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Många patienter får inte den vård de skulle ha mest nytta av. 
Det finns ett alltför stort glapp mellan det vi vet och det vi gör. 
Viktiga kunskaper och insatser kommer inte konsekvent pa-
tienter till godo [1-3], eller så går det för långsamt [4], vilket 
medför onödigt lidande och undvikbara dödsfall [2, 3]. Detta 
framhölls senast i utredningen »Klinisk forskning – ett lyft 
för sjukvården« (SOU:2009:43), där implementering föreslås 
som ett av sju centrala åtgärdsområden. 

Att ersätta ineffektiva diagnos- och behandlingsmetoder 
med sådana som är dokumenterat effektiva är många gånger 
en formidabel utmaning såväl för forskarsamhället som för 
berörda myndigheter, vårdens huvudmän och verksamhets-
ansvariga

Med den här artikeln vill vi framhålla att även om sådana 
problem förekommer i många delar av vården kan de behöva 
angripas på olika sätt. I stället för att söka efter universalme-
toder för kunskapsstyrning finns teoretiska och empiriska 
argument för att ta större hänsyn till det specifika samman-
hang där kunskapen ska implementeras.

Omfattande litteratur
Implementering är långt ifrån ett outforskat fält – tvärtom är 
litteraturen omfattande [5, 6]. Studierna kan, enligt Esta-
brooks och medarbetare, delas in i fyra huvudfält: spridning 
av innovationer, kunskapsanvändning, teknologiöverföring 
samt evidensbasering (Figur 1). I förhållande till de övriga 
forskningstraditionerna är evidensbasering en relativt ny an-
sats, med ett snabbt växande antal studier under de två senas-
te decennierna. Här ingår systematiska litteraturöversikter 
rörande kliniska frågeställningar och även beträffande olika 
implementeringsmetoder.

Exempelvis har ett antal Cochraneöversikter [7-10] visat att 
flera implementeringsmetoder för kliniska riktlinjer kan ge en 
liten till måttlig effekt på praxis (förändringar i storleksord-
ningen 5–20 procent), dock med avsevärd variation mellan oli-
ka studier (Tabell I). I Cochranesamarbetets och andras syste-
matiska översikter har det varit svårt att dra entydiga och all-
mängiltiga slutsatser om effekten av olika metoder för kun-
skapsspridning och implementering [11].

Varierande resultat
Spretigheten i resultaten kan delvis hänga samman med att 
utfallet av insatserna kan avläsas på organisationsnivå eller 
på individuell vårdgivarnivå, med olika tidsperspektiv, kort- 

eller långsiktigt, och med en rad olika utfallsmått. Men varia-
tionen i resultaten talar också för att andra faktorer än själva 
metoden för implementering spelar stor roll. Genomslaget 
kan påverkas av exempelvis typen av budskap, målgrupp, 
tajmning och befintlig praxis i den specifika kontexten.

Walshe [12] har påpekat att förändringar i sociala system – 
och dit kan vi räkna tillämpning av ny kunskap i hälso- och 
sjukvården – ofta präglas av stor heterogenitet, något som för-
svårar utvärderingen. Han och flera andra forskare argumen-
terar för att andra ansatser än renodlat experimentella stu-
dier är bättre lämpade för att förstå sig på dessa företeelser.

Kontext är viktigt
Med tanke på resultaten av de systematiska översikterna och 
den diskussion som pågår inom de andra forskningstraditio-
nerna är det viktigt att kommande studier och implemente-
ringsprojekt tar större hänsyn till sammanhanget där eviden-
sen ska implementeras. I litteraturen används begreppet kon-
text för att beskriva bland annat den organisatoriska, kultu-
rella, fysiska, ekonomiska och sociala miljön [13, 14]. Forskare 
i Kanada har utvecklat ett instrument (Alberta Context tool) 
för att mäta olika dimensioner av kontext i samband med im-
plementering av ny kunskap [15].

Vi behöver således beakta mekanismerna i »den svarta lå-
dan«, hur ny kunskap faktiskt kan omsättas i praktiken och 
speciellt under vilka omständigheter. En av utmaningarna är 
att lägga upp implementeringsstudier som gör det möjligt att 
förstå vilka personer som påverkas av ny kunskap, under vilka 
förutsättningar och på vilka sätt som påverkan sker. En annan 
utmaning blir att överföra resultaten av sådana studier till 
 andra delar av vården.

Samspelet mellan kunskap och metod studeras
Vissa forskare, ofta från andra forskningstraditioner än den 
renodlat medicinska, har redan börjat lyfta på locket till den 
svarta lådan. Deras avsikt har således inte varit att slå fast vil-
ken implementeringsmetod som fungerar bäst rent generellt.  
Den frågan är så ospecifik att den kanske inte kan besvaras på 
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Enligt systematiska littera-
turöversikter är effekten på 
praxis av olika implemente-
ringsstrategier generellt liten 
till måttlig och varierande. 
Översikterna har gett en vär-
defull allmän belysning av 
ämnet, men de ger begrän-
sad vägledning när det gäller 
strategin för en specifik 
 praxisförändring.
Effekten av olika metoder för 
att implementera evidens i 
klinisk praxis är sannolikt be-
roende av sammanhanget. 

Situationsspecifika förhål-
landen som gäller avsändare, 
målgrupp, budskap och orga-
nisatoriska förhållanden kan 
främja eller hindra genom-
slaget av ny evidens i vården.
Forskning inom hälso- och 
sjukvård pekar på att ny 
 kunskap ofta behöver bear-
betas och aktivt införlivas i 
varje berörd organisation. 
Implementeringen behöver 
anpassas till den specifika 
kontexten.
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ett meningsfullt sätt. Syftet har snarare varit att förklara 
samspelet mellan en viss typ av kunskap och metoderna för 
att tillämpa den i olika kontexter. De har studerat hur en för-
ändringsprocess förlöper och under vilka förhållanden sådan 
tillämpning fungerar väl (eller mindre väl). Exempel på forsk-
ningstraditioner som tillfört sådan kunskap finns i Tabell II.

En forskargrupp ledd av den brittiska primärvårdsläkaren 
Trisha Greenhalgh har, med inspiration från den tongivande 
sociologen Everett Rogers’ arbete [16], sammanställt en omfat-
tande översikt av litteratur om spridning av innovationer be-

träffande hälso- och sjukvårdens tjänster och organisation [6, 
17]. En lärdom som Greenhalgh och hennes medarbetare drar 
är att spridning och användning av ny kunskap innefattar ett 
komplext samspel. Det nya måste stötas och blötas, innovatio-
nen måste anpassas till organisationen och organisationen till 
innovationen. De enskilda individerna inom organisationen ge-
nomgår en liknande process. De undersöker den nya metoden, 
experimenterar med den, värderar den, söker mening med den 
och utvecklar positiva eller negativa attityder till den.

Genomslaget av ny kunskap påverkas av kunskapens karak-
tär och av egenskaper hos individen och organisationen. Ny 
kunskap accepteras och används som följd av en social pro-
cess. Detta synsätt understryker behovet av att bättre förstå 
och ta hänsyn till hur kontexten påverkar genomslaget av ny 

tabell I. Effekter av olika metoder för kunskapsspridning och implementering, oavsett kontext. Efter Grol och Grimshaw [1]. Effekten har 
bedömts utan hänsyn till kontext. Resultaten är blandade och svåra att använda som beslutsunderlag.

Typ av strategi/metoder  Slutsatser i litteraturöversikter (1)
Pedagogisk  
Utbildningsmaterial  Blandad effekt
Kurser, konferenser  Blandad effekt
Undervisningsmetoder, exempelvis traditionell föreläsningsmodell  Blandad effekt av kombinerade åtgärder
»Uppsökande information« (academic detailing/educational outreach)  Har effekt särskilt vid förskrivning och prevention
Massmediekampanjer Har oftast effekt 
Socialt interaktiv
Seminarier i små grupper  Har oftast effekt, men begränsat antal studier 
Återkoppling om praxis  Blandad effekt 
Nyckelpersoner (opinionsbildare)  Blandad effekt 
Tvärprofessionella grupper Har effekt vid olika kroniska tillstånd
Beslutsstödjande
Påminnelser/påminnelsesystem  Har oftast effekt, särskilt inom prevention
Elektroniskt beslutsstöd Har oftast effekt på läkemedelsdosering och inom prevention 
Organisatorisk
Datorstöd i klinisk praxis Har oftast effekt 
Uppgifts- och ansvarsomfördelning Blandad effekt 
Kvalitetsutveckling/total quality management Har begränsad effekt, ofta lokala studier utan kontrollgrupp 
Ekonomiska styråtgärder Effekt visad huvudsakligen på förskrivning
Patientmedierad
Patienter frågar/påminner Blandad effekt 
Kombinerad Har enligt de flesta översikter oftare effekt än enstaka insatser, 
 men detta har inte bekräftats i senare översikter
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Figur 1. Nyckelbegrepp i litteraturen om 
 kunskapsanvändning 1995–2004. Figuren 
 bygger på så kallad co-citation analysis. De 
centrala författarna inom respektive forsk-
ningsfält namnges och representeras av en 
 cirkel vars storlek avspeglar hur ofta de är 
 refererade. Linjerna visar att författarna 
 refereras i samma publikationer. Avståndet 
mellan cirklarna anger hur nära de står 
 varandra begreppsligt. De mest framträdande 
 forskarna inom evidensbaserad medicin har 
beröringspunkter med forskare även inom 
 övriga discipliner. Många har tagit intryck av 
Everett Rogers, ledande när det gäller forsk-
ning om hur innovationer sprids och börjar 
 användas av praktiker [5]. 

»Ny kunskap accepteras och används 
som följd av en social process.« 
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kunskap. Slutsatsen blir att såväl kunskap som praxis påver-
kas av många faktorer, inte bara sådana som uttalat syftar till 
förändring och som benämns »kunskapsspridning« eller »im-
plementering«.

Underlättande eller hindrande faktorer
En rad underlättande respektive hindrande situationsspecifi-
ka faktorer som rör målgrupp, avsändare, budskap och sam-
manhang inverkar på genomslaget av ny evidens. Dessutom 
inverkar förväntningar från patienter, aktuellt debattläge, 
kollegial påverkan, tajmning, ekonomi och organisation. An-
dra exempel på betydelsefulla faktorer som har rapporterats 
inom implementeringsforskningen återfinns i Tabell III.

Rogers’ och Greenhalghs forskning illustrerar också något 
som blir allt tydligare inom implementeringsforskningen – 
att etablerad teori i större utsträckning bör användas för att 
generera hypoteser och vägleda konkreta förändringsprojekt 
[18, 19]. Ett exempel är teorier från det socialkognitiva områ-
det, som kan bidra till insikter om hur faktorer som intention, 
tilltro, social påverkan, kunskap och tidigare beteende påver-
kar det yrkesmässiga beteendet [20].

En modell för kunskapsanvändning som har haft visst in-
flytande under senare år, och som därför förtjänar en särskild 
kommentar, är PARIHS (promoting action on research imple-
mentation in health services) [21, 22]. Även här är tanken att 
framgångsrik tillämpning av evidensbaserad kunskap är be-
roende av ett komplext samspel. Här bidrar både den evidens 
som ska implementeras (hur robust den är och hur väl den 
stämmer med kliniska erfarenheter och patienters uppfatt-
ningar), aktuell kontext (till exempel rådande kultur, ledar-
skap och mekanismer för utvärdering och återkoppling) och 
det sätt på vilket införandet underlättas (faciliteras). Enligt 
PARIHS krävs det ofta insatser och förändringar på såväl in-
divid-, grupp- som organisationsnivå för att kunskapen ska 
implementeras.

Flera slags kunskap
Sammantaget är implementering helt uppenbart ett synnerli-
gen komplext område. Det betyder inte att förändringsarbete 
nödvändigtvis måste vara svårt. Men de senaste årens forsk-
ning visar att flera olika typer av kunskap behövs för att för-
bättringsarbete i hälso- och sjukvården ska bli effektivt. En-

ligt Batalden och Davidoff [23] behövs följande; evidens som 
utvecklas genom klinisk epidemiologisk forskning; kunskap 
om den specifika kontext där man vill genomföra förbättring-
en; kunskap om resultatet (mätt över tid) av de förändringar 
man gör; kunskap om hur man bäst anpassar tillämpning av 
generell evidens till en specifik kontext; kunskap om hur man 
mest  effektivt genomför förändringar i praktiken.

Det sistnämnda är således bara en av flera pusselbitar. 
 Givetvis behövs också tydliga mål för implementeringsar-
betet, till exempel i termer av minskad sjuklighet i en viss 
 patientgrupp, ökad överlevnad och högre livskvalitet. Klinisk 
evidens och praxisstudier kan identifiera önskvärda praxis-
förändringar.

lokal anpassning
Ett aktuellt exempel gäller bättre förebyggande av nya fraktu-
rer hos personer som har drabbats av en benskörhetsfraktur. 
SBU och Läkemedelsverket har tidigare visat att patienter 
med osteoporosfraktur är en underbehandlad grupp vad av-
ser läkemedel och andra åtgärder för att förebygga nya fraktu-
rer [24, 25]. En nyligen genomförd kartläggning tyder på att 
andelen kvinnor från 55 år och uppåt som hade haft benskör-
hetsfraktur och som hade läkemedelsbehandling fortfarande 
är för låg [26]. Nationella riktlinjer som gäller rörelseorganens 
sjukdomar, inklusive osteoporos, är under utveckling på Soci-
alstyrelsen. I linje med den kunskap som vi refererat här torde 
implementeringen av dessa riktlinjer vinna på att anpassas lo-
kalt.

Albert Einstein lär ha sagt ungefär: »Förenkla så mycket 
som möjligt – men inte mer.« Detta bör gälla även implemen-
teringsarbetet. Då vi saknar en universalmetod för att imple-
mentera kunskap i vården bör formerna för detta arbete an-
passas till sitt sammanhang. Att förbättra tillämpningen av 
klinisk evidens i praxis kan visserligen vara komplicerat, men 
det är långt ifrån omöjligt. För patienternas skull är det nöd-
vändigt att detta lyckas.

n Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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tabell III. Exempel på faktorer i vården som kan påverka effekten av kunskapsspridning och implementering av evidens.

Inverkande faktor, kontext Exempel
Ledarskap Formellt och informellt stöd för lärande och förändring 
Arbetsklimat  Öppenhet, tillit, attityder till kunskap, samarbete inom och mellan personalgrupper,  
 tolerans för experimenterande och misslyckanden
Återkoppling  Återkoppling av vårdresultat till personalen 
Delaktighet  Befogenheter, medinflytande för vårdpersonalen
Arbetsbelastning  Ork att ta in ny kunskap och förändra 
Resurser  Tillgång till kunskapskällor, tid, pengar för lärande
Flexibilitet  Utrymme för spontant kunskapsutbyte, konsultation 
Individfaktorer  Kompetens, självbild, attityder, beredskap för lärande och kritisk reflektion

tabell II. Exempel på forskningsfält som kan bidra med relevanta kunskaper inom området. Efter Greenhalgh och medarbetare [6].

Forskningsfält  Exempel
Psykologi Kommunikation/påverkan, perception, inlärning, organisation (management) 
Sociologi Effekter av sociala strukturer på beteende, spridning av innovationer, medicinsk antropologi
Folkhälsovetenskap Hälsopromotion, health management 
Klinisk epidemiologi Praxisstudier, läkemedelsepidemiologi, kontext
Ekonomi Marknadsföring, organisationsutveckling, innovationsutveckling, »innovation–system fit« 
Statsvetenskap Policyimplementering

Kommentera denna artikel på Lakartidningen.se

LKT1049s3134_3137.indd   3136 2010-12-01   11.17



3137läkartidningen nr 49 2010 volym 107

REFEREnsER
 1. Grol R, Grimshaw J. From best 

evidence to best practice: effective 
implementation of change in 
 patients’ care. Lancet. 2003;362 
(9391):1225-30. 

 4. Antman EM, Lau J, Kupelnick B, 
Mosteller F, Chalmers TC. A com-
parison of results of meta-anal-
yses of randomized control trials 
and recommendations of clinical 
experts: Treatments for myocardi-
al infarction. JAMA. 1992;268(2): 
240-8.

 5. Estabrooks CA, Derksen L, 
Winther C, Lavis JN, Scott SD, 
Wallin L, et al. The intellectual 
structure and substance of the 
knowledge utilization field: A 
longitudinal author co-citation 
analysis, 1945 to 2004. Implement 
Sci. 2008;3:49. 

 6. Greenhalgh T, Robert G, Macfar-
lane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffu-
sion of innovations in service 
organ izations: systematic review 
and recommendations. Milbank Q. 
2004;82(4):581-629.

 7. Farmer AP, Legare F, Turcot L, 
Grimshaw J, Harvey E, McGowan 

JL, et al. Printed educational ma-
terials: effects on professional 
practice and health care outcomes. 
Cochrane Database Syst Rev. 
2008;(3):CD004398. 

 8. O’Brien MA, Rogers S, Jamtvedt G, 
Oxman AD, Odgaard-Jensen J, 
Kristoffersen DT, et al. Educa-
tional outreach visits: effects on 
professional practice and health 
care outcomes. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2007;(4):CD000409.

10. Shojania KG, Jennings A, Mayhew 
A, Ramsay CR, Eccles MP, Grim-
shaw J. The effects of on-screen, 
point of care computer reminders 
on processes and outcomes of care. 
Cochrane Database Syst Rev. 
2009;(3):CD001096.

11. Grimshaw J, Eccles M, Thomas R, 
MacLennan G, Ramsay C, Fraser 
C, et al. Toward evidence-based 
quality improvement. Evidence 
(and its limitations) of the effec-
tiveness of guideline dissemina-
tion and implementation strate-
gies 1966-1998. J Gen Intern Med. 
2006;21 Suppl 2:S14-20. 

12. Walshe K. Understanding what 
works – and why – in quality im-

provement: the need for theory-
driven evaluation. Int J Qual 
Health Care. 2007;19(2):57-9.

13. Dopson S, Fitzgerald L. Know ledge 
to action?: evidence-based health 
care in context. Oxford: Oxford 
University Press; 2005. 

14. McCormack B, Kitson A, Harvey 
C, Rycroft-Malone J, Titchen A, 
Seers K. Getting evidence into 
practice: the meaning of ’context’. 
J Adv Nurs. 2002;38(1):94-104. 

15. Estabrooks CA, Squires JE, Cum-
mings GG, Birdsell JM, Norton 
PG. Development and assessment 
of the Alberta Context Tool. BMC 
Health Serv Res. 2009;9:234. 

16. Rogers EM. Diffusion of innova-
tions. 5th ed. New York: Free 
Press; 2003. 

18. Estabrooks CA, Thompson DS, 
Lovely JJ, Hofmeyer A. A guide to 
knowledge translation theory. J 
Contin Educ Health Prof. 2006; 
26(1):25-36. 

19. Grol RP, Bosch MC, Hulscher ME, 
Eccles MP, Wensing M. Planning 
and studying improvement in pa-
tient care: the use of theoretical 
perspectives. Milbank Q. 2007; 

85(1):93-138. 
20. Godin G, Belanger-Gravel A, 

 Eccles M, Grimshaw J. Healthcare 
professionals’ intentions and be-
haviours: A systematic review of 
studies based on social cognitive 
theories. Implement Sci. 2008; 
3:36. 

22. Rycroft-Malone J, Kitson A, 
 Harvey G, McCormack B, Seers K, 
Titchen A, et al. Ingredients for 
change: revisiting a conceptual 
framework. Qual Saf Health Care. 
2002;11(2):174-80. 

23. Batalden PB, Davidoff F. What is 
»quality improvement« and how 
can it transform healthcare? Qual 
Saf Health Care. 2007;16(1):2-3. 

24. Behandling av osteoporos. Be-
handlingsrekommendation. Infor-
mation från Läkemedelsverket. 
2007;18(4):19-29. 

26. Öppna jämförelser av hälso- och 
sjukvårdens kvalitet och effektivi-
tet: jämförelser mellan landsting 
2009. Stockholm: Socialstyrelsen, 
Sveriges Kommuner och lands-
ting; 2009.

n klinik och vetenskap

LKT1049s3134_3137.indd   3137 2010-12-01   11.17


