillämpning av standardiserade vårdplaner leda till att vårdåtgärder fortlöper oförändrat om 

de inte utvärderas utifrån patientens individuella behov (Fogelberg Dahm & Wadensten, 

2008). Sjuksköterskor i Jakobsson och Wann-Hansson (2013) studie upplevde att 

patienters psykosociala aspekt saknas i standardiserade vårdplaner. Trots detta noterade 

varken Pöder et al. (2011) eller Vanhaecht et al. (2010) att implementering av en SVP 

påverkade vårdpersonalens användning av individuell vårdplanering.  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

När data till en forskningsöversikt har sammanställts måste resultatet tolkas och kritiskt 

värderas. Likväl är det viktigt att innehåll och kvalitet på metod diskuteras (Forsberg & 

Wengström, 2013). Här nedan följer ett par tankar som författaren av föreliggande 

forskningsöversikt uppfattar potentiellt kan påverka möjligheten att dra en generliserbar 

slutsats av resultatet. 

 

Det råder idag en oklarhet och förvirring gällande begreppet standardiserade vårdplaner 

kontra care-, clinical- och integrated care pathways (Bjurling-Sjöberg et al., 2013; Björvell, 

2011; Turonen Olsson et al., 2009). En begreppsförvirring som Kinsman et al. (2010, s.1) 

uttrycker i följande stycke:  

 

This lack of a uniformly accepted definition of what constitutes a clinical pathway         

impacts on capacity to empirically test the evidence base and compromises planning, 

resourcing, development and implementation of clinical pathways. A lack of consensus 

regarding research outcomes is not surprising given the lack of agreement regarding 

what defines a clinical pathway. [kursivering tillfogad]  

 

Författaren av föreliggande forskningsöversikt valde att inkludera studier som undersökte 

effekten av clincal-, care- och integrated care pathways efter Bjurling-Sjöberg et al. (2013) 

tolkning av Kinsman et al. (2010) definition; en pathway är detsamma som en 

standardiserad vårdplan. Men frågan är, var det rätt beslut? Har forskarna till de 

inkluderade artiklarna haft samma tolkning? Begreppet standardiserade vårdplaner tycks, 

enligt funnen forskning, endast vara ett skandinaviskt förekommande begrepp samtidigt 

som termerna care-, clinical- och integrated pathway främst används utanför Skandinavien. 

Trots att dessa termer används för att beskriva ett liknande koncept finns risken att de 

egentligen beskriver olika interventioner (Kwan, 2006). Kinsman et al. (2010) menar att 

det inte går att dra en slutsats av forskning om det inte finns en enhetlig definition av vad 

en clinical pathway är. Precis som alltid är det viktigt att vara medveten om att tolkningar 

alltid ligger i betraktarens ögon och därmed riskerar bli alltför subjektiv när det inte finns 

något riktmärke att utgå ifrån. En objektivitet skapas om tydliga referensvärden finns, 

alltså att samtliga definierar SVP och CP på samma sätt, men i denna forskningsfråga finns 

alltså inte ett sådant riktmärke.  

 

Initialt var tanken att endast inkludera nyare forskning i resultatredovisningen, alltså inte 

mer än fem år gamla studier, men, vid litteratursökningar under studiens gång så framkom 
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dock att detta inte var möjligt att fullfölja. Författaren av föreliggande studie var därför 

mer eller mindre tvungen att utvidga litteratursökningarna till tio år gamla studier. Detta 

bör tas i beaktan vid tolkning av resultatet. Äldre forskning riskerar till exempel att inte 

vara överförbar på dagens hälso- och sjukvård eftersom både vårdsituation och 

vårdstruktur markant förändrats. Dessutom så har det senaste decenniets medicinska 

utveckling lett till effektivare behandlingar och därmed förändrade och förhoppningsvis 

bättre resultat (Willman et al., 2006). Detta skulle kunna betyda att effekten av 

standardiserade vårdplaner inte enbart beror på interventionerna i sig utan snarare på 

förfinade behandlingsmetoder. Ytterligare ett bekymmer med tolkning av resultatet är att 

forskning från flera länder och kontinenter inkluderats i föreliggande studie. 

Sjukvårdsstrukturen ser olika ut i olika länder. Författarens intresse var initialt 

standardiserade vårdplaners effekt på vården av patienter 65 år och äldre inom svensk 

hälso- och sjukvård och av den anledningen var fokus initialt att hitta studier som utförts i 

Sverige. Dessvärre var det inte möjligt att exkludera studier utförda i andra länder då 

resultatunderlaget skulle blivit otillräckligt. Vidán et al. (2005) påpekar just detta, att det 

inte går att dra slutsatser från deras studie, som utförts i Spanien, och tro att det är gällande 

även i andra länder. Författaren av denna studie känner sig därför manad att också uttrycka 

dessa farhågor.  

 

De flesta träffar vid litteratursökningarna (se tabell 2 samt tabell 3) var artiklar som på ett 

eller annat sätt belyste effekten av standardiserade vårdplaner alternativt care-, clinical- 

eller integrated care pathways vid specifika medicinska diagnoser såsom hjärtinfarkt, 

psykiatriska sjukdomar eller operativa ingrepp. Författaren valde att exkludera de studier 

som undersökte standardiserade vårdplaner alternativt care-, clinical- eller integrated care 

pathways effekter på psykiatrisk vård, vård av yngre än 65 år samt alltför specifika 

medicinska diagnoser och kirurgiska ingrepp såsom diverse ektomier på grund av 

malignitet. Syftet med denna studie var att undersöka effekten av standardiserade 

vårdplaner på vården av patienter 65 år och äldre och författaren uppfattade att nyss 

nämnda exkluderingsstudier inte skulle vara representativ för den generella vården av 

patienter 65 år och äldre. Vissa sjukdomar såsom KOL, stroke och hjärtsvikt samt 

specifika ingrepp som höftoperation är däremot överrepresenterade i patientgruppen 65 år 

och äldre (Dehlin & Rundgren, 2007) och inkluderades därför i studien. Författaren 

försökte att jämt fördela antalet artiklar för nyligen nämnda diagnoser och ingrepp men det 

var dessvärre omöjligt. Kravet på inkluderade artiklar i resultatredovisningen för 

självständiga arbeten på avancerad nivå och forskningsöversikter är orginalartiklar 

(Högskoleadjunkt Marie Tyrrell, handledningstillfälle i Adobe Connect, 15 april 2014). 

Författaren till föreliggande studie fann flertalet artiklar som, enligt egen bedömning, 

skulle varit mer lämpliga att inkludera utifrån syfte och kohort för studien, studier som 

studerade standardiserade vårdplaners effekt på vården i samband med diagnoser såsom 

KOL- exacerbation, stroke och hjärtsvikt. Dessvärre var dessa artiklar endast tidiga 

studieprotokoll eller forskningsartiklar med ofullständig metodbeskrivning vilket innebar 

att de, på grund av metodkrav på avancerad nivå, inte kunde användas i 

resultatredovisningen. En övervägande del av de studier som däremot kunde inkluderas var 

studier som studerade effekten kring SVP i samband med höftoperation. Hur det kommer 

sig att det främst är forskning kring detta ingrepp som genomgått processen att bli ”artiklar 

med tillräckligt vetenskapligt bevis” kan författaren endast sia om. Däremot vill författaren 

lyfta oron över hur detta påverkar möjligheten att dra en slutsats av funnet resultat. Kan en 

generell bild av effekten av standardiserade vårdplaner vid vård av patienter 65 år och 

äldre överhuvudtaget ges? Eller är det endast effekten av en SVP för en viss 

behandling/diagnos/symtom som kan generera en generaliserbar slutsats? Allen, Gillen och 
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Rixson (2009) menar att man inte kan dra slutsatsen att standardiserade vårdplaner är en 

effektiv intervention för samtliga patienter i samtliga kontexter utan att de måste 

undersökas om de är passande i varje specifik kontext och för varje specifik kohort. Allen 

et al. (2009) noterade däremot att SVP i samband med postoperativ höftfrakturvård samt 

vid strokevård visar på många positiva effekter. Frågan är om det innebär att en generell 

slutsats kan dras åtminstone gällande standardiserade vårdplaners effekt på vård av 

patienter 65 år och äldre i samband med postoperativ höftfrakturvård och strokevård? 

Flertalet av de inkluderade artiklarna i resultatavsnittet studerade liknande områden; SVP 

effekt på vårdtid, dödlighet, dokumentation, incidens av vårdrelaterade infektioner, det 

multiprofessionella samarbetet etcetera. Dessa områden, så kallade utfallsmått, ledde till de 

undergrupper som finns presenterade i resultatavsnittet. En viss generaliserbarhet torde 

finnas bland standardiserade vårdplaners effekt på dessa undergrupper, precis som 

resultatet också visar, men en medvetenhet bör även finnas gällande externa och interna 

faktorer som med stor sannolikhet har påverkat effekten av de standardiserade 

vårdplanerna. 

 

Sist, men absolut inte med minst betydelse vill författaren belysa problematiken kring att 

implementera ett komplext arbetssätt, så som standardiserade vårdplaner, i en komplex 

organisation såsom hälso- och sjukvården. Kwan et al. (2004) upplevde att det var svårt att 

tolka vad som var orsak och verkan när de implementerade en standardiserad vårdplan. 

Effekten av en intervention påverkas av sjukvårdssystemet där interventionen utförs 

(Vidán et al., 2005) men även hur interventionen förstås av dem som arbetar med den 

(Graham et al., 2006). Nilsson Kajermo och Wallin (2009) menar att implementering av 

forskningsresultat är en komplex fråga med många hinder för tillämpning och betonar att 

kunskap och insatser av både pedagogiska och organisatoriska insatser behövs i 

implementationsprocessen. Den organisatoriska kontexten kommer att påverka 

implementationsprocessen vilken i sin tur också kommer att påverka vårdplanens effekt 

(Deneckere et al. 2012; Kwan et al., 2004). Författaren av denna forskningsöversikt vill 

med detta betona att effekten av en standardiserad vårdplan, precis som Graham et al. 

(2006) framhåller, kommer påverkas av hur de som använder den har förstått hur och 

varför den skall användas.  

 

Vad gäller forskningsetiska överväganden så betonar Forsberg och Wengström (2013) 

betydelsen att vid forskningsöversikter främst välja studier som fått tillstånd från etisk 

kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Endast hälften av de studier 

som inkluderades i resultatavsnittet beskriver om forskningsetiska prövningar eller etiska 

evalueringar utförts under studiens gång. Frågan är om detta skulle kunna förklaras med att 

de flesta inkluderade studier är retrospektiva registerstudier där inkludering och indelning 

av patienter i interventionsgrupp eller jämförelsegrupp skedde med åratal emellan, utan 

fysisk kontakt med patienterna, och att uppfattningen därmed var att etiska överväganden 

inte behövde utföras. Författaren av föreliggande studie har som tidigare nämnts försökt ha 

en forskningsetisk syn genom skrivprocessen. Naturligtvis har författaren en viss 

förförståelse kring ämnet standardiserade vårdplaner, dels genom personlig 

arbetslivserfarenhet men också efter en gedigen litteratur- och forskningsgenomgång. Trots 

det var naturligtvis målet att utföra studien objektivt och presentera forskningsresultaten 

värderingsfritt. 
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Resultatdiskussion 

 

För- och nackdelar med att arbeta efter standardiserade vårdplaner 

 

En fördel, om evidensen säkerställs 

 

Willman et al. (2006) ser den standardiserade vårdplanen som ett verktyg för att 

implementera evidensbaserad vård i det kliniska arbetet. Flera (Deneckere et al., 2013; 

Furuåker et al., 2004; Gregersen et al., 2012; Pöder et al., 2011) noterade att 

implementering av standardiserade vårdplaner leder till ökad kunskap om evidensbaserade 

riktlinjer, vilket stämmer väl överens med fynd i tidigare litteraturöversikt (Kwan, 2006). 

Forskning indikerar på att hälften av de vårdskador som årligen sker i Sverige skulle kunna 

undvikas om det sker en striktare tillämpning av vårdrutiner och evidensbaserade metoder 

(Willman, 2013). Genom implementering av kliniska riktlinjer i form av standardiserade 

vårdplaner borde således möjligheten för högkvalitativ vård samt patientsäker vård öka, 

eller? Tyvärr kan det inte med säkerhet sägas att en SVP är evidensbaserad 

(Socialstyrelsen, 2006; Turonen Olsson et al., 2009). Visserligen finns ett tydligt krav på 

att standardiserade vårdplaner ska ha en gedigen genomlyst kunskapsöversikt 

(Socialstyrelsen, 2006), men, vem kontrollerar det? Socialstyrelsen (2006) lyfte, i en 

rapport om kartläggning av förekomsten av SVP i akutsjukvården, att endast fyra procent 

av de 782 stycken undersökta standardiserade vårdplanerna kunde klassificeras som en 

regelrätt SVP med tillhörande kunskapsöversikt. Däremot stöddes ingen av de tillhörande 

kunskapsöversikterna av tillräcklig evidens vilket innebar att Socialstyrelsen bedömde att 

de standardiserade vårdplanerna inte borde användas.  

 

Även Segal et al. (2011) har noterat stor skillnad på evidensgraden på utvecklade 

standardiserade vårdplaner, beroende på vilka som har tagit fram dem. Segal et al. (2011) 

har jämfört 19 olika standardiserade vårdplaner från Belgien och Holland som används i 

samband med vård efter planerad knäplastik. Fyra åtgärder anses, enligt internationella 

riktlinjer, som särskilt viktiga; preoperativ antibiotikabehandling, snabb postoperativ 

mobilisering, adekvat smärtbehandling och postoperativ röntgenkontroll vilka författarna 

till studien valde som utgångspunkt vid jämförelse av de standardiserade vårdplanerna. 

Segal et al. (2011) fann att variationerna var stora när och om dessa fyra åtgärder återfanns 

i de standardiserade vårdplanerna. Preoperativ antibiotikabehandling stod till exempel 

endast som en åtgärd i drygt 40 procent av de undersökta standardiserade vårdplanerna 

medan adekvat smärtbedömning fanns noterat som en åtgärd i nästintill 80 procent av dem. 

Sjutton stycken av de 19 undersökta SVP hade röntgenkontroll som en behandlingsåtgärd 

men med stor variation när detta postoperativt skulle utföras. Endast ett fåtal av de studier 

som presenteras i resultatavsnitt i föreliggande forskningsöversikt beskriver exakt vilka 

interventioner som SVP innehöll. Detta innebär att det är omöjligt att bedöma om de 

utvalda åtgärderna i de standardiserade vårdplanerna var evidensbaserade, vilket i sin tur 

kan ha påverkat effekten, det vill säga resultatet, av dem. Experimentella studier, där en 

interventionsgrupp jämförs med en kontrollgrupp som inte erhåller någon intervention 

måste dessutom tolkas med viss försiktighet enligt Forsgren och Wengström (2013). 

Standardiserade vårdplaner anses endast vara effektiv att förbättra vården om den basala 

strukturen på avdelningen redan fungerar (Kwan, 2006). Vem vet hur välfungerande 

gruppen som erhöll interventionen var innan implementationen liksom gruppen som fick 

verka som kontrollgrupp?  
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Den standardiserade vårdplanen ska ge stöd för kunskapsbaserat arbete, för planering av 

aktiviteter och resurser och för en effektiv processorienterad dokumentation som 

underlättar registrering och datainsamling för uppföljning (Socialstyrelsen, 2011). Men, en 

SVP riskerar istället vara ett resultat av kunskap hos dem som utformar den (Forsberg & 

Edlund, 2003). ”Hög medvetenhet om kvalitet hos den/dem som utvecklar en SVP är en 

förutsättning för att den ska bli det värdefulla instrument som den bör vara” (Forsberg & 

Edlund, 2003, s.73). För att kunna dra slutsatsen att standardiserade vårdplaner höjer 

vårdkvaliteten och patientsäkerheten måste utvecklingsarbetet ske systematiskt och 

planerat (Socialstyrelsen, 2011) och dessutom kontinuerligt revideras av forskare för att 

säkerställa evidensgraden (Pöder et al., 2011; Segal et al., 2011). 

 

En fördel, om det utvecklas optimala datasystem 

 

Forskning var inte entydig om tillämpning av standardiserade vårdplaner egentligen 

förbättrar och tidseffektiviserar dokumentationen. Vårdpersonal i Fogelberg Dahm och 

Wadenstens (2008) studie uppfattade att en SVP förenklade och effektiviserade 

dokumentationen. Sjuksköterskor i Jakobsson och Wann-Hansson (2013) samt Pöder et al. 

(2011) studie uttryckte dock helt motsatt uppfattning, den standardiserade vårdplanen var 

oflexibel, svår och innebar inte minskad dokumentationstid. Rotter et al. (2011) noterade i 

en stor metaanalys att dokumentationen förbättrades avsevärt i samband med tillämpningen 

av en SVP. Så frågan är, vilken sanning stämmer? Både Jakobsson och Wann-Hansson 

(2013) och Schuld et al. (2011) poängterar att det måste utvecklas optimala datasystem för 

att de standardiserade vårdplanerna skall vara flexibla och tidseffektiva. Efter att ha arbetat 

med standardiserade omvårdnadsplaner, i både pappersform och i elektronisk form, kan 

författaren av denna forskningsöversikt inget annat än att hålla med. I en tid, där allt på 

grund av lagar, föreskrifter och beställarkrav ska dokumenteras behövs tidseffektiva 

arbetssätt kring dokumentation arbetas fram (Pöder et al., 2011). En tidseffektiv 

dokumentation lösgör tid för vårdpersonal som istället kan spenderas ute hos patienten 

(Pöder et al., 2011; Turunen Olsson et al., 2009). För precis som Ehnfors et al. (1998) och 

Patientdatalagen (SFS, 2008:355) betonar så är en välfungerande dokumentation ett sätt för 

att höja patientsäkerheten och därmed nå god vård. Dokumentationen påverkar inte direkt 

hur patienten uppfattar vårdkvaliteten, men god dokumentation förbättrar 

kommunikationen mellan vårdprofessionerna och god kommunikation är viktig för 

patientvården (Rotter et al., 2011). 

 

En fördel, eller är den verkligen kostnadseffektiv?  

 

Flertalet studier noterade att tillämpning av standardiserade vårdplaner leder till 

kostnadseffektivisering genom framförallt kortare vårdtider (Burgers et al., 2013; Gholve 

et al, 2005; Gregersen et al., 2012; Lau et al., 2013; Olsson et al., 2007; Vanhaecht et al., 

2010). Kostnadseffektivitet är en viktig fråga (Ban et al., 2012; Kwan, 2006; Lee & 

Anderson, 2007), framförallt i en tid och i en organisation med begränsade resurser, både 

personella och ekonomiska. Kwan (2006) noterade i en forskningsöversikt studier som å 

ena sidan talade för att standardiserade vårdplaner i samband med strokevård leder till 

ökad vårdtid liksom andra studier som talade för kortare vårdtid. Rotter et al. (2011) fann 

däremot inga bevis för att implementering av en standardiserad vårdplan reducerade 

vårdtiden i samband med strokevård. Lee och Andersson (2007) fann i sin studie inga 

bevis för att implementering av en SVP vid vård av KOL, hjärtsvikt, diabetes och 

lunginflammation resulterade i kortare vårdtid. Däremot innebar implementation av en 
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standardiserad vårdplan i samband med hjärtinfarkt kortare vårdtid. Men vid närmare 

undersökning så hade den standardiserade vårdplanen vid hjärtinfarkt egentligen inte lett 

till kortare vårdtid utan det var enbart vårdvägarna som hade kontrollerats extra noga. 

Alltså, den totala vårdtiden hade inte reducerats utan patienter blev utskrivna snabbare från 

akutvårdsavdelningen till andra enheter. Endast två av studierna som finns presenterade i 

föreliggande resultatavsnitt, som fann att vårdtiden blev kortare i och med implementering 

av en standardiserad vårdplan, har tydligt beskrivit vårdförloppet. Detta innebär att det är 

oklart om de övriga SVP påverkade den totala vårdtiden eller om deras beräkning endast 

var för vårdtiden på ”deras sektion”. Lau et al. (2013) noterade till exempel att tillämpning 

av en SVP, i samband med höftoperation, ledde till en effektiv vårdkedja; kortare väntan 

på operation, kortare postoperativ vårdtid inom akutsjukhuset samt kortare vårdtid på 

efterföljande rehabiliteringsklinik. Beaupre et al. (2006) fann däremot inga bevis för att 

vårdkostnaden eller vårdtiderna sjönk i och med tillämpning av en perioperativ 

evidensbaserad SVP vid höftfraktur, vare sig inom akutsektionen eller på efterföljande 

rehabiliteringsklinik. Rotter et al. (2011) noterade i en metaanalys stora skillnader vad 

gäller standardiserade vårdplaners effekt på vårdtid i olika länder, vilket de menar kan bero 

på olika historiska inställningar vad gäller uppfattningen av ”normal vårdtid”, och menar 

precis som Vidán et al. (2005) att det är problematiskt att dra några generella slutsatser vad 

gäller standardiserade vårdplaners effekt på vårdtid. Det måste dock nämnas att samtliga 

av de studier som fann att vårdtiden sjönk, i samband med implementering av 

standardiserade vårdplaner, var studier som studerade SVP effekt på vård i samband med 

höftfrakturer.   

 

En fördel, eller leder den verkligen till färre vårdrelaterade komplikationer?  

 

Patientsäkerhetsfrågan är i hög grad aktuell för hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen 

skrev nyligen ett pressmeddelande där de menade att det är en stor utmaning för 

landstingen att förbättra patientsäkerheten när det gäller vårdrelaterade infektioner och 

komplikationer. Författaren av denna forskningsöversikt fann flera studier som menar att 

standardiserade vårdplaner leder till lägre andel vårdrelaterade infektioner och 

komplikationer (Beupre et al., 2006; Kwan et al., 2004; Olsson et al., 2007; Roberts et al., 

2004; Vidán et al., 2005). Resultat som stämmer väl överens med tidigare nämnd forskning 

(Ban et al., 2012; De Laat et al., 2006). Men det var inte samstämmiga resultat i samtliga 

studier, vissa fann inga statistiska bevis för att standardiserade vårdplaner leder till färre 

andel vårdrelaterade infektioner och komplikationer (Burgers et al., 2013; Lau et al., 2013; 

Gholve et al., 2005; Roberts et al., 2004). Rotter et al. (2011) fann i en stor metaanalys 

flera fynd för att implementering av standardiserade vårdplaner signifikant minskar antalet 

komplikationer och drog därmed slutsatsen att standardiserade vårdplaner spelar en 

väsentlig viktig roll när det gäller att säkerställa patientsäkerheten. Så vilken sanning 

stämmer egentligen? Eftersom anledningen till vårdrelaterade komplikationer säkerligen 

beror på många olika faktorer bör man kritiskt fundera om, när och varför de 

standardiserade vårdplanerna leder till lägre incidens av vårdrelaterade infektioner. Gholve 

et al. (2005) noterade till exempel en direkt relation mellan fördröjning av operation av 

höftfraktur och längre vårdtider liksom andelen trycksår. Olsson et al. (2007) observerade 

att tidig postoperativ mobilisering minskade antalet trycksår. Gholve et al. (2005) 

registrerade dessutom att om inte patientens vätske- och elektrolytbalans korrigerades så 

snart som möjligt efter inskrivning fördröjdes möjligheten till operationen, vilket i sin tur, 

som tidigare sagt, ledde till längre vårdtider och högre andel trycksår. En slutsats borde 

således vara; kortare väntan på operation, uppföljning av vätske- och elektrolytbalans samt 

tidig postoperativ mobilisering är lämpliga åtgärder för att minimera risken för trycksår. 
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Men, då måste dessa åtgärder finnas med i den standardiserade vårdplanen. Återigen, för 

att åtgärderna i en standardiserad vårdplan skall vara evidensbaserade och öka möjligheten 

till lägre incidens av vårdrelaterade infektioner och komplikationer måste vårdplanerna 

kontinuerligt kvalitetssäkras (Pöder et al., 2011; Segal et al., 2011; Socialstyrelsen et al., 

2011). 

 

Påverkan på det multiprofessionella samarbetet 

 

Förbättrad kommunikation samt koordination mellan vårdpersonal är prioritet ett för 

patientsäkerhetsforskningen (Deneckere et al., 2012). Deneckere et al. (2010) vill mena att 

om intresset är att öka vårdkvaliteten och patientsäkerheten bör fokus ligga på att förbättra 

det multiprofessionella samarbetet. De understryker att högkvalitativ och patientsäker vård 

är omöjlig att nå om inte det multiprofessionella samarbetet fungerar, ett 

multiprofessionellt samarbete som de dessvärre betonar är komplext att få till.  

 

Framtagandeprocessen av en SVP leder enligt Forsberg och Edlund (2003) till 

kvalitetssäkring inom ett flertal områden, att omvårdnadsrutinerna ses över, evidensbasen 

formuleras och kvalitetsnormen för vården definieras. Något som även Furuåker et al. 

(2004) och Kwan et al. (2004) observerade förbättrade det multiprofessionella samarbetet. 

Forskning visar att tillämpning av standardiserade vårdplaner förbättrar det 

multiprofessionella samarbetet (Atwal & Caldwell, 2002; Deneckere et al., 2012; 

Deneckere et al., 2013; Gibbon et al., 2002). Tillämpning av en standardiserad vårdplan 

kan potentiellt förbättra det multiprofessionella samarbetet i samband med vård efter 

höftfraktur (Gholve et al., 2005; Lau et al., 2013). Implementation av SVP tydliggör 

teamets mål och förtydligar vårdprofessionernas rollfördelning (Deneckere et al. 2012; 

Deneckere et al., 2013). Deneckere et al. (2012) fann i en forskningsöversikt att 

standardiserade vårdplaner leder till många positiva effekter så som ökad kunskap hos 

vårdpersonalen, förbättrad kommunikation i teamet, förbättrad vårdkontinuitet samt 

tydligare multiprofessionell dokumentation. Att implementera en SVP leder till förbättrat 

multiprofessionellt samarbete, vilket i sin tur leder till vinster för patienten då samarbetet i 

sig leder till högkvalitativ och patientsäker vård (Deneckere et al., 2013; Vanhaecht et al., 

2010). SVP kan alltså potentiellt förbättra det multiprofessionella samarbetet, men, 

implementationsprocessen riskerar att påverkas av diverse faktorer och 

verksamhetsansvariga måste inse att den organisatoriska kontexten kommer att påverka 

effekten av den standardiserade vårdplanen (Deneckere et al., 2012; Graham et al., 2006; 

Nilsson Karjermo & Wallin, 2009).  

 

Trots att flertalet av de studier som inkluderades i denna forskningsöversikt initialt inte 

studerade vårdplanernas effekt på det multiprofessionella samarbetet nämner många 

studier om svårigheter och problem i implementationsfasen av den standardiserade 

vårdplanen. När inte teamet involveras i implementationsprocessen riskeras missförstånd 

uppstå och inte heller insikten och betydelsen av det multiprofessionella samarbetet 

(Schuld et al., 2011). Flertalet belyser att både utveckling och implementationen av 

standardiserade vårdplaner måste ske multiprofessionellt för att den skall möjliggöra en 

mer högkvalitativ vård (Fogelberg Dahm & Wadensten, 2008; Jakobsson & Wann-

Hansson, 2013; Olsson et al., 2009; Schuld et al., 2011). Detta stämmer väl överens med 

Graham et al. (2006) teori, om kunskap ska användas multiprofessionellt måste även tid 

ges för gemensam diskussion om hur kunskapen ska användas, en utbildning som enligt 

Deneckere et al. (2012) måste vara individanpassad. Både Jakobsson och Wann-Hanssons 

(2013) samt Schuld et al. (2011) har utfört kvalitativa studier. Vårdpersonal i dessa studier 
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uttryckte oenighet gällande uppfattning om standardiserade vårdplaner verkligen innebär 

positiva effekter för patienterna och om de leder till att vården blir mer patientsäker. Dessa 

studier är utförda på olika avdelningar, olika sjukhus och i olika länder. Det finns inte att 

läsa i studierna om hur implementationsprocessen gick till, hur mycket tid personalen fick 

för utbildning och vilken information vårdpersonalen fick om syftet med interventionen, 

faktorer som enligt Graham et al. (2006), Deneckere et al. (2012), Nilsson Kajermo och 

Wallin (2009) påverkar implementationsprocessen. Jakobsson och Wann-Hanssons (2013) 

hade dessutom ett relativt stort bortfall på sina enkätsvar. Frågan är vilka som svarade på 

enkäten, sjuksköterskor med goda erfarenheter av att arbeta efter standardiserade 

vårdplaner eller dem som var missnöjda med arbetssättet.  

 

Författaren av föreliggande forskningsöversikt har flerårig erfarenhet av att arbeta med 

standardiserade omvårdnadsplaner. Detta är dock, precis som författaren poängterar 

omvårdnadsplaner och innefattar alltså endast sjuksköterskans vårdplanering. Precis som 

Björvell (2011), Florin (2009) och Ehnfors (1998) belyser finns många vinster med att 

använda omvårdnadsplaner. Men patienter 65 år och äldre vårdas oftast av ett 

multiproffesionellt team (Carasa & Nespoli, 2002; Dehlin & Rundgren, 2007). Varför 

planerar inte då vårdpersonalen patientens vård i en gemensam vårdplan? Haggerty et al. 

(2013) och IVO (2013) betonar att äldre patienter efterfrågar kontinuitet, vilket forskning 

indikerar på att SVP leder till. Författaren av föreliggande studies uppfattning är att fokus 

måste lyftas från stuprörstänkandet att när vårdprofession A är klar med sitt ansvarsområde 

tar vårdprofession B vid och istället centrera vården kring patienten och patientens behov. 

Författarens förhoppning är att standardiserade vårdplaner skulle kunna vara verktyget för 

att möjliggöra detta. 

 

Kompatibla med individuell vård 

 

Att utgå från forskningsresultat är inte den enda hörnstenen i principen att arbeta 

evidensbaserat (Forsberg & Wengström, 2013). Den erfarenhetsbaserade kunskapen, alltså 

den kunskap som vårdpersonal tillägnat sig genom erfarenhet måste också tydliggöras och 

integreras i ett evidensbaserat arbetssätt, liksom patienter och anhörigas uppfattningar och 

erfarenheter. Beslut om behandlingsinsatser måste dessutom alltid ske tillsammans med 

patienten, patienten har alltid rätt att vara delaktig i beslut (Willman et al., 2006). Forsberg 

och Wengström (2013) tar i sin bok upp omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons oro för att 

utvecklingen av evidensbaserade behandlingsmetoder kommer att leda till att vårdandets 

känsla glöms bort. Vårdandets innehåll och substans består enligt Katie Eriksson inte 

enbart av huvudet, det vill säga det teoretiska och vetenskapliga, utan även av handen och 

hjärtat, det vill säga förutom det praktiska och tekniska även det etiska och moraliska 

handlandet. Forsberg och Wengström (2013) menar att det är en utmaning att evidens 

tillämpas på ett individuellt sätt. Nilsson Kajermo och Wallin (2009) betonar dock att det 

finns dem som är kritiska till begreppet evidens, som menar att vårdpersonal inte bara ska 

luta sig mot riktlinjer och forskningsöversikter eftersom det inte stimulerar till kritiskt 

tänkande och dessutom riskerar leda till vård utan eftertanke. Frågan är, kan all vård 

evidensbaseras? Fogelberg Dahm och Wadensten (2008) menar att SVP inte tillfullo kan 

bli evidensbaserade eftersom det inte finns forskning kring alla omvårdnadsåtgärder. En 

följdfråga är då, uppfattar alla det forskning bedömer som god evidens som god vård? 

 

Det var svårt att hitta studier som undersökte om standardiserade vårdplaner är kompatibla 

med individuell vård. Författaren valde trots det att inte ta bort frågeställningen då det i 

många studier, och då av oklar orsak framförallt i de svenska studierna, diskuterades kring 
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problematiken och risken med att standardiserade vårdplaner försämrar möjligheten för 

patienten att få individuell vård. Ytterligare en anledning var att författaren inte ville 

förringa rättigheten till individuell vård, framförallt då flertalet menar att standardiserade 

vårdplaner försvårar möjligheten till individuell vård (Björvell, 2011; Forsberg & Edlund, 

2003; Kinsman et al., 2010; Kirkevold, 2000). Vårdpersonal i Furuåker et al. (2004) studie 

uttrycke till exempel en uppfattning att patienter sällan får vara delaktig i att bestämma 

målet med vården, oberoende om standardiserade vårdplaner används eller inte. Men 

Fogelberg Dahm och Wadensten (2008) menar att standardiserade vårdplaner snarare 

borde möjliggöra för patienter att vara delaktiga i sin egen vård då det finns tydliga mål i 

de standardiserade vårdplanerna som därmed lättare skulle kunna diskuteras med 

patienterna. Olsson et al. (2009) anser det av vikt att vårdpersonal som vårdar patienter 

som opererat en höftfraktur, i den första kontakten med patienten, diskuterar förväntningar 

på vården. En individuell vårdplanering, som utgår från patientens funktionella status 

innan skada, samt motivation och förväntning på rehabilitering, är mer kostnadseffektiv. 

En individuell vårdplanering där patienten får information kring vikten av tidig 

mobilisering ökar mobiliseringsgraden, medan en för försiktig rehabilitering istället 

riskerar leda till en negativ spiral med förlust av funktionsnivå (Olsson et al., 2009). 

Dessutom möjliggör en preoperativ individanpassad information en förbättrad postoperativ 

smärtupplevelse (Olsson et al., 2007). 

 

Slutsats 

 

Standardiserade vårdplaner är ett arbetsredskap med bevisligen många fördelar. Men, 

vilken effekt den får påverkas av flera faktorer, både externa och interna. Så, författaren av 

föreliggande forskningsöversikt skulle vilja påstå att standardiserade vårdplaner potentiellt 

kan vara nyckeln till god vård. Men, precis som Katie Eriksson betonar är personen, med 

hjärtat och handen som håller i nyckeln, lika viktig för att patienten ska få den goda, 

högkvalitativa, patientsäkra och individuella vård som han har rätt till. 

 

Fortsatt forskning 

 

En välfungerande dokumentation säkerställer patientsäkerheten (Ehnfors et al., 1998). En 

välfungerande dokumentation förbättrar dessutom kommunikationen mellan 

vårdprofessionerna, något som är viktigt för en god patientvård (Rotter et al., 2011). En 

tidseffektiv dokumentation lösgör tid för vårdpersonal som istället kan spenderas ute hos 

patienten (Pöder et al., 2011; Turunen Olsson et al., 2009). Detta innebär att forskning 

kring dokumentation potentiellt skulle kunna innebära vinster för patientvården. 

Elektroniska journaler kom till för cirka tjugo år sedan men används 

informationsteknologin optimalt idag? Fortsatt forskning kring dokumentation och 

tidseffektiva arbetssätt behövs. 

 



      Bilaga II 

23 

 

REFERENSER 

Allen, D., Gillen, E., & Rixson, L. (2009). Systematic review of the effectiveness of 

integrated care pathways: what works, for whom, in which circumstances? International 

Journal of Evidence Based Healthcare, 7, 61-74. doi: 10.1111/j.1744-1609.2009.00127.x.  

 

Atwal, A., & Caldwell, K. (2002). Do multidisciplinary integrated care pathways improve 

interprofessional collaboration? Scandinavian Journal of Caring Science, 16(4), 360-367. 

 

Bahtsevani, C., Udén, G., & Willman, A. (2004). Outcomes of evidence- based clinical 

practice guidelines: A systematic review. International Journal of Technology Assessment 

in Health Care, 20(4), 427-433. doi: 10.1017/S026646230400131X. 

 

Ban, A., Ismail, A., Harun, R., Rahman, A. A., Sulung, S., & Mohamed, A. S. (2012). 

Impact of clinical pathway on clinical outcomes in the management of COPD 

exacerbation. Biomedicin Central Pulmonary Medicine, 12. doi: 10.1186/1471-2466-12-

27. 

 

Beaupre, L. A., Cinats, J. G., Senthilselvan, A., Lier, D., Jones, C. A., Scharfenberger, 

A.,… Saunders, L. D. (2006). Reduced morbidity for elderly patients with a hip fracture 

after implementation of a perioperative evidence-based clinical pathway. Quality of Safe 

Health Care, 15, 375-379. doi: 10.1136/qshc.2005.017095. 

 

Bergqvist Månsson, S. (2010). Chefsutbildning och standardiserade vårdplaner ska ge 

jämnlikare vård. OmvårdnadsMagasinet, 6, 24-25. 

 

Bjurling- Sjöberg, P., Jansson, I., Wadensten, B., Engström, G., & Pöder, U. (2013). 

Prevalence and quality of clinical pathways in Swedish intensive care units: a national 

survey. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 20(1), 48-57. doi: 10.1111/jep.12078. 

 

Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering: En praktisk 

handbok (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Burgers, P., Van Lieshout, E., Verhelstm J., Dawson, I., & de Rijcke, P. (2013). 

Implementing a clinical pathway for hip fractures; effects in hospital stay and complication 

rates in five hundred and twenty six patients. International Ortopeadics. Advanced online 

publication. doi: 10.1007/s00264-013-2218-5. 

 

Carasa, M., & Nespoli. (2002). Nursing the chronically critically ill patient. Critical Care 

Clinics, 18(3), 493-507. 

 

De Laat E.H., Schoonhoven, L., Pickkers, P., Verbeek, A.L., & van Achterberg, T. (2006). 

Epidemiology, risk and prevention of pressure ulcers in critically ill patients: a literature 

review. Journal of Wound Care, 15(6), 269-275. 

 

Dehlin, O., & Rundgren, A. (2007). Geriatrik (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1017/S026646230400131X
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Laat%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16802563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schoonhoven%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16802563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pickkers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16802563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verbeek%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16802563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Achterberg%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16802563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16802563


      Bilaga II 

24 

 

Deneckere, S., Robyns, N., Vanhaecht, K., Euwema, M., Panella, M., Lodewijckx, C.,... 

Sermeus, W. (2010). Indicators for follow-up of multidisciplinary teamwork in care 

processes: results of an international expert panel. Evaluation & the Health Professions, 

34(3), 258-277. doi: 10.1177/0163278710393736. 

 

Deneckere, S., Euwema, M., Van Herck, P., Lodewijickx, C., Panella, M., Sermeus, W., & 

Vanhaecht, K. (2012). Care pathways lead to better teamwork: results of a systematic 

review. Social Science & Medicine, 75, 264-268. doi: 10.1016/j.socscimed.2012.02.060. 

  

Deneckere, S., Euwema, M., Lodewijckx, C., Panella, M., Mutsvari, T., Sermeus, W., & 

Vanhaecht, K. (2013). Better interprofessional teamwork, higher level of organized care, 

and lower risk of burnout in acute health care teams using care pathways: a cluster 

randomized controlled trial. Medical Care, 51, 99-107. doi: 

10.1097/MLR.0b013e3182763312. 

 

Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell- Ekstrand, I. (1998). Vips- boken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Florin, J. (2009). Omvårdnadsprocessen. I A. Ehrenberg och L.Wallin (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Ansvar och Utveckling (ss 47-81). Lund: Studentlitteratur. 

 

Fogelberg Dahm, M. F., & Wadensten, B. (2008). Nurses´ experiences of and opinions 

about using standardized care plans in electronic health records a questionnaire study. 

Journal of Clinical Nursing, 17, 2137-2145. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02377.x. 

 

Forsberg, A., & Edlund, K. (2003). Standardvårdplan: Ett instrument för högkvalitativ 

vård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Furuåker, C., Hellström- Muhli, U., & Walldal, E. (2004). Quality of care in relation to a 

critical pathway from the staff´s perspective. Journal of Nursing Management, 12, 309-

316. doi: 10.1111/j.1365-2834.2004.00443. 

Gibbon, B., Watkins, C., Barer, D., Waters, K., Davies, S., Lightbody, L.,… Leathley, M. 

(2002). Can staff attitudes to team working in stroke care be improved? Journal of 

Advanced Nursing, 40(1), 105-111. 

 

Gholve, P. A., Kosygan, K. P., Sturdee, S. W., & Faraj, A. A. (2005). Multidisciplinary 

integrated care pathway for fractured neck of femur. A prospective trial with improved 

outcome. International Journal of Care Injures, 36(1), 93-99. doi: 

10.1016./j.injury.2004.02.007. 

 

Graham, I. D., Logan, J., Harrison, M. B., Straus, S. E., Tetroe, J., Caswell, W., & 

Robison, N. (2006). Lost in knowledge translation: time for a map? The Journal of 

Continuing Education in Health Professionals, 26(1),13-24. 

 



      Bilaga II 

25 

 

Gregersen, M., Metz Mørch, M., Hougaard, K., & Damsgaard, E. M. (2012). Geriatric 

intervention in elderly patients with hip fracture in an orthopedic ward. Journal of Injury 

and Violence Research, 4(2), 45-51. doi: 10.5249/jivr.v4i2.96. 

Haggerty, J., Roberge, D., Freeman, G. K., & Beaulieu, C. (2013). Experienced continuity 

of care when patients see multiple clinicans: A qualitative metasummary. Annals of Family 

Medicine, 11(3), 262-271. doi: 10.1370/afm.1499. 

Hao, A. T., Huang, L. F., Wu, L. B., Kao., C. C., Lu, M. S., Jian, W. S.,… Hsu, C. Y. 

(2006). Building an innovation electronic nursing record pilot structure with nursing 

clinical pathway. Student Health Technology Information, 122, 279-283. 

Helgesson, G. (2006). Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Lund: 

Studentlitteratur. 

Inspektion för vård och omsorg [IVO]. (2013). Äldre efterfrågar kontinuitet. Nationell 

tillsyn av vård och omsorg om äldre – slutrapport 2013. Hämtad från: 

http://www.ivo.se/publiceratmaterial/rapporter/Documents/aldre-efterfragar-kontinuitet.pdf  

Jakobsson, J., & Wann-Hansson, C. (2013). Nurses` perceptions of working according to 

standardized care plans: a questionnaire study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

27, 945-952. doi: 10.1111/scs.12009. 

 

Kinsman, L., Rotter, T., James, E., Snow, P., & Willis, J. (2010).What is a clinical 

pathway? Development of a definition to inform the debate. BMC Medicine, 27(8), 1-3. 

doi: 10.1186/1741-7015-8-31. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering (2:e uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kwan, J. (2006). Care pathways for acute stroke care and stroke rehabilitation: From 

theory to evidence. Journal of Clincial Neuroscience, 14, 189-200. Doi: 

10.1016/j.jocn.2006.01.026. 

Kwan, J., Hand, P., Dennis, M., & Sandercock, P. (2004). Effects on introducing an 

integrated care pathway in an acute stroke unit. Age and Ageing, 33(4), 362-367. doi: 

10.1093/ageing/afh104. 

Lau, T. -W., Fang, C., Leung, F. (2013). The effectiveness of a geriatric hip fracture 

clinical pathway in reducing hospital and rehabilitation length of stay and improvning 

short-term mortality rates. Geriatric Orthopaedic Surgery and Rehabilitation, 4(1), 3-9. 

doi: 10.1177/2151458513484759.  

Lee, K. -H., & Anderson, Y. (2007). The association between clinical pathways and 

hospital length of stay: a case study. Journal of Medical Systems, 31, 79-83. Doi: 

10.1007/s10916-006-9045-9. 

Nilsson Kajermo, K., & Wallin, L. (2009). Kunskap och kunskapsanvändning i 

omvårdnadsarbete. I A. Ehrenberg och L.Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: Ansvar 

och Utveckling (ss 301-333). Lund: Studentlitteratur.  

http://www.ivo.se/publiceratmaterial/rapporter/Documents/aldre-efterfragar-kontinuitet.pdf
http://dx.doi.org/10.1186%2F1741-7015-8-31


      Bilaga II 

26 

 

Müller- Staub, M. (2009). Evaluation of the implementation of nursing diagnoses, 

interventions, and outcomes. International Journal of Nursing Terminologies and 

Classifications, 20(1), 9-15. doi: 10.1111/j.1744-618X.2008.01108.x. 

 

Olsson, L. -E., Karlsson, J., & Ekman, I. (2007). Effects of nursing interventions within an 

integrated care pathway for patients with hip fracture. Journal of Advanced Nursing, 58(2), 

116-125. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04209.x. 

 

Olsson, L. -E., Hansson, E., Ekman, I., Karlsson, J. (2009). A cost-effectiveness study of a 

patient-centred integrated care pathway. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1625-1635. 

doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05017.x. 

Pöder, U., Fogelberg Dahm, M., & Wadensten, B. (2011). Implementation of a multi-

professional standardized care plan in electronic health records for the care of stroke 

patients. Journal of Nursing Management, 19, 810-819. doi: 10.1111/j.1365-

2834.2011.01220.x. 

Roberts, H., Pickering, R., Onslow, E., Clancy, M., Powell, J., Roberts, A.,… Bray, J. 

(2004). The effectiveness of implementing a care pathway for femoral neck fracture in 

older people: a prospective controlled before and after study. Age and Ageing, 33, 178-184. 

doi: 10.1093/ageing/afh063. 

 

Rotter, T., Kinsman, L., James, E., Machotta, A., Willis, J., Snow, P.,… Kugler, J. (2011). 

The effects of clinical pathways on professional practice, patient outcomes, length of stay 

and hospital costs: Cochrane systematic review and meta-analysis. Evaluation & the 

Health Professions, 35(1), 3-27. doi: 10.1177/0163278711407313.  

 

Schuld, J., Schäfer, T., Nickel, S., Jacob, P., Schilling, M., & Richter, S. (2011). Impact of 

IT- supported clinical pathways on medical staff satisfaction. A prospective longitudinal 

cohort study. International Journal of Medical Informatics, 80(3), 151-156. doi: 

10.1016/j.ijmedinf.2010.10.012. 

 

Segal, O., Bellemans, J., Van Gerven, E., Deneckere, S., Panella, M., Sermeus, W., & 

Vanhaecht, K. (2011). Important variations in the content of care pathway documents for 

total knee arthroplasty may lead to quality and patient safety problems. Journal of 

Evaluation in Clinical Practice, 19, 11-15.  doi: 10.1111/j.1365-2753.2011.01760.x. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 2008: 355. Patientdatalagen. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Riksdagen. 

 

Socialstyrelsen. (2006). Standardvårdplaner (SVP): En kartläggning av förekomsten av 

SVP i akutsjukvården. Hämtad från: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-124-4. 

 

Socialstyrelsen. (2011). Resultat av remiss för bergreppet standardiserad vårdplan. 

Hämtad från: http://www.socialstyrelsen.se/terminologi/avslutade-terminologiarbeten.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-124-4
http://www.socialstyrelsen.se/terminologi/avslutade-terminologiarbeten


      Bilaga II 

27 

 

SOSFS 2008:14. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring 

i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]. (2013). Utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården: En handbok. Hämtad från: www.sbu.se/metodbok.  

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. 

Stockholm: Danagårds Grafiska. 

 

Turunen Olsson, P., Petersson, H., Willman, A., & Gardulf, A. (2009). Standardized care 

plans in Swedish health care: their quality and the extent to which they are used. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(4), 820-825. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2009.00687.x. 

 

Vanhaecht, K., Bellemans, J., De Witte, K., Diya, L., Lesaffre, E., & Sermeus W. (2010). 

Does the organization of care processes affect outcomes in patients undergoing total joint 

replacement? Journal of Evaluation Clinical Practice, 16(1), 121-128. doi: 

10.1111/j.1365-2753.2009.01130.x. 

 

Vidán, M., Serra, J. A., Moreno, C., Riquelme, G., & Ortiz, J. (2005). Efficacy of a 

comprehensive Geriatric Intervention in older patients hospitalized for hip fracture: A 

randomized, controlled trial. Journal of American Geriatric Society, 53, 1476-1482. doi: 

10.1111/j.1532-5415.2005.53466.x. 

 

Willman, A. (2013). Kärnkompetensen evidensbaserad omvårdnad. I J. Leksell & M. Lepp 

(Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (ss. 193-200). Lund: Studentlitteratur.  

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning och klinisk versksamhet (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

  

http://www.sbu.se/metodbok
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vanhaecht%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20367824
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bellemans%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20367824
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%20Witte%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20367824
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diya%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20367824
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lesaffre%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20367824
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sermeus%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20367824


      Bilaga II 

28 

 

                        Bilaga I  

 

Protokoll för kvalitetsgranskning.  Modifierad efter Forsberg och Wengström (2013) 

samt SBU (2013). 

 

Preliminär evidensstyrka baseras initialt på studiedesign: 

Evidensstyrka Studiedesign 

Hög (++++) Randomiserade studier 

Måttlig (+++)  

Låg (++) Observationsstudier 

Mycket låg (+) Fallstudier 

 

Skäl för ned- eller uppgradering av evidensgraderingen enligt nedanstående:  

Sänk gradering om Höj gradering om 

Brister i studiekvalitet  

Bristande överensstämmelse mellan studierna 

Brister i överförbarhet/relevans 

Bristande precision  

Hög sannolikhet för publikationsbias 

Stora effekter och inga sannolika ”confounders” 

Tydligt dos–responssamband 

”Confounders” som inte är med i analysen borde 

leda till bättre behandlingsresultat i kontrollgruppen, 

dvs hög sannolikhet att effekten underskattas 

 

 

 

1. Hur adekvat är randomiseringen? 

 

2. Hur stort är bortfallet? Finns bortfallsanalys? 

 

3. Vid kohortstudier, hur identifieras och hanteras confounders (okända variabler) 

i analysen? 

 

4. Hur god är den externa validiteten? Hur generaliserbara är resultaten? 

 

5. Är patienterna lika de vi behandlar i Sverige? 

 

6. Är sättet att behandla och vårdmiljön lika svenska förhållanden? 

 

7. Speglar populationen en typisk patientgrupp ur ett svenskt perspektiv? 

 

8. Interventionen – är det exakt den metod som vi är intresserade av eller 

liknande? 

 

9. Används samma effektmått i de inkluderade studierna? 

 

10. Hur har kontrollgruppen eller jämförelsegruppen valts? 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Beaupre, 

Cinats, 

Senthilselvan, 

Lier, Jones, 

Scharfenberge

r, Johnston, 

Saunders 

2006 

Canada 

Reduced morbidity for 

elderly patients with a 

hip fracture after 

implementation of a 

perioperative evidence-

based clinical pathway 

Syftet med studien var 

att undersöka om en 

evidensbaserad clinical 

pathway (CP), vid 

vården av äldre 

patienter med 

höftfraktur, påverkar 

andelen 

vårdkomplikationer, 

vårdtid och dödlighet. 

Pt. 65 år eller äldre som 

inkom till ett sjukhus med 

höftfraktur, och som bodde 

inom en viss region, 

involverades i studien.  

Exklusionskriterier var 

patologisk fraktur eller en 

refrakturering inom en fem 

års period. Jämförelser 

gjordes med en fallgrupp, 

som hade implementerat och 

arbetat efter en CP, och en 

kontrollgrupp, som bedrev 

reguljär vård. Retrospektiv 

journalgranskning av totalt 

1341 patientjournaler. 

Studien godkänd av 

forskningsetiska rådet. 

Kontroll-

grupp:  

678 (0) 

journaler 

 

Fallgrupp:  

663 (0) 

journaler 

 

Vårdkomplikationer så som postoperativ 

förvirring, hjärtarytmier samt trycksår var 

vanligare i kontrollgruppen. Incidensen av 

pneumoni och urinvägsinfektion var lika stor i 

de olika grupperna. Vårdtiden var överlag 

oförändrad innan och efter implementering, 

däremot märktes en skillnad mellan 

akutvårdtiden som steg efter 

implementationen och 

rehabiliteringsvårdtiden som sjönk. 

Ingen skillnad på grupperna vad gäller 

dödlighet. 

Kvantitativ 

 

Observations-

studie 

 

 

+++ 

Burgers, Van 

Lieshout, 

Verhelst, 

Dawson, de 

Rijcke 

2013 

Holland 

Implementing a clinical 

pathway for hip 

fractures; effects on 

hospital length of stay 

and complication rates 

in five hundred and 

twenty six patients. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekten av 

en clinical pathway 

(CP) för patienter som 

genomgått en 

höftfrakturoperation. 

Samtliga pt., som inkom till 

ett sjukhus med proximal 

höftfraktur, inkluderades i 

studien. Pt. med patologisk 

fraktur eller behov av 

höftplastik exkluderades. 

Deskriptiv analys av 526 

journaler i två omgångar, vid 

en baslinje (kontrollgrupp) 

mellan år 2008-2009, samt 

efter implementation av en 

CP (fallgrupp) mellan år 

2010-2011. Inga 

dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden. 

Kontroll-

grupp: 

212 (0) 

journaler 

 

Fallgrupp: 

314 (0) 

journaler 

Vårdtiden sjönk efter implementationen av en 

clinical pathway, från nio dagar till sex dagar, 

stora variationer beroende på vilken typ av 

höftoperation. Pertrochantär femurfraktur, 

opererad med gammaspik, visade sig ha lägst 

vårdtid. Implementation av en clinical 

pathway påverkade inte dödlighet, 

återinskrivningar eller postoperativa 

komplikationer. 

Kvantitativ 

 

Observations-

studie 

 

 

+++ 



      Bilaga II 

 

 

Deneckere, 

Euwema, 

Lodewijckx, 

Panella,  

Mutsvari, 

Sermeus, 

Vanhaecht 

2013 

Holland   

Better interprofessional 

teamwork, higher level 

of organized care, and 

lower risk of burnout in 

acute health care teams 

using care pathways: a 

cluster randomized 

controlled trial. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om 

implementation av care 

pathways (CP) inom 

akutsjukvård förbättrar 

det interprofessionella 

teamarbetet. 

Vårdteam (läkare, ssk, sjg) 

som vårdade pt. med 

proximal femurfraktur 

alternativt KOL-exacerbation 

blev randomiserat indelade i 

en interventionsgrupp eller en 

jämförelsegrupp. Utförd på 

23 sjukhus i Belgien, Irland, 

Italien och Portugal. 

Interventionsgruppen 

implementerade och arbetade 

efter en CP medan 

jämförelsegruppen bedrev 

reguljär vård. Grupperna fick 

sedan svara på strukturerade 

enkäter. Inga dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden. 

Jämförelse-

grupp: 

13(4) team 

235 (?) 

personer 

 

Interventions

grupp: 

17(3) team 

346 (?) 

personer 

 

 

 

Interventionsgruppen upplevde bättre 

arbetsmiljö, ledningsstöd och 

teamkommunikation. Genom att tydliggöra 

och synliggöra teamet skapades en bättre 

professionell bredd och möten som beslutats 

skulle ske följdes strikt. Interventionsgruppen 

upplevde bättre konflikthantering än 

jämförelsegruppen. Interventionsgruppen 

visade på signifikant lägre emotionell 

utmattning och upplevde sig samtidigt ha en 

högre nivå av kompetens än 

jämförelsegruppen.  

 

 

Kvantitativ 

 

Experiment. 

design 

RCT 

 

 

+++ 

Fogelberg 

Dahm, 

Wadensten 

2008 

Sverige 

Nurses` experiences of 

and opinions about 

using a standardized 

care plans in electronic 

health records – a 

questionnaire study. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av att 

arbeta efter en 

standardvårdplan och 

dess betydelse för det 

kliniska arbetet. 

Sjuksköterskor, på sju enheter 

på två olika sjukhus i Sverige, 

tillfrågades via email att fylla 

i en enkät. Inga 

dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden. 

79 

(26) 

Drygt 85 procent ansåg att arbete efter en 

standardvårdplan ledde till att 

dokumentationen tog kortare tid och att 

dubbeldokumentationen hade minskat. 97 

procent ansåg att tillämpning av 

standardvårdplaner ökar möjlighet att ge 

högkvalitativ vård, framförallt då det 

interprofessionella samarbetet förbättrades. 

Det var dock inte tydligt för alla 

sjuksköterskor att SVP bygger på evidens och 

vad evidensbaserad vård är. 60 procent 

uttryckte en oro för att standardvårdplaner 

innebär att sjuksköterskan inte ger individuell 

vård.  

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

Observations-

studie 

 

 

++ 
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Furuåker, 

Hellström-

Muhli, Walldal 

2004 

Sverige 

 

 

Quality of care in 

relation to a critical 

pathway from the staff´s 

perspective. 

Syftet med denna 

studie var att studera 

personalens 

uppfattning av hur en 

critical pathway (CP) 

påverkar 

vårdprocessen. 

Ostrukturerade intervjuer med 

16 vårdarbetare, läkare, 

vårdutvecklare, logopeder, 

sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, 

sjuksköterskor, 

undersköterskor. Studie 

godkänd av Göteborgs 

universitets medicinska etiska 

kommitté. 

16 (?) Patientens möjlighet att delta i sin egen 

vårdplanering är låg därför är frågor hur 

patientens delaktighet skall kunna kombineras 

med en critical pathway viktig. Projektet med 

att implementera CP ökade 

arbetstillfredsställelsen med att arbeta med 

patienter som haft en stroke. Däremot 

upplevde inte alla detta, framförallt på grund 

av för högt arbetstempot. Många ansåg att det 

blev tydligt att resurserna var otillräckliga, 

både personal och ekonomiska. 

Implementering ledder till tydliga 

gränsdragningar och ansvarfördelningar av 

arbetet mellan professionerna. 

Undersköterskorna upplevde dock att dem 

exkluderades från arbetet med att formulera 

mål för patienterna. Läkarna ansåg att 

vårdtiden förmodligen kunde kortas ner 

ytterligare om bedömningar gjordes 

gemensamt.   

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

Gholve, 

Kosygan, 

Sturdee, Faraj 

2005 

Storbritannien 

 

Multidisciplinary 

integrated care pathway 

for fractured neck of 

femur. A prospective 

trial with improve 

outcome. 

Syftet med denna 

studie var att studera 

vilka effekter en 

multiprofessionell 

integrated care 

pathway (ICP) har på 

vården av patienter 

med en frakturerad 

lårbenshals. 

Pt. som inkom till ett sjukhus 

i Storbritannien med 

frakturerad lårbenshals och 

som genomgick en 

höftoperation inkluderades i 

studien. Retrospektiva 

journalgranskningar utfördes. 

Jämförelse gjordes mellan 

vården som utfördes efter att 

en ICP implementerats 

(fallgrupp) med en baslinje ett 

år tidigare (kontrollgrupp) då  

vårdprocessen inte stöddes av 

en ICP. Inga dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden. 

 

 

Kontroll-

grupp: 

143 (0) 

journaler 

 

 

Fallgrupp: 

133 (17) 

journaler 

De fann att vårdtiden sjönk signifikant efter 

implementationen av en ICP. De noterade 

även en viss skillnad i dödlighet efter 

implementationen men att denna inte var 

statistiskt signifikant. Däremot påverkades 

inte antalet vårdrelaterade komplikationer av 

implementationen.  

Kvantitativ 

 

Observations-

studie 

 

 

++ 
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Gregersen, 

Metz Mørch, 

Hougaardm 

Damsgaard 

2012 

Danmark 

Geriatric intervention in 

elderly patients with hip 

fracture in an orthopedic 

ward. 

Syftet med denna 

studie var att utvärdera 

vilken effekt en 

multidisciplinär 

intervention har på 

äldre patienter med 

höftfraktur.  

Totalt 495 patienter blev 

konsekutivt involverade i 

studien. Indelning skedde i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Journalgranskningar utfördes. 

Interventionen innebar att ett 

geriatriskt team; en 

geriatriker, sjukgymnast och 

sjuksköterska utvecklade en 

standardiserad plan för att 

följa trycksårsrisk, 

näringsintaget samt 

kontinuerliga 

smärtbedömningar. Studien 

följde etiska riktlinjer från 

Århus Universitetssjh. 

Kontroll- 

grupp: 

262 (0) 

journaler 

 

Interventions

grupp: 

233 (0) 

journaler 

 

 

Medelvårdtiden var kortare i 

interventionsgruppen, 13 dagar jämfört med 

15 dagar. Behandling av osteoporos och 

anemi skedde i högre grad enligt gällande 

nationella riktlinjer i interventionsgruppen än 

i kontrollgruppen. Interventionen påverkade 

inte dödligheten vare sig under vårdtiden eller 

3 månader postoperativt eller 

reoperationsrisken. 

Kvantitativ 

 

Kvasi-exp.  

RCT 

 

 

+++ 

Jakobsson, 

Waan-

Hansson 

2013 

Sverige 

Nurse´ perceptions of 

working according to 

standardized care plans: 

a questionnaire study. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av att arbeta 

utefter 

standardvårdplaner 

utifrån dess 

användbarhet, 

dokumentation och 

vårdkvalitet. 

En tvärsnittsundersökning. 

Sjuksköterskor, som arbetade 

på ett universitetssjukhus i 

Sverige på åtta olika 

avdelningar med sju olika 

inriktningar, som utvecklat, 

implementerat och arbetat, 

minst sex mån utefter 

åtminstone en 

standardvårdplan, tillfrågades 

att svara på en enkät. 

Godkänd av forskningsetiska 

rådet, Malmö universitet. 

116 

(109) 

Ungefär hälften av de tillfrågade arbetade 

utefter en elektronisk SVP medan resterande 

använde SVP i pappersform. 

Sjuksköterskorna ansåg att SVP underlättade 

för framförallt nyexaminerade och 

nyanställda på arbetsplatsen. 81 procent ansåg 

att SVP underlättade deras arbete då SVP 

innebar att man snabbt kunde läsa till sig 

information om patienten, sparade tid vid 

dokumentation och minskade 

dubbeldokumentation. Däremot ansåg ungefär 

hälften av sjuksköterskorna att SVP inte 

inneburit något positivt för patienten. En del 

ansåg att SVP var alltför oflexibel och 

otillräcklig och inte gav tillräcklig bild av 

patientens psykosociala välmående. SVP i 

pappersform ansåg vara ett ineffektivt system 

medan de som arbetade utefter datoriserade 

SVP ansåg att systemen inte alltid var lättlästa 

och användarvänliga. 

 

Kvalitativ 
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Kwan, Hand, 

Dennis, 

Sandercock 

2004 

England  

Effects of introducing an 

integrated care pathway 

in an acute stroke unit. 

Syftet med denna 

studie var att utvärdera 

effekten av en 

integrated care 

pathway vid akut 

stroke. 

Det som undersöktes 

var 1) dokumentations-

kvaliteten 2) hur 

vårdprocessen såg ut 

de fem första dagarna. 

 

De 154 konsekutivt första 

patienterna som inkom till en 

akut strokeavdelningen, under 

en nio månaders period, blev 

inkluderade i en 

kontrollgrupp. Avdelningen 

implementerade sedan en care 

pathway. Ett år senare, under 

en nio månaders period blev 

197 patienter konsekutivt 

indelade i en fallgrupp. 

Retrospektiva 

journalgranskningar utfördes.  

Inga dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden. 

Kontroll-

grupp:  

154 (?) 

patienter 

 

Fallgrupp:  

197 (?) 

patienter 

Dokumentationen var tydligare i fallgruppen. 

Antalet urinvägsinfektioner var lägre i 

fallgruppen. De noterade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna när det gäller 

dödlighet eller vårdtid. 

Kvantitativ 

 

Observations-

studie 

 

 

++ 

 

Lau, Fang, 

Leung 

2013 

Hong Kong 

The Effectiveness of a 

Geriatric Hip Fracture 

Clinical Pathway in 

Reducing Hospital and 

Rehabilitation Length of 

stay and Improving 

Short-Term Mortality 

Rate. 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 

vårdtiden inom akut- 

samt rehabiliterings-

sektionen samt 

dödligheten innan och 

efter implementering 

av en clinical pathway. 

Samtliga patienter 65 år och 

äldre, 1342 stycken, som 

skrevs in på sjukhuset med 

höftfraktur mellan 2007-2010 

involverades i studien 

(fallgrupp). Under år 2006 

skedde en implementation av 

en clinical pathway. 

Jämförelse gjordes, m h a 

retrospektiv 

journalgranskning, av 

patienter som vårdats innan 

implementationen 

(kontrollgrupp). Inga 

dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden. 

 

 

 

 

Kontroll-

grupp:  

? (?) 

patienter 

 

Fallgrupp: 

1342 (?) 

patienter  

Efter implementation av en clinical pathway 

sjönk både tiden innan operation, vårdtiden på 

akutsektionen samt vårdtiden inom 

rehabiliteringskliniken. Trots att fyra år hade 

förlöpt mellan kontrollgruppen och 

fallgruppen så var dödligheten lägre när 

clinical pathway användes. Det noterades 

ingen skillnad i andelen vårdrelaterade 

komplikationer innan eller efter 

implementationen. 

Kvantitativ 

 

 

Observations-

studie 

 

 

++ 
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Lee, Anderson 

2007 

USA 

The Association 

Between Clinical 

Pathways and hospital 

length of stay: a case 

study 

Syftet med denna 

studie var att utvärdera 

effekten av clinical 

pathway för 

diagnoserna KOL, 

hjärtsvikt, diabetes, 

hjärtinfarkt och 

lunginflammation och 

om de reducerar 

inneliggande vårdtid. 

Samtliga personer som skrevs 

in på ett sjukhus i centrala 

USA mellan år 1999-2003, på 

grund av tidigare nämnda 

diagnoser, involverades i 

studien. Implementation av 

clincial pathway utfördes 

2001. Retrospektiv 

journalgranskningav totalt 

1631 patientjournaler utfördes 

för att utvärdera effekten. 

Inga dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden. 

Totalt  

1631 (0) 

patient-

journaler  

Hjärtsvikt (705), KOL (503), hjärtinfarkt 

(221), lunginflammation (112) samt diabetes 

(90). Manliga patienter med hjärtsvikt 

alternativt hjärtinfarkt hade längre vårdtid än 

kvinnor med samma diagnos. Det var endast 

vid hjärtinfarkt som implementationen av en 

clinical pathway påverkade och sänkte 

vårdtiden.  

Kvantitativ 

 

Observations-

studie 

 

 

++ 

Olsson, 

Karlsson, 

Ekman 

2007 

Sverige 

Effects of nursing 

interventions within an 

integrated care pathway 

for patients with hip 

fracture. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka vilken 

effekt och betydelse 

omvårdnaden har i en 

integrated care 

pathway för patienter 

med höftfraktur.  

Patienter, 65 år eller äldre, 

som inkom till ett sjukhus i 

Sverige p.g.a. höftfraktur  

involverades i studien. 

Författarna utförde ett 

systematiskt kvoturval där 

patienterna konsekutivt 

delades in i en 

interventionsgrupp och en 

jämförelsegrupp. 

Journalgranskningar utfördes. 

Studien godkänd av 

forskningsetiska kommittén, 

medicinska fakulteten, 

Göteborgs universitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse-

grupp:  

56 (0) 

patienter 

 

Interventions

grupp: 

56 (0) 

patienter 

 

 

I interventionsgruppen blev 21 procent 

återställda till Katz-nivå A jämfört med 5 

procent i jämförelsegruppen. Ingen av 

patienterna i interventionsgruppen kvarstod 

på Katz-nivå F vid utskrivning jämfört med 

16 procent i jämförelsegruppen. 

Behandlingstiden för KAD var längre i 

jämföreslegruppen än i interventionsgruppen. 

Interventionsgruppen var bättre smärtlindrad 

och hade i lägre grad trycksår än 

jämföreslegruppen.  

Kvantitativ 

 

Kvasi-exp.  

Icke-RCT 

 

 

+++ 
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Olsson, 

Hansson, 

Ekman, 

Karlsson 

2009 

Sverige 

A cost-effectiveness 

study of a patient-

centered integrated care 

pathway. 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 

effekt samt 

kostnadseffektivitet 

mellan arbete utefter 

en integrated care 

pathway (ICP) och 

reguljär vård för 

patienter 65 år eller 

äldre med höftfraktur. 

Samtliga hemmaboende 

patienter, 65 år eller äldre, 

som inkom till ett sjukhus i 

Sverige inom en sex 

månaders period p. g. a. 

höftfraktur involverades i 

studien. Författarna utförde 

ett systematiskt kvoturval där 

patienterna konsekutivt 

delades in i en 

interventionsgrupp och en 

jämförelsegrupp. 

Journalgranskning utfördes. 

Studien godkänd av 

forskningsetiska kommittén, 

medicinska fakulteten, 

Göteborgs universitet. 

Jämförelse-

grupp:  

56 (0) 

patienter 

 

Interventions

grupp: 

56 (0) 

patienter 

 

 

 

Den totalt vårdkostaden för 

interventionsgruppen var 40 procent lägre än 

jämförelsegruppen, vilket förklarades med 

kortare vårdtid samt lägre kostnader för 

röntgen och provtagningar. 75 procent i 

interventionsgruppen skrevs ut med Katz 

bedömningen A-C jämfört med 55 procent i 

jämförelsegruppen. ICP utgick från patientens 

motivation och förväntningar på 

rehabiliteringen och rehabiliteringsplanen 

utgick från patientens funktion innan skada.  

Kvantitativ 

 

Kvasi-exp.  

Icke-RCT 

 

+++ 

Pöder, 

Fogelberg-

Dahm, 

Wadensten 

2011 

Sverige 

 

 

 

Implementation of a 

multi-professional 

standardized care plan in 

electronic health records 

for the care of stroke 

patients. 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 

vårdpersonalens 

uppfattning av att 

arbeta efter en 

standardvårdplan 

alternativt efter ”egna 

vanor” när det gäller 

dokumentation samt 

kunskap om evidens-

baserade riktlinjer 

inom strokevård. 

Webbenkäter skickades ut till 

samtlig personal både före 

och efter implementering av 

en standardvårdplan. Studien 

utfördes på två 

strokeavdelningar på två olika 

sjukhus i Sverige. Författarna 

av studien uppger att 

deltagare fick förfrågan om 

att delta i studien och betonar 

att de följt forskningsetiska 

principer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baslinje: 

34 (11) 

 

Efter 

implement.:  

37 (16) 

Implementering av en standardvårdplan ledde 

till en uppfattning av att kunskapen ökat kring 

evidensbaserade riktlinjer i strokevård. Dock 

uppfattade vårdpersonalen inte att tiden som 

spenderandes med dokumentation minskade 

efter implementering av standardvårdplaner, 

inte heller att det skedde någon förbättring 

vad gäller dokumentationens kvalitet. 

Implementering av en standardvårdplan 

påverkade inte vårdpersonalens uppfattning 

av att använda individuella vårdplaner vid 

behov. Majoriteten upplevde att SVP är 

användbar och ett stöd i arbetet. 

 

Kvalitativ 
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Roberts, 

Pickering, 

Onslow, 

Clancy, 

Powell, 

Roberts, 

Hughes, 

Coulson, Bray 

2004 

Storbritannien 

The effectiveness of 

implementing a care 

pathway for femoral 

neck fracture in older 

people: a prospective 

controlled before and 

after study 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om en care 

pathway (CP) vid vård 

av äldre patienter med 

hjärtinfarkt kan sänka 

vårdtiden men ändå 

behålla vårdkvaliteten. 

Syftet var även att 

kontrollera om CP 

leder till bättre 

förflyttningsförmåga 

vid utskrivning samt 

lägre dödlighet under 

vårdtiden. 

Patienter, 65 år och äldre, 

inlagda p.g.a. höftfraktur 

involverades i studien. 

Indelning skedde i en 

kontrollgrupp, de som 

vårdades 12 månader före 

implementation av en CP och 

i en fallgrupp, de som 

vårdades efter 

implementation av en CP. 

Journalgranskningar utfördes 

för att jämföra grupperna. 

Inga dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden. 

Kontroll-

grupp:  

395 (5) 

journaler 

 

Fallgrupp: 

369 (12) 

journaler 

 

Vårdtiden steg signifikant efter 

implementationen. Interventionsgruppen 

klarade att förflytta sig längre sträckor vid 

utskrivningsdagen. Totalt sett lika mycket 

komplikationer och vårdrelaterade infektioner 

i bägge grupperna men där sårinfektioner, 

trycksår och urinvägsinfektioner var 

överrepresenterade vid baslinjen.  

Kvantitativ  

 

Observations-

studie 

 

 

+++ 

Schuld, 

Schäfer, 

Nickel, Jacob, 

Schilling, 

Richter 

2011 

Tyskland 

Impact of IT-supported 

clinical pathway on 

medical staff 

satisfaction. A 

prospective longitudinal 

cohort study. 

Syftet med denna 

studie var att utvärdera 

vårdpersonalens attityd 

kring begreppet 

clinical pathway och 

om det uppfattas vara 

ett stöd i arbetet 

Prospektiv, longitudinell 

kohortstudie. Under fyra år 

följdes sjuksköterskor och 

läkare på ett 

universitetssjukhus i 

Tyskland. De fyllde, anonymt 

och frivilligt, årligen i ett 

standardiserat frågeformulär. 

Påpekar att deltagandet var 

frivilligt och anonymt men 

nämner i övrigt inget om 

forskningsetiska principer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varken 

deltagare och 

därmed 

heller 

bortfall finns 

representerat 

Både sjuksköterskor och läkare ansåg att 

clinical pathway var ett värdefullt verktyg för 

att överblicka arbetsflödet. Läkare bedömde 

inte att clinical pathways ökade arbetstyngden 

men det upplevde sjuksköterskorna i större 

omfattning. Standardisering och att 

vårdprocessen förenklades och synliggjordes 

sågs som de viktigaste anledningarna till 

implementering. Men vårdpersonalen 

upplevde inte att implementation av clinical 

pathway innebar att patienten fick en mer 

säker vård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

Observations-

studie 

 

 

+ 
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Vanhaecht, 

Bellemans, De 

Witte, Diya, 

Lesaffrem 

Sermeus 

2010 

Belgien 

Does the organization of 

care processes affect 

outcomes of patients 

undergoing total joint 

replacement? 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka relationen 

mellan en 

välfungerande 

vårdprocess, 

organisation och care 

pathways och hur 

dessa påverkar 

varandra. 

En tvärsnittsstudie. Både 

effekt på grupp- och 

individnivå undersöktes. På 

individnivå undersöktes 

smärtskattning och mobilitet. 

På gruppnivå undersöktes 

vårdtid. Inga dokumenterade 

forskningsetiska 

överväganden.  

39 (?)  

vård-

processer  

 

737 (?) 

patienter  

Genom att arbeta efter pathways minskade 

vårdtiden och smärtskattningen förbättrades. 

De fann en korrelation mellan pathways, 

organisationsprocesser och koordination av 

vårdprocesser.  

 

Kvantitativ 

 

Observations-

studie 

 

 

++ 

Vidán, Serra, 

Moreno, 

Riquelme, 

Ortiz 

2005 

Spanien 

Efficacy of a 

Comprehensive 

Geriatric Intervention in 

Older Patients 

Hospitalized for Hip 

Fracture: A 

Randomized, Controlled 

Trial 

Syftet med denna 

studie var att studera 

om en geriatrisk 

intervention för 

patienter med 

höftfraktur reducerar 

vårdtiden, morbiditeten 

och mortaliteten. 

319 patienter som skrevs in 

på ett sjukhus i Spanien, med 

höftfraktur, involverades i 

studien. De delades 

randomiserat in i en 

interventionsgrupp och i en 

kontrollgrupp. 

Forskarna erhöll informerat 

samtycke från deltagande 

patienter. 

Kontroll-

grupp:  

164 (0) 

 

Interventions

grupp:  

155 (2) 

Både vårdtid, dödlighet och antalet 

komplikationer var lägre i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Förvirring och trycksår var 

de vanligaste postoperativa komplikationerna 

i bägge grupperna men där antalet var högre i 

kontrollgruppen. Patienterna som vårdats av 

interventionsgruppen hade även upp till tre 

månader postoperativt, i något högre grad, en 

bättre ADL-nivå än de som vårdats av 

kontrollgruppen, något som dock hade 

jämnats ut 3månader senare. 

Kvantitativ 

 

Kvasi-exp. 

studie 

RCT 

 

 

+++ 


