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Ledarskapsaspekter på implementering av 

evidensbaserad medicin och nationella riktlinjer
1
 

Birgitta Lie 

Implementering av evidensbaserad medicin och nationella riktlinjer kräver 

bra evidens, en god lärmiljö inkluderat ett bra ledarskap och en utsedd 

person som kan hjälpa till i implementeringsarbete en faciliterare, dessa 

faktorer beskrivs i tidigare forskning. Syftet med denna studie var att 

beskriva avdelningschefers syn på implementering av evidensbaserad 

medicin och nationella riktlinjer för sjuksköterskor, sjukgymnaster eller 

arbetsterapeuter inom sjukhusvården, i ett landsting i Mellansverige. Studien 

omfattade en enkätstudie med slutna och öppna frågor utifrån tidigare 

forskningsrön, 54 av 66 möjliga avdelningschefer svarade. De fasta svaren 

bearbetades kvantitativt medan fria svar kategoriserades efter sitt 

meningsinnehåll. Resultatet visade att avdelningschefer anser att 

implementeringsarbete är viktigt, att det behövs en tydlig strategi, att det 

behövs tid och resurser samt en faciliterare. Det verkar finnas ett glapp 

mellan det övergripande målet, att vara en kunskapsstyrd organisation och 

hur det verkligen genomsyras ner till medarbetare på verksamhetsnivå.   

Keywords: implementation science, implementation guidelines, leadership, 

nursing, physiotherapy. 

 

 

Socialstyrelsen (2009) beskriver att kunskapsstyrning innebär att kvalitetssäkrad kunskap 

sprids och används ute i verksamheterna. Detta för att åstadkomma en evidensbaserad praktik 

i hälso- och sjukvården. Politiker och sjukvårdsledare behöver stöd i sina prioriteringsbeslut 

utifrån rekommendationer baserade på bästa tillgängliga medicinska kunskap. För att kunna 

ompröva tidigare kunskaper behöver professionerna hjälp med att sortera och omprioritera. 

”Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med evidensbaserad 

medicin (EBM) innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika 

situation och önskemål” (Statens beredning för medicinsk utvärdering, i.d.). Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer (NR) är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka 

behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på 

(www.socialstyrelsen.se). De graderas utifrån skala 1-10, från vad som absolut ska 

genomföras till vad som ska uteslutas i behandlingsväg. Där finns också en beskrivning inom 

vilka områden som det bör bedrivas mer forskning för att en gradering ska kunna ske. 

Riktlinjer kan också ges ut av olika medicinska samfund.  

Kunskapsstyrning handlar om ”implementering av riktlinjer och andra evidensbaserade 

kunskapsunderlag” samt ”styråtgärder för att utveckla infrastrukturen för kunskapsstyrning” 

(Socialstyrelsen, 2009, s. 15). Infrastrukturen innebär en kunskapsbas som innefattar 

forskning, samt grund- och vidareutbildning av aktuella professioner och specialister. Det 

behövs också ett systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete i form av kvalitetsregister 

samt riktlinjer och rekommendationer baserade på bästa tillgängliga kunskap (Socialstyrelsen, 

2009). I Socialstyrelsens rapport som omfattar intervjuer av 24 personer inom olika landsting 

finns en samsyn kring att kunskapsstyrning innebär att ”kvalitetssäkrad kunskap sprids och 
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används inom verksamheten, att ”åstadkomma en evidensbaserad praktik” samt att ”kliniskt 

och administrativt beslutsfattande bygger på bästa tillgängliga kunskap” (Socialstyrelsen, 

2009, s. 19).  

Att implementera EBM samt undersöknings- och behandlingsrutiner som baseras på 

nationella, internationella eller andra riktlinjer kräver generellt förändringar på organisations 

och individnivå. Att genomföra implementering av forskning i praktik är en komplex 

multifacetterad process (Kitson, Rycroft-Malone, Harvey, McCormack, Seers, & Titchen, 

2008). Detta bekräftas även i en annan studie (Wallin, Profetto-McGrath, & Levers, 2005) 

som tillägger att riktlinjer inte implementerar sig själva. Det krävs ofta en ändring i klinikens 

praktiska arbete, i attityder, kunskap och utförande vilket inte ska underskattas. 

Organisationen måste ge stöd till kulturen och ledarskapet och ha en öppenhet för 

implementeringsarbetet hela vägen. Det behövs tre av varandra beroende delar för att lyckas 

med implementering (Kitson, Harvey, & McCormack, 1998), vilket innefattar bra evidens, 

lärmiljö och faciliterare. Lärmiljön beskrivs som den kultur, ledarskap och struktur som råder 

på arbetsplatsen. Faciliterare definieras som en person som kan inspirera andra och som kan 

hjälpa till att nå de gemensamma målen. De behöver en tydlig roll, ett tydligt mandat, ha 

respekt från medarbetare och ha ett flexibelt arbetssätt, vilket också bekräftas i andra studier 

(Gifford, Davies, Edwards & Graham, 2006; Harvey, Lofus-Hills, Rycroft-Malone, Titchen, 

Kitson, McCormack, & Seers, 2001; Kitson et al., 2008; McCormack, Kitson, Harvey, 

Rycroft-Malone, Titchen, & Seers, 2001; Rycroft-Malone, Harvey, Seers, Kitson, 

McCormack, & Titchen, 2004). En annan studie (Dogherty & Harrison, 2009) beskriver 

faciliterare som en utsedd person som kan vara en del i att överbrygga gapet mellan forskning 

och praktik i implementeringsarbetet. Det är också av vikt att implementering skräddarsys på 

verksamhetsnivå. Andra författare (Rycroft-Malone et al., 2004) beskriver att faciliteraren har 

en nyckelroll i implementeringsarbetet för att coacha och hjälpa till att förändra arbetssätt i 

praktiken. Faciliteraren bör ha en helhetssyn kring arbetet (Harvey et al., 2001) och inte vara 

uppgiftsorienterad, detta för att kunna involvera individer, team och organisationer i förändrat 

arbetssätt. I en Cochrane review (Flodgren, Parmelli, Doumit, Gattelari, O`Brien, Grimshaw, 

& Eccles, 2011) framkommer att en speciellt utvald person i kombination med andra delar 

kan underlätta implementering av EBM, men att effekterna varierar både i och mellan studier. 

Personen ska vara flexibel trovärdig och inspirerande. 

I en studie om sjukgymnaster och implementeringsforskning beskrivs (Dedering & Wallin, 

2008) några påverkansfaktorer för ökad användning av forskningsresultat i klinisk 

verksamhet. Dessa faktorer kan vara individrelaterade, omgivningsrelaterade eller 

organisationsrelaterade. Gynnsamma faktorer är relaterade till högre utbildningsnivå än 

grundutbildning, t ex magister, forskarutbildningar eller andra vidareutbildningar. Andra 

faktorer handlar mer om organisationen, dvs. främjande lärmiljöer, avsatt tid, tillgång till 

vetenskaplig kunskap, organiserade möten m.m. I en annan studie (Dogherty & Harrison, 

2009) beskrivs vikten av en person med högre utbildning eller specialistkunskap för att arbeta 

med implementering av EBM, där personen i många forskningssammanhang kallas 

faciliterare. I en studie angående sjuksköterskors behov vid implementeringsarbete framkom 

resultat som tillräckligt med tid, stöd, mandat, tydlig roll och ett bra klimat på arbetsplatsen 

(Meijers, Janssen, Cummings, Wallin, Estabrooks, & Halfens, 2006). 

Forskningen kring lärmiljöer och organisationer beskriver tydligt vikten av att skapa 

förutsättningar för kompetensutveckling och annan utveckling (Ellström, 2003; Ellström & 

Kock, 2008). Ett exempel på innovativt organisationstänkande, är när medarbetare i 

samverkan med olika personalgrupper kontinuerligt hanterar problem och medverkar till 

kvalificerad verksamhetsutveckling. Här är det viktigt att ledningen tydliggör genom 

strategier och mål, en balans mellan produktion och verksamhetsutveckling och att dessa 

områden finns med på dagordningen. En central ledningsfunktion är att skapa tid och resurser 
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för detta. En annan viktig komponent är att ha en miljö som uppmuntrar till att ifrågasätta och 

att vidareutbilda sig, framförallt då implementering av EBM kan innebära ett hot för 

verksamheter och medarbetare då det kan innebära stora förändringar i det arbetssätt de är 

vana att arbeta med (Ellström, 2003).  

I en studie (Sandström, Borglin, Nilsson, & Willman, 2011) beskrivs att ledarskapet har en 

stor roll i implementeringsarbetet och att ledaren även påverkas av organisationen och den 

kultur som råder där ledaren verkar. Viktiga karaktäristiska ledaregenskaper är förmågan att 

stödja och uppmuntra medarbetarna att använda riktlinjer och att dessa också är väl 

kommunicerade. Ledaren ska uppmuntra, skapa intresse för arbetet och möjliggöra för 

medarbetarna att vidareutbilda sig. Andra studier beskriver det transformella ledarskapet som 

bygger på tydliga roller, effektivt teamarbete, stödja personalen, kommunicera riktlinjer, ha 

bra struktur med demokratiska beslutsprocesser och delaktighet med medarbetarna (Gifford et 

al., 2006; Kitson et al., 1998; Mc Cormack et al., 2002; Rycroft-Malone et al., 2004; Wallin et 

al., 2005). 

I en studie kring evidensbaserad sjukgymnastik (Nilsagård & Lohse, 2010) beskrivs att 

avsaknad av tid, handledning och chefers intresse är ett hinder för att införa evidensbaserad 

sjukgymnastik. De skriver att akademiskt högre utbildade medarbetare borde vara en möjlig 

grupp att använda för att integrera evidensbaserad sjukgymnastik. Det är inte självklart att alla 

medarbetare har kunskap kring EBM och att ändra vårdrutiner blir då en stor utmaning. 

Utbildningsnivån hos chefer har också stor betydelse för hur sjukgymnaster får vidareutbilda 

sig och hur implementering av riktlinjer och EBM sker ute i verksamheterna. Chefen har en 

stor betydelse för en god lärmiljö (Ellström, 2003), chefen har också en stor betydelse för hur 

implementering av EBM möjliggörs på en arbetsplats (Dogherty & Harrison, 2009). 

 Sammanfattningsvis framkommer av forskningen några viktiga aspekter som behövs vid 

implementering av EBM och NR. En god lärmiljö som bygger på ett bra ledarskap i alla led 

med ett organisatoriskt stöd och tillåtande kultur samt någon form av faciliterare. 

Hälso- och sjukvården i Sverige organiseras i 20 olika landsting som finansieras av 

skattemedel. Ett landsting är en politiskt styrd organisation där landstingsfullmäktige utgör 

huvudmannen, vilken har det yttersta ansvaret för landstingets verksamhet och inriktning. 

Landstingsstyrelsen leder och samordnar all verksamhet i landstinget, högst på 

tjänstemannanivå finns landstingsdirektören (Sveriges kommuner och landsting, i.d.). Det 

studerade landstinget består av två stora förvaltningar, en sjukhusförvaltning samt en 

förvaltning för primärvård, psykiatri och handikappverksamhet. Båda förvaltningarna leds av 

en förvaltningschef och inom sjukhusförvaltningen som denna studie vänder sig till, finns 

verksamhetschefer, avdelningschefer och på vissa enheter sektionsledare.  

Sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som examinerats efter att 1993 års 

högskoleförordning trädde i kraft, har en grundutbildning motsvarande tre års högskolestudier 

180 hp (120 p). Inom ramen för denna utbildning skrivs en C-uppsats inom ämnet omvårdnad, 

sjukgymnastik eller arbetsterapi och en kandidatexamen erhålls. Därefter kan vidareutbildning 

på avancerad nivå genomföras för att uppnå en magisterexamen, den omfattar ytterligare 60 

hp (40 p). Inom ramen för en magisterutbildning skrivs en D-uppsats omfattande minst 15 hp 

(10 p) inom grundutbildningens ämnesområde. En masterutbildning omfattar ytterligare 

studier motsvarande 60 hp (40 p). Linköpings universitet, som är ett av flera universitet som 

bedriver masterutbildning för sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, har en 

målsättning som beskrivs: ”Målet är att efter genomgånget program ha professionell och 

interprofessionell kompetens att utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade 

förbättringsprocesser, motsvarande de krav som ställs på en kunskapsstyrd hälso- och 

sjukvård” (Hälsouniversitetet, i.d.). Ett etappmål i masterutbildningen är en magisterexamen, 

för att uppnå en masterexamen krävs ett ytterligare examensarbete på 15 hp (10 p) inom de 60 

hp (40 p) som krävs. 
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En avdelningschef inom aktuellt landsting har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar, 

vilket innebär verksamhetsansvar för omvårdnad, sjukgymnastik eller arbetsterapi. Det 

medicinska ansvaret innehas alltid av läkare. En avdelningschef inom dessa områden är ofta 

utbildad inom något av dessa yrken, men det är inget krav. Utbildningsnivåer kan variera från 

en grundutbildning enligt högskoleförordningen före 1993 på B-nivå upp till magister-

/masternivå eller högre. En utbildning före 1993 års högskoleförordning, innebär att personen 

har en yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola motsvarande minst två år men inte tre 

år. De flesta avdelningschefer har genomgått landstingets egna ledarskapsutbildningar. Det 

förekommer att avdelningschefer har kortare högskolekurser inom sitt specifika yrkesområde 

eller inom området ledarskap. 

Målsättningen i det studerade landstingets plan för 2012-2014, är att utvecklas till en 

värde-, kunskaps- och processtyrd organisation och att vården ska följa Socialstyrelsens 

riktlinjer och bygga på aktuell kunskap. I sjukhusförvaltningens verksamhetsplan, 2012, i det 

studerade landstinget, kan läsas att ”Vård ska ske utifrån evidensbaserad kunskap, vetenskap 

och beprövad erfarenhet och enskilda patienters behov” (Verksamhetsplan, 2012). Detta 

stämmer överens med definitionen av EBM (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

i.d.). Det i denna studie studerade landstinget, vill i sin målbild för 2015, synliggöra 

utvecklingsmöjligheter genom mål och att ha strukturer för hur ny kunskap och evidens införs 

(Målbild, 2015). 

 I en utredning i aktuellt landsting beskrivs att det saknas en strategisk planering för att 

använda nyförvärvade kunskaper och att medarbetare som vidareutbildat sig till 

magisterkompetens går tillbaka till ordinarie tjänstgöring utan förändrade arbetsuppgifter. En 

del medarbetare får ökade uppdrag kring studenthandledning eftersom det finns ett 

samarbetsavtal mellan högskola och landsting. Högskolan efterfrågar handledare med 

magisterkompetens. Medarbetarna å andra sidan, uttrycker att incitamenten är svaga för att gå 

vidare till högre utbildning. Ingen övergripande strategi finns inom det aktuella landstinget, 

hur personal med medellång vårdutbildning ska komplettera sin grundutbildning till B, C, 

magister eller doktorandnivå. I intervjuerna som genomfördes i denna utredning framkom att 

kunskapsstyrningen gavs litet utrymme i verksamheterna (Bro, 2011). I en personal- och 

kompetensförsörjningsplan som bygger på den föregående beskrivna utredningen, framkom 

frågor kring hur medarbetare med magisterkompetens ska tas tillvara och vilket stöd som kan 

behövas för att nå ett ökat antal medarbetare med magisterkompetens (Tell & Holmlund, 

2011). 

I en rapport kring kunskapsstyrning i detta landsting (Leppert, et al., 2009) framkom några 

problemområden, bl.a. att operativa chefer (verksamhetschefer) hade bristande kunskap om 

EBM och att det också fanns brister i mottagande och spridning av ny kunskap.  

Utifrån Socialstyrelsens rapport (2009) finns en samsyn kring kunskapsstyrning i 

landstingen, vilket återfinns i olika landstingsplaner. Det finns även flera studier som 

undersöker vilket behov medarbetarna har för att implementera EBM och NR och där 

framkommer då att tid och intresse från chefer har en stor betydelse för arbetet (Sandström et 

al., 2011). Det råder avsaknad i forskningen kring hur avdelningschefer, som är de chefer som 

leder medarbetarna i det direkta patientarbetet, ser på implementering av EBM och NR. 

Därför kan det finnas ett intresse att undersöka detta och försöka spegla den generella 

verkligheten för avdelningschefer i ett landsting. 

Syftet med denna studie var att beskriva avdelningschefers syn på implementering av 

evidensbaserad medicin och nationella riktlinjer för sjuksköterskor, sjukgymnaster eller 

arbetsterapeuter inom sjukhusvården, i ett landsting i Mellansverige. Följande frågeställningar 

studerades: 

1. Vilken roll anser avdelningscheferna att de själva har i arbetet med implementering av 

EBM och NR?  
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2. Vilket stöd anser avdelningscheferna att de behöver i arbetet för implementering av 

EBM och NR? 

3. Vilka förutsättningar och hinder finns för implementering av EBM och NR? 

4. Hur kan den magisterutbildade medarbetaren vara en resurs i arbetet med EBM och 

NR?  

 

Metod 

 

 

Deltagare 

Studien är en totalundersökning av avdelningschefer vars medarbetargrupp omfattar 

sjuksköterskor, sjukgymnaster eller arbetsterapeuter. Avdelningschefsgruppen inom aktuell 

sjukhusförvaltning består av totalt 91 personer. Avdelningschefer som inte hade nämnda 

yrkesgrupper i sin grupp, samt studiens författare exkluderades. Totalt antal avdelningschefer 

som omfattades av studien blev 70 stycken. Av de 70 enkäter som skickades ut returnerades 

fyra svar via post eller e-post med svaret att avdelningschefen inte skulle finnas på plats under 

den aktuella tiden eller att avdelningschefen ej hade medarbetare inom aktuella yrkesgrupper. 

Återstod 66 varav 54 svar inkom, vilket gav svarsfrekvensen 82% (54/66). På fyra frågor 

fattades svar hos 4 % eller färre av deltagarna, medan svar fattades hos 6 % på en fråga. I 

övrigt inget bortfall på de slutna frågorna. Kommentarer och skriftliga svar på de öppna 

frågorna fanns på 46 enkäter (46/54). 

  

Övervägande delen av respondenterna var 41-60 år (71.1%), Tabell 2. 

Tabell 2 

Åldersfördelning bland respondenterna i åldersklasser 

 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år >61år 

Antal (%) 0 10 (18.5) 19 (35.2) 21 (38.9) 4 (7.4) 

 

Fördelningen över antalet arbetade år som chef fördelade sig mer jämnt, men med en över- 

vägande dragning åt kortare tid 0-6 år (59.3%), Tabell 3. 

Tabell 3 

Antal arbetade år som chef, fördelade i årsklasser 

 0-2 år 3-6 år 7-10 år 11-15 år >15 år 

Antal (%) 13 (24.1) 19 (35.2) 10 (18.5) 3 (5.6) 9(16.7) 

 

Fördelningen över högsta examen visade en övervägande del som hade en högskoleexamen 

men inte uppnått kandidatnivå, Tabell 4. 
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Tabell 4 

Högsta examensnivå bland avdelningscheferna 

 Gymnasium Högskola
a 

Kandidat Magister Master Annat 

Antal (%) 0 32 (59.3)
 

17 (31.5) 3(5.6) 1(1.9) 1(1.9)
b 

a Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola motsvarande minst två år men inte tre 
b Yrkesskola 

Ingen ersättning utgick till deltagarna.  

 

Material 

En enkät utvecklades utifrån underlag från tidigare forskningsresultat.  Inspiration och vissa 

frågor hämtades från en studie (Nilsagård & Lohse 2010) om sjukgymnaster, men är 

anpassade till chefer och för denna enkät valda svarsalternativ. Fråga 1-3 beskriver 

respondentgruppen. Fråga 4-8 handlar om avdelningschefens syn på sin egen roll i 

implementeringsarbete av EBM och NR. Dessa frågor bygger på empiri om ledarskap 

(Dogherty & Harrison 2009; Gifford et al., 2006; Kitson et al., 1998; Kitson et al., 2008; 

McCormack et al., 2001; Meijers et al., 2006; Nilsagård & Lohse, 2010; Rycroft-Malone et 

al., 2004; Sandström et al., 2011; Wallin et al., 2005). Fråga 9 där respondenterna får fylla i 

de tre viktigaste alternativen som behövs för implementering av EBM och NR är 

direktkopierad från en enkät (Nilsagård & Lohse, 2010) och bygger på empiri från den studien 

men även empiri om tydliga uppdrag från några andra studier (McCormack et al., 2001; 

Rycroft- Malone et al., 2004). Frågorna 10-13 handlar om vilket stöd avdelningscheferna 

anser att de får samt om det finns en uttalad strategi från ledningsorganisationen för att arbeta 

med EBM och NR. Respondenterna får även beskriva med egna ord vilket stöd som behövs. 

Dessa frågor bygger på empiri om organisationens betydelse vid implementering av EBM 

(Dogherty & Harrison, 2009; Ellström, 2003; Gifford et al., 2006; Kitson et al., 1998; Kitson 

et al., 2008; McCormack et al., 2001; Meijers et al., 2006; Rycroft-Malone et al., 2004; 

Sandström et al., 2011; Wallin et al., 2005). Fråga 14-16 handlar om olika sätt 

avdelningscheferna arbetar med EBM och NR. Dessa frågor bygger på empiri om lärmiljöns 

betydelse (Dogherty & Harrison 2009; Ellström 2003; Gifford et al., 2006; Kitson et al., 1998; 

Kitson et al., 2008; McCormack et al., 2001; Meijers et al., 2006; Nilsagård & Lohse, 2010; 

Rycroft-Malone et al., 2004; Sandström et al., 2011; Wallin et al., 2005). Fråga 17, 18 och 23 

handlar om avdelningscheferna är hjälpta av någon annan person i arbetet med EBM och NR 

och om en magisterutbildad medarbetare skulle kunna vara den personen. Respondenterna får 

beskriva med egna ord vilka arbetsuppgifter en sådan person skulle kunna arbeta med. Dessa 

frågor bygger på empiri kring faciliterare, dvs. en person som aktivt arbetar med att hjälpa till 

vid införandet av EBM och ofta har specialistkunskaper och utbildning i området (Dogherty 

& Harrison, 2009; Flodgren et al., 2011; Harvey et al., 2001; Kitson et al., 1998; Kitson et al., 

2008; Meijers et al., 2006; Nilsagård & Lohse, 2010; Rycroft-Malone et al., 2004; Wallin et 

al., 2005). Frågorna 19-22 är frågor kring magisterutbildade medarbetare, dessa frågor bygger 

på en rapport (Tell & Holmlund 2011). Ingen fråga ställs avseende kön eller yrkestillhörighet 

då respondenterna skulle kunna identifieras pga. få män samt få personer inom vissa 

yrkeskategorier. Enkäten bestod av 23 frågor varav 20 slutna frågor där möjlighet till 

kommentar fanns på 3 st, 3 frågor var öppna frågor, se Bilaga 1. Kodningen genomfördes så 

att svarsalternativ ”Nej, inte alls” fick kod 1 och svarsalternativ ”Ja, i allra högsta grad fick 

kod 4, svarsalternativet ”Vet ej” fick kod 5. Vid korrelationsanalyserna togs svarsalternativet 

”Vet ej” bort. Svarsalternativet ”Inte alls” fick kod 1 och svarsalternativet ”En gång/vecka” 

fick kod 4. 
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Därefter genomfördes en pilotundersökning på tre personer som är, eller har varit i direkt 

arbetsledande ställning men som inte är avdelningschefer utan direkt underställda 

avdelningschefen. Pilotundersökningen innefattade en sjukgymnast, en arbetsterapeut och en 

sjuksköterska, som fick följebrev och enkätfrågor i två olika layouter utskickade. Frågorna 

ansågs förståeliga och lätta att fylla i. Det fanns olika meningar om layout, den som slutligen 

valdes hade flest förespråkare. 

 

Procedur 

Lista över avdelningschefer inhämtades från Human Resource avdelningen (HR) inom 

aktuellt landsting. Alla inkluderade i studien fick e-post med en kort information om att 

studien skulle genomföras och att de inom kort skulle få en enkät via internposten. Enkäten 

skickades till respondenterna tillsammans med ett följebrev med kort information om studien, 

en beskrivning av konfidentialiteten och uppgift om författare samt handledare. I brevet fanns 

också ett svarskuvert. Kuvertet var försett med ett löpnummer, löpnumret motsvarade ett 

namn på avdelningschefslistan, som enbart en medarbetare på författarens enhet hade tillgång 

till. Kuvertet returnerades till denne medarbetare. Löpnumret på kuvertet prickades av och 

lämnades oöppnat till författaren av studien. Medarbetaren skickade en påminnelse via e-post 

efter en vecka. Ingen av respondenterna kunde i e-posten se vilka övriga som påminnelsen 

gått ut till. Efter tio dagar skickade medarbetaren en påminnelse via internpost med ett nytt 

exemplar av enkäten och ett nytt följebrev med text om påminnelse till de respondenter som 

inte svarat (26 st). Listan med namn destruerades av medarbetaren efter inlämningstidens slut. 

Respondenterna hade två veckor på sig att besvara enkäten. Enkäten skickades ut direkt efter 

sportlovet, detta för att minska risken för bortfall pga. ledighet.  

Databearbetning 

Studiens syfte har i huvudsak en deduktiv ansats, men med induktiva inslag framförallt i de 

öppna frågorna där kategorier framkom som inte omfattades av de slutna frågorna. En 

studiespecifik enkät konstruerades då ingen av tidigare studiers enkäter var riktad till chefer. 

Kommentarer och svar på de öppna frågorna sammanfördes ord för ord under respektive 

fråga, vilket resulterade i åtta sidor textmaterial. Databearbetningen för de fria svaren 

genomfördes utifrån modellen ”Kategorisering via fritt formulerade svar” (Carlström & 

Carlström-Hagman, 2010 s. 311). Nyckelord togs fram och samlades under rubriker, 

rubrikerna inordnades under kategorier som även sammanfördes i en övergripande kategori. 

 

Resultat 

Vilken roll anser avdelningscheferna att de själva har i arbetet med denna 

implementering?  

Nästan alla avdelningschefer svarade ”ja, i allra högsta grad” och ”ja, i viss mån” om de ansåg 

att de har en viktig roll i implementeringsarbete och att EBM och NR är viktigt samt har en 

påverkan på kvalitet i vården, Tabell 5. 
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Tabell 5 

Svarsfördelningen på frågan hur viktig avdelningschefsrollen, EBM och NR är samt om EBM 

och NR anses förbättra kvaliteten i vården 

 Ja, i allra 

högsta 

grad 

n (%) 

Ja, i 

viss 

mån 

n (%) 

Nej, inte 

särskilt 

n (%)  

Nej, 

inte 

alls n 

(%) 

Vet 

ej 

n 

(%) 

 χ 
2
 

(df =4 n 

=54 ) 

p  

Anser du att din roll 

som avdelningschef 

är viktig? 

34 (63) 17 

(31.5) 

2 (3.7) 0 1 

(1.9) 

 80.26 

 

.000
* 

 

Anser du att EBM är 

viktigt? 

46 (85.2) 7 

(13.0) 

0 0 1 

(1.9) 

 146.56 .000
* 

 

Anser du att NR är 

viktigt? 

49 (90.7) 5 (9.3) 0 0 0  170.63 .000
* 

 

Anser du att EBM 

förbättrar kvaliteten 

på vården? 

40 (74.1) 13 

(24.1) 

0 0 1 

(1.9) 

 109.89 .000
* 

 

Anser du att NR 

förbättrar kvaliteten 

på vården? 

40 (74.1) 12 

(22.2) 

1 (1.9) 0 1 

(1.9) 

 107.67 .000
* 

 

*p <.05 

Ett oberoende t-test genomfördes där utbildningsnivåerna grupperades i en grupp, gymnasie- 

och eftergymnasial utbildning < 3år, som omfattade gymnasium, högskola eller annat och en 

grupp eftergymnasial utbildning ≥ 3år, som omfattade kandidat-, magister-, masterexamen. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna utifrån om de ansåg EBM och NR 

viktigt, om EBM och NR höjer kvaliteten i vården eller om de anser att chefsrollen är viktig 

vid implementering av EBM och NR emellertid fanns en tendens till att gruppen med 

utbildning < 3 år ansåg att avdelningschefsrollen och om EBM förbättrar kvaliteten i vården 

var viktigare än gruppen med utbildning ≥ 3 år, se Tabell 6. 

Tabell 6 

Utbildningsnivåns (gruppen gymnasie- och eftergymnasialutbildning < 3år och gruppen 

eftergymnasialutbildning ≥ 3år) betydelse för synen på EBM och NR 

 M < 

3år 

n=33 

M ≥ 

3år 

n=21 

SD < 

3år 

SD ≥ 

3år 

t p   

Anser du att din roll som 

avdelningschef är viktig? 

3.76 3.43 .50 .68 1.919 0.63   

Anser du att EBM är viktigt? 3.94 3.81 .35 .40 1.258 .214   

Anser du att NR är viktigt? 3.88 3.95 .33 .22 -.899 .373   

Anser du att EBM förbättrar 

kvaliteten vården? 

3.88 3.62 .41 .45 1.991 .054   

Anser du att NR förbättrar kvaliteten 

på vården? 

3.85 3.62 .44 .59 1.531 .135   
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Vilket stöd anser avdelningscheferna att de behöver i arbetet för 

implementering av EBM och NR? 

Hur avdelningscheferna ser på stöd från ledningsorganisation och klinikchefer samt om man 

anser att det finns en strategi från ledningshåll varierar, fler än hälften valde svarsalternativen 

”nej, inte särskilt”, ”nej, inte alls” och ”vet ej” på frågorna om de anser sig få stöd från 

ledningsorganisationen. När det gäller svaret på om det finns någon strategi från 

ledningsorganisationen så svarade nästan två tredjedelar ”Nej, inte särskilt”, ” Nej, Inte alls” 

eller ”Vet ej”. Svaren om de får stöd av verksamhetschefer var mer spridda, se Tabell 7. 

 

Tabell 7 

Svarsfördelning avseende stöd och strategi från ledningsorganisation samt klinikchef 

/verksamhetschef för att arbeta med EBM och NR 

 Ja, i 

allra 

högsta 

grad n 

(%) 

Ja, i 

viss 

mån 

n (%) 

 Nej, 

inte 

särskilt     

n (%) 

Nej, 

inte 

alls n 

(%) 

Vet ej       

n  

(%) 

 

  χ 
2
 

(df 

=4 )
 

p
 

Anser du att du får det stöd 

du behöver av 

ledningsorganisation? 

3 (5.6) 17 

(31.5) 

18 

(33.3) 

7 

(13.0) 

9 

(16.7) 

  15.63 

n=54 

.004
* 

Anser du att du får det stöd 

du behöver av din 

klinikchef/verksamhetschef? 

10 

(18.5) 

14 

(25.9) 

12 

(22.2) 

8 

(14.8) 

9 

(16.7) 

  2.19 

n=53 

.701 

Anser du att det finns en 

långsiktig strategi inom 

ledningsorganisationen? 

1 (1.9) 15 

(27.8) 

17 

(31.5) 

5 

(9.3) 

14 

(25.9) 

  18.77 

n=52 

.001* 

*
p < .05 

 

Utifrån kategorisering av de fria svaren, Tabell 8, kan antydas att avdelningscheferna 

upplever ett behov av tydlighet och riktlinjer från ledningsorganisation och verksamhetschefer 

kring vad som ska prioriteras och satsas på. De anser att det är viktigt med information och 

kommunikation med klinikledning och ledningsorganisation. Verksamhetschefen anses viktig 

utifrån eget intresse och möjlighet att påverka läkarkollegor. Det behövs en tydlig strategi från 

ledningshåll och en önskan att landstinget centralt ska samordna arbetet med riktlinjer och 

samla nyckelpersoner. ”Klara och tydliga riktlinjer och fortlöpande information om vilka 

områden som ska satsas på, där de nya vetenskapliga resultaten finns.” skriver en respondent. 

Det behövs ökat administrativt stöd men olika förutsättningar råder kring vilket stöd chefen 

har inom enheten i form av sektionsledare, verksamhetsutvecklare m.m. En respondent säger 

”Verksamhetschef behöver prioritera att arbeta med EBM/NR och förstå vikten av att vi ska 

arbeta med detta. Verksamhetschefer behöver ge oss avdelningschefer tid och möjlighet att 

arbeta med detta”. Avdelningscheferna anser att det saknas tid och resurser i form av personal 

och möjligheten att frigöra tid. En respondent uttrycker ”Viktigt med bra grundbemanning så 

att det finns möjlighet att arbeta med olika kvalitetsförbättrande aktiviteter.” Personalen 

behöver också utbildning inom området. Chefen ser också sin egen situation som svår med 

brist på kompetens inom området men också brist på tid.  

 

 

 



 10 

Tabell 8 

Kategorisering av fria svar avseende vilket stöd avdelningschefer anser att de behöver för att 

implementera EBM och NR 

Övergripande strategi från ledningsorganisation 

Strategi Avdelningschefens 

förutsättningar 

Verksamhetsförutsättningar 

Riktlinjer 

Kommunikation 

Prioritering, intresse 

Central samordning 

 

Nyckelord: tydliga riktlinjer, 

stöd-tillåtelse, mandat, 

fortlöpande information, 

återkoppling,, 

verksamhetschef ska 

prioritera, ökat intresse hos 

verksamhetschef, samordning 

mellan kliniker, samarbete. 

Tid, situation 

Kommunikation 

Kompetens 

 

 

Nyckelord: tid för att 

utveckla verksamhet, stöd 

administrativa uppgifter, hur 

mäkta med, bred information 

till personal, återkoppling, 

egen kompetenshöjning inom 

området EBM, verktyg för att 

genomföra. 

Resurs, tid 

Förändringsbenägenhet 

Kompetens 

 

 

Nyckelord: tid, tid för 

uppdraget, bra 

grundbemanning, resurser för 

att genomföra, högre 

bemanning, tro på 

riktlinjernas värde, mod att 

förändra, ta in nytt, lära nytt, 

nätverk. 

 

 

Varje respondent fyllde i de tre viktigaste alternativen av sju alternativ om vad som behövdes 

för implementering av EBM och NR. De tre mest förekommande svaren blev: ”En tydlig 

rekommendation från statlig myndighet, t ex. Socialstyrelsen”, ”ett uppdrag från överordnad 

chef” och ”ett tydligt intresse från medarbetarna”. Därefter kom ”ett uttalat krav från 

sjukvårdspolitiker” och ”en tydlig rekommendation från internationell forskning”. 

 

Vilka förutsättningar och hinder finns för implementering av EBM och NR? 

De sammanlagda svaren till alternativen ”några ggr/år” och ”inte alls” när det gäller 

möjligheten att avsätta tid överväger, jämfört med alternativen ”en gång/vecka” och ”någon 

gång/månad. När det gäller att anordna organiserade möten svarar nästan 70 % att de aldrig 

gör det och drygt 20 % att de gör det några gånger/år, se Tabell 9. 

 

Tabell 9 

Svarsfördelningen avseende, ger du möjlighet för medarbetarna att avsätta tid och anordnar 

du organiserade möten kring implementering av EBM och NR 

 En 

gång/vecka 

n  (%) 

Någon 

gång/månad 

n  (%) 

Några 

ggr/år n 

(%) 

Inte 

alls 

n (%) 

χ 
2
 

(df = 

3)  

 p
 

    

Möjlighet att 

avsätta tid 

2 (3.7) 14 (25.9) 24 

(44.4) 

11 

(20.4) 

19.35 

n=51 

 .000*     

Anordna 

organiserade 

möten 

0 5 (9.3) 12 

(22.2) 

37 

(68.5) 

59.93 

n=53 

 

 .000
* 

    

*p < .05 
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Spearmans rangkorrelation studerades avseende om det fanns samband mellan förutsättningar 

och möjliga hinder i Tabell 7 och olika sätt att arbeta med implementering av EBM och NR i 

tabell 9 och 14. Det fanns ett signifikant samband mellan stöd från ledningsorganisationen 

och om chefen anser att den har tid att ge medarbetaren det stöd den behöver för 

implementering av EBM och NR. Det fanns också ett signifikant samband mellan om det 

finns en strategi från ledningsorganisationen och om avdelningschefen anser sig ha tid att ge 

medarbetarna det stöd de behöver. Det fanns även ett signifikant samband mellan stöd från 

verksamhetschef och att anordna organiserade möten, Tabell 10. 

  

Tabell 10 

Spearmankorrelationer mellan stöd och strategier från klinikchef/verksamhetschef, lednings-

organisation och om avdelningscheferna ger medarbetarna möjlighet att avsätta tid för 

implementeringsarbete, om de anordnar organiserade möten och har tid att ge medarbetarna 

det stöd de behöver för implementering av EBM och NR 

 Anser du att du 

får det stöd du 

behöver av 

lednings-

organisationen? 

Anser du att du får det stöd 

du behöver av din 

klinikchef/verksamhetschef? 

Anser du att det finns en 

långsiktig strategi inom 

ledningsorganisationen? 

 

Möjlighet att 

avsätta tid 

.034 .080 -.013  

Anordna 

organiserade 

möten 

.267 .306
* 

.157  

Tid att ge 

medarbetarna 

stöd. 

.401
* 

.228 .487
* 

 

* p < .05 

 

Det fanns ett signifikant samband mellan att ge medarbetarna möjlighet att avsätta tid för 

implementering av EBM och NR och att anordna organiserade möten Det fanns också ett 

signifikant samband mellan att ge medarbetarna möjlighet att avsätta tid för 

implementeringsarbete och om chefen anser att den har den tid det behövs för att ge 

medarbetarna stöd. Det fanns även ett signifikant samband mellan att anordna organiserade 

möten och om chefen anser att den har den tid det behövs för att ge medarbetarna stöd, Tabell 

11. 
 

Tabell 11 

Spearmankorrelationer mellan om avdelningschefer ger medarbetarna möjlighet att avsätta 

tid för implementeringsarbete, om de anordnar organiserade möten och har tid att ge 

medarbetarna det stöd de behöver för implementering av EBM och NR 

 1 2 3 

1 Möjlighet att 

avsätta tid 

-   

2 Anordna 

organiserade möten 

.376
* 

-  

3 Tid att ge 

medarbetarna stöd. 

.348
* 

.338
* 

- 

* p < .05 
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På kommentarer till första frågan i Tabell 10 om avdelningscheferna har möjlighet att avsätta 

tid sammanfattas kategorierna i Tabell 12. De flesta kommentarerna handlade om tid och 

resursfrågan men avdelningscheferna beskriver ändå många aktiviteter som genomförs men 

att de saknar tydlighet från organisationen. Några respondenter skriver: ”Om intresse visas, 

uppmuntrar jag. Problemet är en tight bemanning”, en annan skriver: ”Vi försöker planera in i 

schemat, men jag tycker det borde finnas bestämd tid övergripande i landstinget, där detta ska 

fokuseras på”. Ytterligare kommentarer: ”Vi tycker det är viktigt med utveckling och hög 

kvalitet. Vår personal har många olika ansvarsområden som de arbetar med” och ”Vi 

diskuterar tidningsartiklar, vetenskapliga. Tar fram de nationella vårdprogram som finns”.  

Tabell 12 

Kategorisering av kommentarer till frågan om avdelningschefen har möjlighet för 

medarbetarna att avsätta tid för implementering av EBM och NR  

 Chef- och ledarskap 

Aktivitetsplanering  Chefsrollen 

Aktiviteter  

Tid och resurs  

 

Nyckelord: i mån av tid, 

dåligt med personal, hann 

tidigare, tid finns inte, 

stressigt 

 

 Riktlinjer från 

ledningsorganisation  

Nyckelord: behövs 

beslut om vad som ska 

genomföras, behöver 

stöd-förankring 

Synen på den egna 

rollen  

Nyckelord: tid 

kanske ska 

struktureras från 

mig, viktigt hög 

kvalitet, bättre på 

att fånga upp EBM 

 

I kommentar till fråga två i Tabell 10 vad avdelningscheferna gjorde för andra saker för att 

underlätta arbetet med implementering av EBM och NR än att anordna organiserade möten 

sammanfattades svaren enligt följande: Formell och informell kompetensutveckling samt 

genom strategi möjliggöra för medarbetarna att arbeta med ansvarsområden och specifika 

utvecklingsområden för verksamheten, Tabell 13. Exempel på de olika aktiviteterna var: 

arbete med behandlingsriktlinjer, olika ansvarsområden, arbete med vårdprogram och att läsa 

och diskutera vetenskapliga artiklar. En respondent uttrycker ”På våra möten har vi ofta som 

stående punkt, forskning/artiklar.” Många försöker avsätta tid medan andra anser det svårt på 

grund av låg bemanning och stort tryck i vården. En respondent beskriver ”Finns ingen tid till 

det i en alltför slimmad organisation.” Flera utrycker avsaknad av tydlighet och förankring 

från ledningsorganisationen kring hur arbetet ska prioriteras och tid avsättas. ”Framförallt 

måste tid avsättas för att koppla ihop evidens och beprövad erfarenhet. Den kliniska 

erfarenheten vara reflekterad och prövad av professionen, samt att det finns ett samförstånd i 

hela teamet.” skriver en respondent. 

 

Tabell 13 

Kategorisering av vad avdelningscheferna gör mer för att underlätta implementering av EBM 

och NR  

Ledarskap 

Chef  Kompetensutveckling  Verksamhetsutveckling  

Strategi, delegering 

ansvar, frigör tid 

 

Utbildning, diskussioner  

 

 

Ansvarsområden, revidera 

vårdprogram 
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Nyckelord: strategi, plan för 

implementering, stöttning 

Nyckelord: fortlöpande 

diskussioner, 

diskussionsforum. 

Föreläsare, utbildningar, 

kvalitetsgrupper 

Nyckelord: specifika 

ansvariga, revidera 

vårdprogram, arbeta fram 

arbetssätt för implementering 

 

Hälften av respondenterna anser att de i viss mån har möjlighet att ge medarbetarna det stöd 

de behöver för implementering av EBM och NR, se Tabell 14. 

 

Tabell 14 

Svarsfördelning avseende, har du tid att ge medarbetarna det stöd de behöver för 

implementering av EBM och NR 

 Ja, i allra 

högsta 

grad n (%) 

Ja, i viss 

mån n 

(%) 

Nej, inte 

särskilt n 

(%) 

Nej, inte 

alls n 

(%)  

Vet ej 

n (%)  

 

 χ 
2
 

(df 

=4) 

n=53 

p
 

 

Tid att ge 

medarbetarna 

stöd. 

1 (1.9) 27 

(50.0) 

13 (24.1) 9 (16.7) 3 

(5.6) 

 40.30  .000
* 

 

*p<.05 

I kommentarer till frågan i Tabell 14, avseende om avdelningschefen har tid att ge 

medarbetarna det stöd de behöver, framkom två huvudkategorier såsom de som upplever 

tidsbrist och de som skapar tid. 

 

Hur kan den magisterutbildade medarbetaren vara en resurs i arbetet med 

EBM och NR?  

En majoritet (77.7%) av avdelningscheferna ansåg att de till viss del skulle eller i allra högsta 

grad skulle vara hjälpta av en annan person i arbetet med implementering av EBM och NR. 

Idag finns minst 47 medarbetare med magisterutbildning, 29 enheter har ingen medarbetare 

med magisterutbildning och 4 enheter har fler än 4 medarbetare. En majoritet av avdelnings- 

cheferna anser att antalet magisterutbildade medarbetare inte är tillräckligt 39st (72.2%), 3st 

(5.6%) ansåg det tillräckligt medan 12st (22.2%) svarade ”vet ej”. Behovet ansågs uppgå till 

fler än 115 medarbetare med magisterutbildning. Tio enheter svarade att de behövde minst 2 

medarbetare och elva enheter svarade att de behövde fler än 5 medarbetare med 

magisterutbildning. Majoriteten av avdelningscheferna svarade ”ja, i allra högsta grad” eller 

”ja i viss mån” på frågan om de ansåg att de skulle vara hjälpta av en person i arbetet med 

implementering av EBM och NR, se Tabell 15. 
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Tabell 15 

Svarsfördelning avseende, anser du att du skulle vara hjälpt av en annan person i arbetet med 

implementering av EBM och NR samt skulle en medarbetare med magisterutbildning kunna 

vara en person som kan stödja medarbetarna vid implementering av EBM och NR 

 Ja, i 

allra 

högsta 

grad n 

(%) 

Ja, i 

viss 

mån n 

(%) 

Nej, 

inte 

särskilt 

n (%)  

Nej, 

inte 

alls n 

(%) 

Vet 

ej n 

(%) 

 

M 

(SD) 

 χ 
2
 

(df 

=4) 

n=54 

p
 

Hjälpt av någon 

utsedd person 

26 

(48.1) 

16 

(29.6) 

5 (9.3) 3 

(5.6) 

4 

(7.4) 

3.43 

(.96) 

 36.93  .000
* 

Kan 

magisterutbildad 

medarbetare 

vara en utsedd 

person 

20 

(37.0) 

23 

(42.6) 

3 (5.6) 1 

(1.9) 

7 

(13) 

3.54 

(.86) 

 37.48 .000
* 

*p < .05 

Här följer en sammanfattande beskrivning av kategoriseringen på den öppna frågan om vilket 

stöd som skulle behövas för att uppnå ett ökat antal medarbetare med magisterutbildning. 

Kategoriseringen kan sammanfattas i två grupper, bättre förutsättningar och motivation från 

medarbetarna. Bättre förutsättningar kommer från ledningshåll, det handlar om möjligheten 

att få ersättare till personalen för studier, möjligheten att läsa på arbetstid samt att studier ska 

löna sig genom lönepåslag och andra arbetsuppgifter. Motivation från medarbetarna samt stöd 

och uppmuntran från chef men även bättre samverkan med högskolan och inspirerande 

personer som skapar intresse. Några citat från respondenterna: ”Mycket beror på intresset och 

motivationen hos enskilda individer, för våra yrkesgrupper är det inte lönekopplat som för 

läkare, det borde det vara.”, ”Högre personaltäthet för att kunna erbjuda tid för studier. 

Ersättning, ekonomiskt, så det känns att studierna lönar sig.”, ”Högre lön för de som vidare- 

utbildar sig så att det lönar sig för den enskilde. Det ska alltid tas från löneöversynen och det 

finns inte pengar. Magistertillägget som fanns tidigare är ju borttaget.” ”Riktlinjer hur vi ska 

kunna samordna arbete och studier på ett bra sätt, möjliggöra kombinationen.” 

Utifrån kategorisering i Tabell 16 kring hur kompetensen hos en magisterutbildad 

medarbetare bäst tas tillvara, kan avdelningschefernas syn sammanfattas enligt följande. Det 

behövs en strategi från ledningsnivå för att tydliggöra riktlinjer och det bygger också på 

personliga egenskaper hos individen huruvida man kan tillgodogöra sig sina kunskaper och 

sprida dem vidare. En respondent säger: ”Ge dem möjlighet att använda sin kunskap till 

andra. Nu kastas de tillbaka i det arbete de haft. ”Glöms” bort är min känsla.” En annan 

skriver ”Jag tror att någon medarbetare med magisterexamen skulle kunna ”lyfta” 

verksamheten till en högre nivå. Få arbetet mer strukturerat och evidensbaserat. Att denna 

person har sin dagliga verksamhet i personalgruppen är väsentligt för kontinuitet av ett 

strukturerar arbete.” Det framkom tydligt att ansvara för verksamhetsutveckling i både små 

och stora projekt samt handleda och utbilda sina kollegor men även studenter är en viktig del. 
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En överbryggning av kunskap från forskning till medarbetarna men även som en brygga 

mellan klinik och högskola. En respondent beskriver ”Skapa bryggor mellan verksamhet, 

evidensbaserad kunskap och litteratur, implementera exemplifiera förbättringsarbete, projekt 

vara projektledare, patientsäkerhetsarbete”.  

 

 

Tabell 16 

Kategorisering av frågan hur kan kompetensen hos en magisterutbildad medarbetare bäst tas 

tillvara 

Ledningsorganisation Chef och verksamhet Individ 

Strategisk plan, tydlig 

koppling mellan studier och 

uppdrag  

 

 

 

Nyckelord: tydligt ansvar 

kopplat till uppdraget, ge 

dem möjlighet att använda 

kunskap, tid för arbete med 

EBM 

Verksamhetsutveckling 

Kompetensutveckling av 

medarbetare  

Överbryggning 

högskola/klinik 

 

Nyckelord: systematiskt 

arbete med EBM och NR, 

driva små studier, utbilda 

personal, internutbildning, 

handleda, öka vårdkvalitet  

Personliga egenskaper 

 

 

 

 

 

Nyckelord: vara ett 

föredöme, strukturerat 

tankesätt, inspiratör 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva avdelningschefers syn på implementering av 

evidensbaserad medicin och nationella riktlinjer för sjuksköterskor, sjukgymnaster eller 

arbetsterapeuter inom sjukhusvården, i ett landsting i Mellansverige. Diskussionsavsnittet är 

uppbyggt utifrån en resultatsammanfattning som följs av en mer detaljerad diskussion kring 

varje frågeområde, därefter följer en metoddiskussion med förslag till fortsatt forskning samt 

en avslutande slutsats. 

 

Resultatsammanfattning 

Avdelningscheferna i denna sjukhusförvaltning anser sig kunna ha en betydande roll vid 

implementering av EBM och NR och det verkar finnas goda förutsättningar då cheferna anser 

att frågan är viktig. 

Mer än hälften av avdelningscheferna ansåg att det saknas en tydlig strategi och de fria 

svaren speglar tydligt att det råder en stor önskan kring att få en tydlig strategi och ett tydligt 

uppdrag med mandat att utföra från ledningsorganisationen och verksamhetscheferna, vilket 

också innebär tid och resurser. Det behövs även ett intresse från medarbetarna och cheferna 

behöver egen kompetens inom området EBM samt en god ledarskapsförmåga. 

Det finns både förutsättningar och hinder inom verksamheterna i form av tid, resurser, att 

skapa utrymme för ansvarsområden, motivation, förändringsbenägenhet, tydliga riktlinjer och 

mandat. Inom vissa verksamheter kan några områden vara ett hinder medan inom andra 

verksamheter kan samma områden vara en förutsättning. En stor del (68%) av avdelnings- 
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cheferna anordnade aldrig organiserade möten och knappt hälften (44%) gav medarbetarna 

möjlighet att avsätta tid för implementeringsarbete några ggr/år. 

En majoritet (78%) av avdelningscheferna ansåg att de skulle vara hjälpta av någon utsedd 

person i arbetet med implementering av EBM och NR och 80% ansåg att det kunde vara en 

medarbetare med magisterutbildning. Det behövs ett utökat antal medarbetare som läser 

vidare till magisterkompetens. Det bör finnas tydliga riktlinjer hur detta ska genomföras och 

vilka personer som ska omfattas. Personerna ska ha ett tydligt uppdrag kopplat till sina studier 

och en löneutveckling. Det krävs personliga egenskaper hos individen och utbildning för att 

kunna coacha, inspirera och driva implementeringsarbete av EBM och NR eller annat 

verksamhetsutvecklingsarbete. 

 

Vilken roll anser avdelningscheferna att de själva har i arbetet med denna 

implementering?  

Majoriteten av avdelningscheferna anser att de själva har en betydande roll i sitt chefskap och 

att EBM och NR är viktigt och höjer kvaliteten i vården. Resultaten är intressanta men det kan 

vara så att avdelningscheferna valt att svara det som kan förväntas att de ska svara. Det som 

ändå kan tyda på att svaren speglar verkligheten är den stora mängd kommentarer och svar på 

öppna frågor som framkom när respondenterna fick uttrycka sig i egna ord. För att kunna 

implementera EBM och NR så spelar ledarskapet en viktig roll (Gifford et al., 2006; Kitson et 

al., 1998; Mc Cormack et al., 2002; Rycroft-Malone et al., 2004; Wallin et al., 2005) och det 

verkar finnas goda förutsättningar då avdelningscheferna anser att frågan är viktig. 

Forskningen beskriver (Nilsagård & Lohse, 2011) att utbildningsnivå hos cheferna spelar roll, 

ju högre utbildningsnivå, ju högre grad anses implementeringsfrågor som viktiga. Denna 

studie speglar inte detta, det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna, men en 

tendens till att gruppen med utbildningstid <3år ansåg att frågorna om avdelningschefsrollen 

och om EBM förbättrar kvaliteten i vården var viktigare än gruppen med längre 

utbildningstid.  

 

Vilket stöd anser avdelningscheferna att de behöver i arbetet för 

implementering av EBM och NR? 

För att som chef och ledare kunna verka på ett bra sätt så krävs ett stöd genom hela 

organisationen. Hur ser det då ut i detta landsting? I en rapport i aktuellt landsting (2009) så 

fanns det problem med att verksamhetschefer hade brister i kunskap om EBM samt att det 

rådde brist i mottagande och spridning av kunskap från dem. Det fanns i denna studie ingen 

signifikant skillnad mellan svarsalternativen om avdelningscheferna fick stöd av sin 

verksamhetschef, så det varierar troligen mycket mellan verksamheterna. Utifrån författarens 

egen förförståelse av verksamheterna så verkar det finnas en mycket stor variation kring hur 

denna fråga prioriteras. När det gäller stöd från ledningsorganisationen så ansåg 

avdelningscheferna att det saknade det stöd som önskas vilket också tydligt framkom i många 

av svaren på de öppna frågorna, oavsett fråga, att de önskade en tydlig strategi och tydliga 

riktlinjer kring vilka områden som ska satsas på, men också ett tydligt mandat att utföra och 

hur det arbetet ska kunna genomföras. Detta beskrivs även i forskningen (Kitson et al., 2008; 

Wallin et al., 2005). Det aktuella landstinget har en tydlig riktlinje i sina övergripande mål 

men det verkar inte som det är tydligt kommunicerat till avdelningscheferna. Stannar 

kommunikationen hos verksamhetscheferna, eller är det svårighet att avsätta resurser på 

verksamhetsnivå som är problematiken? Tid och resurser är något som avdelningscheferna 
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påtalar under frågan vilket stöd de behöver. Detta kan kopplas tillbaks till en tydlig strategi 

och riktlinje, i dessa måste tid och resurser finnas med, med en beskrivning hur saker ska 

prioriteras då bemanning är en ekonomisk fråga och måste lyftas till en högre nivå. Finns det 

någon strategi från ledningsorganisationen, svaren från avdelningscheferna speglar att 25 % 

av avdelningscheferna inte vet om det finns någon strategi från ledningsorganisationen och att 

drygt 40 % inte tror att det finns i någon större grad.  Det är viktigt att organisationen har en 

strategi för verksamhetsutveckling och produktionsutveckling och att båda delarna måste få 

plats på dagordningen (Ellström, 2003). I detta fall tolkar författaren av studien, 

implementeringsarbete av EBM och NR in i ordet verksamhetsutveckling. I det studerade 

landstinget kan det uppfattas som ett glapp mellan övergripande mål och mandat i hur detta 

ska genomföras i praktiken. En intressant iakttagelse, även om det inte förekom i någon högre 

utsträckning, var att det fanns signifikanta samband mellan om det finns en strategi och stöd 

från ledningsorganisationen så ansåg avdelningschefen att den har tid att ge medarbetaren det 

stöd den behöver. Det fanns också signifikanta samband mellan om avdelningscheferna anser 

att de har tid att ge medarbetarna det stöd de behöver och om de ger medarbetarna möjlighet 

att avsätta tid för arbete med implementering av EBM och NR samt att avdelningscheferna i 

högre grad anordnade organiserade möten. Nu var organiserade möten inget som var 

högprioriterat men det var 32 % som anordnade möten några ggr/år eller fler. Detta resultat 

visar att i de fall där det ansågs finnas en strategi så kan det vara så att det genomsyrades 

genom flera led ut i verksamheten. Implementeringsarbete är en multifacetterad process och 

det krävs ett stöd av ledningsorganisationen hela vägen (Kitson et al., 2008; Wallin et al., 

2011).  

Vad anser då avdelningscheferna är av ytterligare vikt för implementering av EBM och 

NR, utöver ett tydligt uppdrag? De anser att krav från Socialstyrelsen är en viktig faktor men 

också ett tydligt intresse från medarbetarna. Förändringsbenägenhet framkommer som en del i 

svaren på de öppna frågorna och att medarbetarna måste vara motiverade. Här kommer också 

ledarskapet in, har avdelningschefen tillräcklig kompetens inom EBM och NR och förmåga 

att arbeta med förändringsarbete. Det är en komplex situation avdelningschefen har. För att 

kunna implementera EBM och NR krävs ett tydligt uppdrag från överordnade chefer och ett 

transformellt ledarskap i en god lärmiljö (Kitson et al., 1998). Svaren i de öppna frågorna 

varierar troligen mycket utifrån att avdelningscheferna har olika förutsättningar i respektive 

lärmiljöer. 

 

Vilka förutsättningar och hinder finns för implementering av EBM och NR? 

Det är ganska tydligt att avdelningscheferna har olika förutsättningar, 44 % tycker att de kan 

ge medarbetarna tid för att arbeta med EBM och NR några ggr/år i övrigt varierar svaren 

mellan inte alls till 1 gång/ vecka. Vissa chefer beskriver att det är svårt att avsätta tid då 

organisationerna är alltför slimmande och det är låg bemanning. Detta kan också spegla 

avsaknaden av en tydlighet och strategi från verksamhetschef och ledningsorganisation. De 

avdelningschefer som försöker skapa tid kanske har ett tydligare stöd, vilket korrelationen 

mellan dem antydde, men det kan även vara den egna förmågan som ledare som har en 

påverkan eller att de har speciellt motiverade medarbetare. Det kan också finnas andra 

påverkansfaktorer som inte belyses i denna studie. Det är viktigt att skapa tid och att anordna 

organiserade möten vilket beskrivs i en studie (Dedering & Wallin, 2008). Organiserade 

möten var inget som avdelningscheferna prioriterat men det saknas också en tydlighet på dag- 

ordningen kring detta. Avdelningscheferna använder andra forum att arbeta med frågan, de 

beskriver att de kan diskutera riktlinjer, vårdprogram eller artiklar på arbetsplatsträffar, att 

medarbetarna får ha tydliga specifika ansvarsområden m.m. Det kan tyda på att det är lättare 
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att arbeta med verksamhetsnära frågor där avdelningschefen kan styra själv, men när det 

inbegriper större saker som att arbeta med implementering av EBM och NR krävs ett tydligt 

uppdrag. Om detta skiljer sig mellan avdelningschefer för de olika yrkesgrupperna eller om 

det skiljer sig mellan avdelningschefer med ansvar för dygnet runt verksamhet på 

vårdavdelning kontra mottagningsverksamhet går inte att ta fram i denna studie, men är en 

intressant aspekt och underlag för vidare forskning. Cheferna tycker att de i viss mån har 

möjlighet att avsätta tid för att ge medarbetarna stöd vid implementering av EBM och NR, 

men återkommer som i tidigare frågor till att det behövs ett tydligt uppdrag samt möjlighet till 

att avsätta tid samt resurser, i form av bemanning, för arbetet. I detta fall kommer också 

medarbetarnas motivation in. Det måste finnas ett intresse från medarbetarna. Det kan alltid 

vara svårt med förändringar då medarbetare kan känna sig hotade av nya saker och 

förändringar (Ellström, 2003; Nilsagård & Lohse, 2010). 

 

Hur kan den magisterutbildade medarbetaren vara en resurs i arbetet med 

EBM och NR?  

Behovet av en utsedd person eller faciliterare för att leda arbetet med implementering, en 

coach och inspiratör med stor flexibilitet anser forskningen som viktigt (Gifford et al., 2006; 

Kitson et al., 1998; Kitson et al., 2008; McCormack et al., 2001; Rycroft-Malone et al., 2004; 

Dogherty & Harrison, 2009). Övervägande del av avdelningscheferna anser att de skulle vara 

hjälpta av en person. Om det innebär att de instämmer med forskningen eller om det innebär 

en avlastning för dem själva framkommer inte utav resultaten. Samtidigt ansåg avdelnings- 

cheferna att antalet magisterutbildade var för lågt. Behovet uppgick till fler än 115 st. mot 

existerande som var minst 47 st.  

För att öka motivationen hos medarbetarna till att läsa magister framkom bättre 

förutsättningar och egen motivation hos medarbetarna. De ansåg att medarbetarna behövde en 

tydlig koppling mellan studier och verksamhetsuppdrag samt lönepåslag och förutsättningar 

att kunna studera på arbetstid. Återigen kommer det tydliga uppdraget in, vad vill lednings- 

organisationen? Om nu ett landsting ska satsa resurser för att höja kompetensen hos flera 

medarbetare till magisterkompetens, vad ska då dessa personer göra? Idag går medarbetarna 

tillbaks till sitt ordinarie arbete (Bro, 2011). Det behövs en tydlig strategi i vad som förväntas 

av en medarbetare efter genomförda studier till magister. Personliga egenskaper hos individen 

är en viktig faktor, som att kunna tillgodogöra sig kunskaperna, kunna förmedla dem vidare 

på ett inspirerande och coachande sätt. Här kan kopplingen till forskningens beskrivning av 

faciliterare antydas (Gifford et al., 2006; Kitson et al., 1998; Kitson et al., 2008; McCormack 

et al., 2001; Rycroft-Malone et al., 2004; Dogherty & Harrison, 2009). I avdelningschefernas 

beskrivning av vad dessa personer skulle kunna arbeta med framkommer områden som 

verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och projektledning in. Det skulle kunna inne- 

bära implementering av EBM och NR och att den magisterutbildade medarbetaren skulle vara 

den person som följer implemementeringsprocessen hela vägen igenom. 

 

Metoddiskussion 

Författarens egen förförståelse av verksamheten och organisationen kan ha påverkat studiens 

resultat, utifrån att författaren har arbetat som avdelningschef inom en av verksamheterna i tio 

år. Författaren är en av de 91 avdelningscheferna och exkluderades därför ur studien. 

Enkätfrågorna bygger på empiri från tidigare forskning. Om valet av sökord genomförts på 

annat sätt kan andra artiklar hittats och andra forskningsresultat eventuellt ha framkommit och 

då kanske frågorna sett annorlunda ut och resultatet visat något annat. Det var ett litet bortfall 
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på enkätsvaren vilket kan tyda på ett stort intresse, det kan också vara att respondenter som 

känner eller känner till författaren svarade för att vara snälla och att de som inte kände till 

författaren inte svarade. Det kan också vara så att de som svarade var intresserade av ämnet 

och de som inte svarade inte hade något intresse och då framkom inte det i resultaten. För att 

undvika känsligheten mellan att författaren är känd bland många respondenter så 

förtydligades konfidentialiteten mycket noggrant i följebrevet och författaren kunde inte 

avgöra vilken respondent som svarat. Om kön, ålder, yrkestillhörighet och antal arbetade år 

hade varit kontinuerliga variabler i enkäten kunde andra analyser genomförts men för att 

konfidentialiteten skulle vara tydlig så valdes det bort av etiska skäl då enskilda respondenter 

kunde ha varit lätta att identifiera. Frågorna och frågealternativen kan ha varit ledande och att 

respondenterna svarade det som förväntades. Det som kan motstrida detta är att så många 

svarade på de öppna frågorna vilket inte är så vanligt (Trost, 2007). Det kan tyda på att 

respondenterna ansåg detta som viktigt och verkligen ville få fram sin åsikt. En fråga kan 

anses ledande, då frågan leder in respondenten på magisterutbildade medarbetare, detta 

relaterat till tidigare forskning om personer med högre utbildning (Dogherty & Harrison 2009, 

Harvey et al., 2001, Kitson et al., 2008; Meijers et al., 2006; Nilsagård & Lohse, 2010; 

Rycroft-Malone et al., 2004,; Wallin et al., 2005).  Analysen av det kvalitativa resultatet är en 

subjektiv tolkning och i detta fall kan författarens förförståelse och del i sammanhanget 

betyda en större roll för tolkningen än någon som inte är insatt i verksamheten (Carlström & 

Carlström-Hagman, 2010). Om ytterligare en person skulle analyserat den kvalitativa delen av 

studien skulle möjligtvis andra kategorier framkommit, men då textmassan inte var så 

omfattande så valde författaren bort detta alternativ. Det kan också finnas en felkälla till vilka 

enkäten skickades om listan från HR-avdelningen inte var korrekt uppdaterad. Några 

avdelningschefer kan ha missats och några kan ha fått enkäten som inte skulle ha den och 

därför inte svarat, se under bortfall. Respondenterna kan också ha tolkat svarsalternativen 

olika där orden kan ha olika betydelse för olika personer. Författaren av studien hade 

underskattat förekomst och behov av antalet medarbetare med magisterutbildning och därav 

gett ett alternativ med > 4 respektive > 5 och då kunde respondenterna ej uppge exakt antal. 

När det gäller generaliserbarheten så kan sägas att för den studerade sjukhusförvaltningen 

och de yrkesgrupper studien omfattar kan finnas en generaliserbarhet då studien är en 

totalundersökning med en hög svarsfrekvens. Dock kan tilläggas att om de som inte svarade 

på enkäten ansåg att implementering av EBM och NR inte var viktigt så ska försiktighet råda 

vid att dra en för stor slutsats. När det gäller andra förvaltningar eller verksamheter inom det 

studerade landstinget är det möjligt att det är generaliserbart medan det gentemot andra 

landsting är svårt att förutsäga. I Socialstyrelsens rapport (2009) står 20 landsting bakom 

betydelsen av kunskapsstyrning och de borde därför ha samma eller liknande mål som 

studerat landsting, men för att se hur detta speglar sig längre ner i de andra landstingens 

organisationer krävs det nya studier. Intressant kan också vara att studera om det finns 

skillnader mellan möjligheter att arbeta med implementering av EBM och NR för 

avdelningschefer inom vårdavdelningar med dygnet runt verksamhet kontra avdelningschefer 

för mottagningsverksamhet eller rehabilitering. Det skulle också vara intressant att studera 

avdelningschefernas sätt att leda och hur det påverkar arbetet med implementering av EBM 

och NR. 

 

Slutsatser  

Att implementera evidensbaserad medicin och nationella riktlinjer är en multifacetterad 

process, vilket forskningen beskriver. Denna studie visar att det i detta landsting verkar finnas 

ett glapp mellan det övergripande målet, att vara en kunskapsstyrd organisation och arbeta 
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utifrån EBM och NR, till hur det verkligen ska genomsyras ner till medarbetare på 

verksamhetsnivå. Det måste finnas en tydlig strategi från ledningsorganisationen kring hur 

implementeringsarbetet ska genomföras, resurser för att kunna genomföra, goda ledare och en 

person som kan hjälpa till i verksamheterna med implementeringsarbete vilket bekräftas av 

tidigare forskning. Avdelningscheferna verkar ha en stor kraft och ett intresse för att 

genomföra detta om de får ett tydligt uppdrag, tid och resurser samt en faciliterare som 

ansvarig för arbetet.  
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Leadership aspects on implementation of evidence based 

medicine and national guidelines 
 

Birgitta Lie 

 

Implementation of evidence based medicine and national guidelines require 

good evidence, good context including good leadership and a facilitator a 

person who can be helpful in the implementation work; these factors are 

described in previous research. The aim of this study was to describe the 

views of department managers on implementation of evidence based 

medicine and national guidelines for nurses, physiotherapists or 

occupational therapists in a hospital in central Sweden. The study used a 

questionnaire with closed and open questions created from earlier research, 

54 of 66 managers responded. The fixed answers were processed with a 

quantitative approach and the open answers were categorised based on their 

substance. The result showed that department managers consider the 

implementation work important, that a clear strategy, a facilitator, and 

sufficient time and resources are needed. There seems to be a gap between 

the overall goal, to have a knowledge based organisation, and penetration to 

staff on an operational level. 

 

Keywords: implementation science, implementation guidelines, leadership, 

nursing, physiotherapy 
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Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med Evidensbaserad 

Medicin (EBM) innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika 
situation och önskemål (www.sbu.se). Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid 

prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika 
verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på (www.socialstyrelsen.se). 

Sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter erhåller en magisterexamen efter 

180p/240hp inom högskolan. 

Ringa in ett svarsalternativ, det som passar bäst, om inget annat anges. 

1. Jag har arbetat som chef i Landstinget Västmanland i: 

a) 0-2 år 

b) 3-6 år 

c) 7-10 år 

d) 11-15 år 

f) >15 år 

 

2. Jag som svarar på enkäten är: 

a) 20-30 år 

b) 31-40 år 

c) 41-50 år 

d) 51-60 år 

e) >61 år 

 

3. Ange din högsta examen inom ditt yrkesområde: 

a) Gymnasieexamen 

b) Högskoleexamen 

c) Kandidatexamen 

d) Magisterexamen 

e) Mastersexamen 

f) Annat__________ 

 

4. Anser du att Evidensbaserad Medicin är viktigt? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
 
5. Anser du att Nationella riktlinjer är viktigt? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
 

 

 

http://www.sbu.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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6. Anser du att Evidensbaserad Medicin förbättrar kvalitén på vården? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
 

7. Anser du att Nationella riktlinjer förbättrar kvalitén på vården? 

a) Nej, inte alls 

b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
 

8. Anser du att rollen som avdelningschef eller motsvarande, är viktig vid 
implementering av Evidensbaserad Medicin och Nationella riktlinjer? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
 

9. Ringa in de 3 viktigaste av nedanstående alternativ som du tycker behövs för 
implementering av Evidensbaserad Medicin och Nationella riktlinjer på din 
arbetsplats! 

a) Beteendeförändring hos mig själv  
b) En tydlig rekommendation från statlig myndighet/t ex Socialstyrelsen 
c) En tydlig rekommendation från internationell forskning 
d) Ett uppdrag från överordnad chef 

e) Ett tydligt intresse från medarbetare 

f) Ett uttalat krav från sjukvårdspolitiker 

g) Ett uttalat krav från brukar/patientorganisationer 

 

10. Anser du att du får det stöd du behöver av ledningsorganisationen ovanför 
din klinikchef/verksamhetschef för att arbeta med Evidensbaserad Medicin och 
Nationella riktlinjer för dina yrkesgrupper? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
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11. Anser du att du får det stöd du behöver av din klinikchef/verksamhetschef 
för att arbeta med Evidensbaserad Medicin och Nationella riktlinjer för dina 
yrkesgrupper? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
 
12. Anser du att det finns en långsiktig strategi inom ledningsorganisationen 
ovanför din klinikchef/verksamhetschef för att arbeta med Evidensbaserad 

Medicin och Nationella riktlinjer? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
 

13. Beskriv med egna ord vilket stöd du behöver av klinikchef/verksamhetschef 
och ledningsorganisation för att arbeta med Evidensbaserad Medicin och 
Nationella riktlinjer inom dina yrkesområden. 

 

 

 

 

 

14. Ger du möjlighet för medarbetarna att avsätta tid inom din enhet för 
implementering av Evidensbaserad Medicin och Nationella riktlinjer? 

a) Inte alls 

b) Några ggr/år 

c) Någon gång/månad 

d) En gång/vecka 

 

Kommentar: 
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15. Anordnar du organiserade möten med diskussioner kring införande av 
Evidensbaserad Medicin och Nationella riktlinjer? 

a) Inte alls 

b) Några ggr/år 

c) Någon gång/månad 

d) En gång/vecka 

 

Gör du något annat för att underlätta för medarbetarna att införa Evidensbaserad Medicin 

och Nationella riktlinjer? 

 

 

 

 

16. Anser du att du har tid att ge dina medarbetare det stöd de behöver för att 
implementera Evidensbaserad Medicin och Nationella riktlinjer? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 

e) Vet ej 
 

Kommentar: 

 

 

 

17. Anser du att du skulle vara hjälpt av någon utsedd person som kan stödja 
medarbetarna för att implementera Evidensbaserad Medicin och Nationella 
riktlinjer? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 
e) Vet ej 
 

18. Anser du att en medarbetare med magisterutbildning skulle kunna vara en 

person som kan stödja medarbetarna vid implementering av Evidensbaserad 
Medicin och Nationella riktlinjer? 

a) Nej, inte alls 
b) Nej, inte särskilt 
c) Ja, i viss mån 
d) Ja, i allra högsta grad 

e) Vet ej 
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19. Hur många magisterutbildade medarbetare har du inom din enhet? 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) >4 
 
20. Anser du att antalet magisterutbildade medarbetare på din enhet är 
tillräcklig? 

a) Ja 
b) Nej 
c) Vet ej 
 

 

21. Om du svarat Ja el. Vet ej, gå till fråga 23. Om du svarat Nej på föregående 
fråga: Hur många medarbetare med magisterutbildning skulle behövas inom din 
enhet. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) >5 

 

22. Beskriv vilket stöd som skulle behövas för att nå det antalet? 

 

 

 

 

23. Beskriv med egna ord hur kompetensen hos en medarbetare med 
magisterutbildning bäst skulle kunna tas tillvara. 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 
 

 


