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Abstrakt  
Gapet mellan nya forskningsrön och praxis är stort i sjukvården. Implementeringsprocessen är 
komplex och hinder för förändring finns på flera nivåer; individ, grupp och organisation. 
Chefer i vården har ansvar för personal och resurser. De påverkar attityder och normer i de 
grupper de leder och är viktiga för förändringsarbete. Syftet med studien var att beskriva hur 
chefer med ansvar för sjukgymnastikverksamheter resonerar kring implementering av ny 
kunskap inom sjukgymnastik. Studien genomfördes som en semistrukturerad intervju och 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att de intervjuade cheferna har 
en positiv inställning till ny kunskap. De beskriver ett brett ansvarsområde, där de ska vara 
organisatör, möjliggörare, pådrivare, bevakare och uppföljare för den process som krävs för 
att medarbetare ska ta till sig nya arbetssätt. I detta arbete finns faktorer som försvårar eller 
underlättar processen. Att som ledare arbeta i en annan profession och att leda och utveckla en 
liten grupp medarbetare samt nödvändigheten att greppa om flera verksamhetsområden är 
försvårande faktorer. Stöd från centralt håll efterfrågas för såväl struktur som process för 
implementeringsarbete. Medarbetarnas entusiasm och kunskapstörst lyfts fram som en 
framgångsfaktor för processen, likaså vikten av att ha nätverk. Ingen av de intervjuade ledarna 
hade en uttalad strategi för implementeringsarbete. Studier måste göras inom alla områden 
som berör implementering. Fortsatta studier inom området skulle kunna vara att utforma en 
modell för implementering som är enkel och kliniskt användbar. 
 
Nyckelord: chefer, facilitatorer, hinder, implementering, innehållsanalys  
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Introduktion  
Gapet mellan nya forskningsrön och praxis i sjukvården är stort och ett problem som verkar 

finnas världen över. Studier utförda i USA och Nederländerna tyder på att 30-40 procent av 

patienterna inte får vård enligt nuvarande vetenskapliga evidens och att ca 20-25 procent av 

den sjukvård som ges inte har effekt eller är potentiellt skadlig (1,2).  
Sjukvårdsorganisationer är kunskapsbaserade och måste därför ständigt ta ställning till de 

nya rön som forskning bidrar med. Erfarenhetsmässigt har man generellt svårt att sprida ny 

kunskap, många av de nationella riktlinjer som tas fram via forskning kommer aldrig ut i den 

kliniska verksamheten. Detta är ett problem för sjukvården. Dels läggs det ner oerhört mycket 

tid för att implementera nya riktlinjer. Den tiden tas ofta från den ordinarie verksamheten som 

på de flesta arbetsplatser är hårt pressad. Dels innebär svårigheten att implementera ny 

kunskap att man inte arbetar evidensbaserat. 

De senaste åren har forskning inom implementeringsområdet ökat. Området är komplext 

och det är ofta svårt att dra entydiga resultat som kan appliceras till andra miljöer än de där 

studien är utförd. Några forskare menar att implementeringsforskningen i sig inte är 

tillräckligt evidensbaserad eftersom studier ofta saknar en grund i teoretiska modeller (2). För 

att minska gapet mellan det vi vet och det vi gör är det viktigt att försöka förstå vad som 

hindrar att ny kunskap tas upp av dem som arbetar i vårdverksamheter. Hinder för förändring 

kan uppstå på olika nivåer (individ, grupp och organisation) (3). Det är viktigt att ha kunskap 

om det för att kunna använda rätt strategi när man vill motverka dem. 

Några exempel på hinder är att individen dvs. den behandlande sjukgymnasten, upplever 

tidsbrist, att patienten kräver en viss behandlingsmetod som han eller hon alltid har fått eller 

att sjukgymnasten tycker att det är svårt att lära sig nya metoder. På gruppnivå kan det vara en 

kliniskt duktig sjukgymnast, som i rollen av informell ledare, ifrågasätter den nya 

behandlingsmetoden och på så sätt påverkar de andra i gruppen att inte vilja förändra 

arbetssätt. Det kan också finnas hinder i organisationen exempelvis ekonomin som gör det 

svårt att ta in en metod som är kostnadsdrivande (4). 

Det finns många studier och översikter om vilka handlingssätt som är effektiva för att 

genomföra förändringar i hälso- och sjukvården. Forskningsresultaten tyder inte på att det 

finns ett specifikt sätt att arbeta med förändring som är överlägset alla andra. Men det tycks 

som om handlingssätt som är riktade mot specifika hinder är mer effektiva än de som inte är 

det (3). 
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Andra undersökningar menar att man behöver ta hänsyn till olika faktorer på olika nivåer 

för att lyckas. Dessa är; predisponerade faktorer (kunskap och attityder), möjliggörande 

faktorer (kapacitet, resurser, tillgång till service) samt förstärkande faktorer exempelvis 

opinioner och andras beteenden. Systematiska genomgångar av studier på effektiv 

implementering av evidens och riktlinjer visar att strategier som tar alla dessa faktorer i 

beräkning är de som lyckas bäst (5). 

Kliniska riktlinjer inom sjukgymnastik förekommer i några länder, bland annat 

Nederländerna och Australien. I Sverige och många andra länder, har man inte utformat några 

riktlinjer som är specifika för sjukgymnastik. Det finns därför inte särskilt många studier där 

man undersökt strategier för implementering av riktlinjer inom sjukgymnastik. Vid en 

systematisk sammanställning (6) hittades fem studier som byggde på tre separata 

randomiserade undersökningar. I den sammanställningen konstaterar forskarna att 

mångfacetterade åtgärder, baserade på interaktiva utbildningstillfällen, i syfte att öka 

implementeringen av sjukgymnastiska riktlinjer, kan förbättra klinisk praxis. Resultaten är 

dock inte samstämmiga och varierar mellan studier. Dessa forskningsfynd ligger i linje med 

de man gjort inom andra vårdområden. Forskarna anser också att det inte finns tillräckligt 

många studier för att dra några entydiga resultat av de valda strategiernas effektivitet gällande 

implementering av sjukgymnastiska riktlinjer. 

I flera studier har man undersökt hur man kan påverka individens beteende och attityd för 

att åstadkomma en förändring. Där är det oftast den professionelle individen som man 

studerat. Men även chefer är individer och de har stor betydelse för de rådande attityder och 

normer som finns i gruppen de leder. De har också ansvar för hur resurserna fördelas samt för 

utbildning av personalen. Av den anledningen blir chefen som individ intressant, när det 

gäller hur man lyckas implementera ny kunskap i verksamheten.  

I en systematisk sammanställning utförd i Storbritannien 2005, har man studerat hur 

ledarskap kan påverka införandet av ny kunskap (7). Författarna menar att de flesta studier när 

det gäller ledarskap och införande av ny kunskap fokuserat på saker som exempelvis chefens 

utbildning och anställningstid. Ledares förmåga att skapa ett klimat som underlättar för 

implementering av ny kunskap är svårare att mäta och har därför inte studerats i någon 

omfattning. Van de Ven (8) anser att ”… om inte ledarskapet styr, gör strukturer och system 

att de som arbetar i organisationen fokuserar på rutiner i stället för att vara öppna för nya 

idéer”.  

Ledares attityd till och strategi för implementering av ny kunskap har stor betydelse för hur 

sjukvården lyckas ta till sig det som forskningen visar är till godo för patienterna. Av den 
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anledningen blir chefer viktiga i processen. Med denna studie avses att få en förståelse för hur 

chefer inom sjukgymnastik resonerar kring implementering av nya rön i verksamheten. 

Resultatet kan användas i det strategiska arbetet för att ge chefer det stöd de behöver, för att 

förbättra de processer som krävs för att ny kunskap ska komma patienterna tillgodo. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur chefer med ansvar för sjukgymnastikverksamheter 

resonerar kring implementering av ny kunskap inom sjukgymnastik.  

Metod 

Intervjupersoner  

Undersökningsgruppen bestod av sex chefer med ansvar för sjukgymnastisk verksamhet. De 

arbetade inom divisionerna medicinska specialiteter och primärvård. Någon hade nyligen 

tillträtt som chef medan andra hade lång erfarenhet av ledarskap. Gruppen bestod enbart av 

kvinnor beroende på att det var svårt att hitta män som leder sjukgymnaster i landstinget. De 

enstaka män som finns skulle därmed kunna känna sig utpekade i studien. 

Procedur 

För att få så varierat urval som möjligt valdes olika verksamhetsområden ut. 

Intervjupersonerna kontaktades via mail där de informerades om studien samt att författaren 

skulle komma att kontakta de som samtyckte att delta, per telefon (bilaga 1). De som inte ville 

delta kunde tacka nej via mail. En person avböjde deltagande varvid en annan chef 

tillfrågades via samma procedur som övriga. 

Vid telefonkontakten ställdes frågan om samtycke att delta. Information gavs om att de inte 

skulle känna sig tvingade att delta och att de kunde avbryta när som helst. De tillfrågade som 

ville delta ombads maila ett skriftligt svar till författaren. Tid och plats för intervju bestämde 

varje intervjuperson. När detta var klart skickades intervjufrågorna (bilaga 2) till 

intervjupersonen. Undersökningen genomfördes som en semistrukturerad intervju. 

Frågeområdena var: Vilken attityd till ny kunskap finns? Hur ser man på sin roll och sitt 

ansvar för implementering? Vilka incitament och hinder ser man för implementering? Vilka 

strategier har man för implementeringsarbetet? Intervjuerna hölls av författaren, de spelades 

in digitalt och ljudfilerna överfördes till en dataserver som kräver login och lösen. I samma 

server lagrades de utskrifter som gjordes av intervjuerna. Inga personuppgifter noterades. 

Papperskopiorna som var nödvändiga för analysen förstördes när det arbetet var färdigt. 
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Etiska överväganden 

Författaren arbetar som chef vid en sjukgymnastisk verksamhet inom det aktuella landstinget. 

Detta skulle kunna påverka intervjusituationen och därför fanns det några saker att ta hänsyn 

till: Hur uppfattade intervjupersonerna syftet med intervjuerna? Var det känsligt att prata om 

sin attityd till implementering av ny kunskap, när det finns ett tydligt påbud från högsta 

ledningen att prioritera dessa frågor? Var man tillräckligt säker i sin yrkesroll för att våga 

delge en kollega sitt sätt att arbeta? Fanns det någon rädsla att bli utpekad som ”dålig chef”? 

Av hänsyn till detta beskrivs inte intervjupersonerna i detalj eftersom gruppen chefer för 

sjukgymnaster är så liten att det finns en risk för att någon blir igenkänd.  

Analysmetod  

Materialet har bearbetats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Konceptet 

innehållsanalys ser litet olika ut beroende på vilken forskare man stödjer sig mot. 

Benämningar som analysenhet, meningsbärande enhet, kondensering och abstraktion 

tolkas olika och ges olika innebörd i den mån de alls används. Vissa forskare använder sig 

av andra begrepp under analysen.  

I denna studie används begreppen som de är definierade av Hällgren Graneheim och 

Lundman (9). De beskriver analysenhet som hela intervjuer eller observationsprotokoll. 

Meningsbärande enheter tolkas som ord eller meningar som innehåller aspekter som 

relaterar till varandra genom innehåll och sammanhang. Kondensering beskrivs som en 

process där de meningsbärande enheterna förkortas samtidigt som kärnan i texten bevaras. 

Med abstraktion menas att beskrivningar och tolkningar lyfts till en högre logisk nivå. En 

del av abstraktionen är den kodning av de kondenserade enheterna som genomförs. Detta 

innebär att de ges en etikett som kortfattat beskriver deras innehåll. Att skapa kategorier är 

det som kännetecknar innehållsanalys. Inga data får falla utanför en kategori, alla data som 

svarar på syftet måste kunna läggas in i en kategori. Varje data får bara läggas in i en 

kategori, inte i flera. En kategori svarar på frågan ”Vad beskrivs?” och bör kunna 

återfinnas som en röd tråd genom de koder som ligger i kategorin. Det sista steget i 

innehållsanalys är att bilda teman av kategorierna. Ett tema svarar på frågan ”Hur hänger 

kategorierna ihop?” och ska finnas som en tråd av underliggande mening genom 

kondenserade meningsbärande enheter, koder och kategorier på en tolkande nivå.  

Författaren utförde själv, efter genomgång med handledaren, arbetet med att ta ut 

meningsbärande enheter ur intervjuerna samt att kondensera och koda dessa. Kategoriseringen 
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av det insamlade materialet utfördes av författaren och handledaren tillsammans. Kategorierna 

har samlats under två teman. 

 

Resultat 
 

Syftet med studien var att beskriva hur chefer för sjukgymnaster resonerar kring 

implementering av ny kunskap. Den huvudförståelse som studien gett, är att 

implementeringsprocessen är beroende av den yttre strukturen, det kontext man verkar i som 

chef samt den inre struktur, beroende av ens egna ledaregenskaper, som man upplever och 

hanterar som chef.  

Efter analys av intervjuerna framkom två teman och sju kategorier med underkategorier. 

Nedan presenteras scheman över hur teman, kategorier och underkategorier hänger ihop. 

 

Tema 1 

 

 
 
 
 
 

 
Den yttre strukturen och det sammanhang man verkar i som chef 

   Att ta del av ett ökat 
kunskaps- och 
informationsinflöde 

Organisationens påverkan 
på och betydelse för 
ledningsarbetet 

Forum och 
mötesplatser för 
utvecklingsarbete 

•Stor ökning av 
informations och 
kunskapsinflöde 
•Förr kom ny kunskap som 
nya metoder 
•Kunskapsinflödet kommer 
från många olika instanser 

•Dålig struktur för spridning 
inom linjeorganisationen 
•Måste söka kunskap själv 
•Behov av central 
stödfunktion 
•Direktiv och riktlinjer 
uppifrån är stöd 
•Svårt att leda utveckling när 
man inte är i professionen 
•Saknar övergripande 
ansvar för 
professionsutveckling 
•Små verksamheter har 
svårt att orka med 
utvecklingsarbete 
•Beroendet av samverkan 
med andra försvårar 
processerna 

•Professionsträffar 
•Arbetsplatsträffar och 
planeringsdagar 
•Nätverk 
•Ledningsgrupp 
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Tema 2 
 

 
 
 

 
 
Tema 1: Den yttre strukturen och det sammanhang man verkar i som chef 
 
Att ta del av ett ökat kunskaps- och informationsinflöde 
 
I denna kategori lyfter man fram den stora ökning av informationsflödet som kommit de 

senaste 10-15 åren. Upplevelsen är att det kommer ny information hela tiden, ofta distribuerad 

via informationsteknik och att det finns mycket att välja av. Förr var den nya kunskap som 

kom mer renodlad inom sjukgymnastik, det var tydliga metoder som alla skulle lära sig. Nu 

upplevs det komma mycket annat som man ska ta hänsyn till.  

 

”…om man säger, då kom ju de här metoderna, alltså typ Bobath eller någonting annat och 

det var tydligt…man ville lära sig metoden. Nu är det ju… forskning på…alltså du ska ju som 

mera hålla dig à jour med utvecklingen, en allmän utveckling, tycker jag…” 

 

Inflödet kommer från många olika forum. Det kan vara sjukgymnasterna som själva, aktivt 

söker kunskap eller får information från kollegor. Konferenser och utbildningar som man 

deltar i, eller konkret handledning i yrkesutövandet, tillför ny kunskap i sjukgymnastgruppen. 

Den fackliga organisationen, legitimerade sjukgymnasters riksförbund LSR, bidrar till 

kunskapsinflödet via facktidningen, och olika sektioners utbildningar.  

 
Att vara chef – roller och viktiga ledaregenskaper 

Chef - att vara 
förebild, organisatör, 
möjliggörare, 
pådrivare, bevakare 
och uppföljare 

Att arbeta med 
förändring – planera, 
kommunicera, 
reflektera 

Att ha kunskap om 
evidensbaserad vård 

Förhållandet till 
medarbetaren 

•Har det 
övergripande 
ansvaret 
•Verkar i många 
olika roller 

 

•Osäkerhet om 
evidensbaserad våd 
•Chefsutbildningens 
betydelse 
 

•Individuella 
olikheter 
•Psykologiska 
faktorer 
•Medarbetarnas 
inställning 

•Strategiskt arbete 
•Planering 
•Kommunikation 
•Självreflexion 
•Arbetsplatsens 
kultur 
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LSR:s sjukgymnastdagar som hålls vartannat år, hjälper också till att sprida forskningsrön 

inom sjukgymnastik. Nationella riktlinjer tas fram av Socialstyrelsen. Ny kunskap kan även 

komma genom olika kontaktnät eller från andra sjukgymnastchefer, där man blir tipsad om 

vad som är på gång inom olika områden. 

 

Organisationens påverkan på och betydelse för ledningsarbetet 
 
Faktorer som påverkar arbetet med att implementera ny kunskap finns på olika nivåer. En 

nivå är den organisatoriska. Några intervjupersoner uppger att de saknar en struktur i 

landstinget för spridning av kunskap i linjeorganisationen. Man upplever också att direktiven 

är otydliga och att det inte finns bra kanaler för riktlinjer eller utbildningar. Till exempel har 

FoU-enheten och organisationen för patientsäkerhet svårt att nå ut med nya rön till 

verksamheterna. Samtliga intervjupersoner beskriver att man själv måste söka kunskap och 

bevaka den utveckling som sker inom sjukgymnastik. Man måste vara aktiv och det kan vara 

slumpen som avgör om man upptäcker nyheter.  
Det finns en okunskap om vilket stöd som finns att tillgå från centralt håll och man 

upplever att man får lösa problemen på egen hand. Någon form av central stödfunktion 

efterlyses av intervjupersonerna för konkret handledning i metoder för implementering av nya 

rön men också som stöd för att hålla ordning på allt nytt som kommer.  

 

” Om det fanns nån som visste vad som gäller i de olika professionerna och vad som är på 

gång i de olika områdena. Den personen skulle kunna komma ut i verksamheten och vara med 

på träffar och hjälpa till och stötta och peppa och så där…” 

 

En bank med riktlinjer och utbildningar, grupperat inom olika områden är ett förslag som ges. 

Att arbeta länsövergripande med professionsutveckling uppges vara en metod som skulle 

kunna underlätta framför allt för de mindre verksamheterna.  

Behovet av centrala direktiv framkommer under intervjuerna och de riktlinjer som finns 

upplevs som stöd för arbetet ute i verksamheterna. Några personer upplever att det numera 

finns tydligare direktiv om vad som ska utföras i verksamheterna. Man upplever att 

landstinget tar en mer aktiv roll i arbetet med nationella riktlinjer idag. Det tas fram 

länsövergripande vårdprogram och handläggningsöverenskommelser och man når dem enkelt 

via landstingets hemsida.  
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”…jag måste säga att jag blev glatt överraskad över att…nu är ju det här ett fåtal enheter 

som kommer och presenterar sitt arbete men jag tänker ändå på att …att man tänker 

jättemycket på den här röda tråden, mycket mer idag, från landstingsplan, till divisionsplan, 

till basenhetsplan och vad har vi för riktlinjer att följa och hur får vi ut det, hur trycker vi ut 

det på enhetsnivå…” 

 

Riktlinjerna sprids till även på andra sätt till verksamheterna. Det kan vara genom att man blir 

uppdaterad via skriftlig eller muntlig information från centralt håll. Tidigare har det funnits en 

frustration över att man lagt ner tid och arbete på riktlinjer och vårdprogram som bara blivit 

”hyllvärmare”. Intervjupersonerna menar att det måste finnas en tydlighet i att riktlinjer ska 

användas annars händer inget i verksamheterna. Nu börjar man i en allt högre omfattning 

använda och anpassa verksamheterna till de riktlinjer som kommer. 

 

”…man bygger vidare på dem på ett aktivt sätt idag tycker jag och man flaggar också för att 

de finns och de är ju dessutom lättillgängliga man kan ju nå dem på, man kan ju gå in på 

hemsidan och hålla sig uppdaterad sen bygger man ju vidare på dem...i form av landtingets 

vårdprogram och handläggningsöverenskommelser ... så jag tycker att det har hänt ganska 

mycket de sista åren…och åren före upplevde jag en stor frustration över det här…att det 

finns nationella riktlinjer, det görs vårdprogram i landstinget men det blir bara en 

bokhyllevärmare …”  

 

Några intervjupersoner tar upp ett par svårigheter i chefsrollen som beror på organisationen. 

Den ena som beskrivs är att tillhöra en annan profession än sjukgymnastik. Det upplevs som 

svårt att bedöma vilken kunskap som krävs för att sjukgymnasterna ska ge en bra 

rehabilitering. Att inte tillhöra professionen som chef medför att man har svårt att göra 

bedömningar och föra vissa frågor uppåt. På de ställen där man inte har någon paramedicinsk 

chefskollega känner man sig ensam och utan bollplank. Den andra svårigheten som beskrivs 

är att dela sitt chefsuppdrag med kliniskt arbete. Det är svårt att få tiden att räcka till för båda 

uppdragen. 

Att den ledningsgrupp man tillhör förändrar sitt sätt att arbeta med implementeringsprocessen 

beskrivs kunna vara en underlättande faktor. Vissa ledningsgrupper har inte en klar struktur 

för utvecklingsarbete vilket försvårar processerna. Stöd av den egna chefen är värdefullt men 
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också att ha tillgång till olika slags nätverk med andra chefer där man stöttar exempelvis 

professionsutveckling.  

Ett dilemma som är särskilt markant för sjukgymnastik och andra paramedicinska grupper 

är det att organisationen inte stödjer de processer som man arbetar inom. Det finns inga 

ansvariga för sjukgymnasters professionella utveckling eller för kunskapsutvecklingen inom 

sjukgymnastik i de olika områden där sjukgymnaster verkar.  

 

”…jag menar i och med att det kommer hela tiden så mycket nytt …och vi har ju inga sådana 

ansvariga personer inom våra yrken, sådana roller har väl ändå sektionschefer osv, 

läkare…då ingår ju vi egentligen under dem…men alltså de… de handhar ju inte alls våra 

frågor överhuvudtaget upplever jag… det borde finnas något liknande för andra 

yrkesgrupper…” 

 

De som arbetar i verksamheter med ett fåtal sjukgymnaster, lyfter fram den omöjliga 

uppgiften att ha verksamheten uppdaterad inom alla områden och att klara av att 

forskningsmeritera medarbetare. Tiden och personerna räcker inte till. Den pressade vardagen 

gör det svårt att få utrymme för implementering av ny kunskap. Medarbetarna ger sig inte tid 

till utvecklingsarbete. 

 

”…jag tror att det har varit trögt från början för det kändes som en belastning att vara med 

och lyssna men…eller vara med och lyssna, man känner att det blir för mycket, man har nog 

med att vara på avdelningen…”  

 

Beroendet av andra yrkesgrupper för att kunna utveckla kan också vara en försvårande faktor. 

Man beskriver en tröghet och att det kan vara svårt att genomföra förändringar när det är brist 

på samverkan.  

 

”…det jag har tyckt tidigare skulle vara försvårande i mitt jobb det är ju det, bristen på 

samarbete, samverkan professioner emellan, vårdenheter emellan, det är försvårande för sånt 

här också…” 

 

Det upplevs som svårt att övertyga den yrkesgrupp det berör om fördelarna med ett nytt 

arbetssätt. 
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”…vi hade dåligt med doktorer och de kände sig stressade och vi försökte berätta då för dem 

på de här träffarna, jamen om vi gör så här så kanske vi avlastar er och hjälper er hellre att 

ni får mer tid men jag tror det var jättesvårt för läkarna att se det så de körde sina race och vi 

gjorde vårat…”  

 

Några intervjupersoner anser att en begränsad budget försvårar arbetet med att utveckla och 

påbörja nya verksamheter. Att få möjlighet till extra resurser för att lösgöra medarbetare och 

skapa tid lyfts fram som en underlättande faktor, liksom att ha bra verktyg för 

implementeringsarbetet.  

 

Forum och mötesplatser för utvecklingsarbete 
 
Som chef har man olika forum som man använder för att arbeta med utveckling av 

verksamheten. Ett sådant forum är de professionsträffar som alla intervjupersoner har i sin 

verksamhet. Det är möten där sjukgymnasterna förmedlar ny kunskap till varandra genom 

internutbildning, där nya metoder inom sjukgymnastik diskuteras, där man pratar om 

arbetssätt och evidens. Ibland deltar chefen, ibland håller sjukgymnasterna själva dessa 

möten. Träffarna kan vara lokala exempelvis varje vecka eller länsövergripande någon gång 

per år. 

 

”…så har sjukgymnasterna egna professionsträffar där de går igenom olika saker, man 

kanske ska visa varandra olika saker eller man har varit på utbildning och de går igenom och 

där är jag med om jag har möjlighet…” 

 

Ett par av intervjupersonerna lyfter fram vikten av nätverksträffar, både inom professionen 

men också med andra professioner eftersom man ofta samarbetar med andra vårdgivare. 

Arbetsplatsträffar och planeringsdagar fungerar också som mötesplatser där utveckling och 

implementering av ny kunskap diskuteras. I några verksamheter har man även 

teamkonferenser. Där tar man upp verksamhetsförändringar som berör hela teamet. 

Andra forum fungerar som stöd för chefen. På ett par ställen finns det särskilda 

utvecklingsansvariga som bildar en utvecklingsgrupp. De har ansvar för att bevaka nyheter 

inom professionen, att rapportera till övriga medarbetare men också att fånga upp idéer från 

medarbetare och komma med utvecklingsförslag till ledningen.  
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Alla intervjupersoner har tillgång till någon form av ledningsgrupp. Några beskriver 

enhetschefgruppen som den grupp som ger stöd och inspiration. 

 

”…den här arbetsgruppen är inspirationen och den är tryggheten och den är jättemycket… 

det där som…praktiska,  som man behöver få dela med någon. Och det har funnits under 

många år ett stort sug av en sådan här, det behövs någonting sånt här…” 

 

För andra kan det vara ledningsgrupper med verksamhetschef eller länschef som fungerar som 

forum för beslut eller diskussion om till exempel införande av vårdprogram eller dyrare 

utbildningar.  

 

Tema 2: Att vara chef – roller och viktiga ledaregenskaper 
 
Chef - att vara förebild, organisatör, möjliggörare, pådrivare, bevakare och uppföljare 
 
Intervjupersonerna berättar om sitt ansvar för utveckling av verksamheten. Både ledning och 

medarbetare har förväntningar på att chefen tar ansvar. Man känner att man som chef har ett 

övergripande ansvar för att verksamheten arbetar evidensbaserat enligt de direktiv som finns 

från landstingsledningen.  

 

”…jag har ju…det övergripande ansvaret för att verksamheten verkligen tar till sig, och jag 

ska skapa förutsättningarna för att verksamheten tar till sig, sen har vi alla ett 

utvecklingsansvar men att vi tar till oss ny kunskap och att vi verkligen införlivar den i 

verksamheten ...och det har jag det övergripande ansvaret för, det ligger på chefsnivå…” 

 

Chefen har också en ansvarsfylld uppgift i att själv vara förebild gentemot övriga 

medarbetare. Det anses som viktigt för att få genomslag i utvecklingsarbete. 

 

”…och förändringar det måste man, alltså man måste titta på sig själv, är man inte 

förändringsbenägen, ja det spelar ingen roll vad du kommer med…” 

 

Som chef kan man ha många olika roller i arbetet med att införliva ny kunskap i 

verksamheten. En roll som beskrivs av intervjupersonerna är ”organisatören”. I den rollen har 

chefen ansvar för att praktiskt organisera arbetet. Det kan vara att skapa mötesforum eller att 

organisera en utbildning men det kan även innebära att organisera så att medarbetarna får 
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förutsättningar får att arbeta med utveckling. En annan roll som tangerar organisatören är 

rollen som ”möjliggörare”. Där handlar det om att ge medarbetarna möjlighet att arbeta med 

utveckling. Det kan exempelvis innebära att stötta och ge möjlighet till att träffas, att tala om 

vad som ska göras och se till att det sätts av tid till det. 

 

”… jag känner ett ansvar att försöka i alla fall möjliggöra att den här tiden sätts av och att 

ibland handlar det om att organisera det också, att ta in andra professioner som ska vara 

med eller att organisera på andra sätt att det helt enkelt ska bli av att man får tid att sätt sig 

ner antingen att värdera det eller att genomföra någon form av kunskapsutbyte sinsemellan 

…det tycker jag väl känns som att det har varit min roll...och följa upp det, att det har blivit 

av och hur det går…”  

 

För att implementeringsprocessen ska flyta krävs att någon fungerar som ”pådrivare”, 

”bevakare” och ”uppföljare”. Även de uppgifterna uppfattar intervjupersonerna att de har i sin 

chefroll. Man beskriver att man får puffa på, kontrollera att saker blir utförda och följa upp. 

 

”…sen behöver jag ju inte vara den som gör det, men jag kan ju vara med och säga 

ungefärligt så här ska vi göra och liksom slå ett slag för det men sen är det ju de andra som 

jobbar med det, hur det rent praktiska förankras då. Jag kollar av att det görs…” 

 

Att ha ansvar för att ta initiativ, att försöka fånga upp och ta tag i saker, att försöka skapa 

strukturer ingår i chefsrollen men det framkommer även åsikter om att man inte kan eller 

behöver ha koll på allt som chef.  

 
Att arbeta med förändring – planera, kommunicera, reflektera 
 

I det praktiska arbetet med implementering krävs olika processer, strategier och struktur. Den 

yttre strukturen bildas av de forum man har tillgång till som chef, den inre strukturen bygger 

man själv genom att exempelvis dela ut ansvar till individer eller till professionen.  

 

”…om det då är nånting som jag liksom på nåt vis får kunskap om eller så, då försöker man 

ju tänka inom vilket område det är, jag har ju ändå några personer som har hand om ansvar 

inom olika områden och så ...och då, ja helt enkelt gör man väl så att de här personerna får 

titta på det…” 
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Det finns många andra funderingar om vad som ingår i ledarskapet. Någon jobbar strategiskt 

men de flesta av intervjupersonerna har ingen uttalad strategi för implementeringsarbetet. 

Implementeringsarbete kan innebära att stanna upp i vardagen. Det kan också vara att sätta 

mål, utvärdera och testa nya arbetssätt eller att schemalägga utvecklingstid och göra 

individuella kompetensutvecklingsplaner. Man tar olika beslut såsom att göra färre saker men 

satsa hårdare. Flera intervjupersoner berättar att man diskuterar igenom alternativ och 

kommunicerar med berörda innan man fattar beslut. Att det är viktigt att ha kontroll på 

omvärldsspaning och arbeta för sin sak kommer också fram i intervjuerna.  

 

”…vi som enhetschefer är ju ändå med på klinikledningsmöten och då träffar man i alla fall 

verksamhetschefen och då får man ju där försöka ... prata om saker och ting, om vad som är 

på gång och så. Men sen så försöker vi väl också att ute på de olika enheterna där man 

jobbar, att man… jag menar att man jobbar ju i team och så där, att man försöker prata och 

på det sättet, alltså det är ju att försöka… ibland är det ju nästan att man lobbar litet grand 

för vissa saker som man ska införa eller som man vill ändra på…” 

 

Arbetet i linjen kan fungera mer eller mindre bra. Ledningsgruppen kan fungera som 

gemensam plattform för planering och ansvarsfördelning men det finns även beskrivningar av 

att man är lämnad ganska ensam med att planera och ta ansvar. Man upplever att man kunde 

ha en bättre strategi, för egen del samt i linjen, för hur man arbetar med implementering. 

 

”…idag finns det ju, alltså det är ju upp till våra verksamheter att organisera efter bästa 

förmåga, det finns ju inget som är uttryckt att vi ska jobba med det här nån viss del eller att vi 

ska ha nån viss person som ska driva det här eller…” 

 

Man beskriver att det tar tid att förändra en kultur och hur de som är engagerade får slita för 

att få med alla. Att trögheten inte bara finns i samverkan med andra utan även i den egna 

professionen ibland. Hur man lyckas med implementering kan bero på enstaka personers 

inställning. Några intervjupersoner berättar att de upplever en förändring i kulturen på sin 

arbetsplats. Att man börjar få in ett sätt att arbeta med implementering i vardagen vilket 

underlättar för de processer som krävs. 
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”Egentligen handlar allt vårt arbete om att jobba med effektiva processer oavsett om det 

gäller tjänsteprocessen eller hur vi jobbar systematiskt för att få in kunskap och jobba med 

ständiga förbättringar. Det är en del av min kultur” 

 

Intervjupersonerna upplever att det ibland är deras egna brister som påverkar processerna på 

arbetsplasten. Det kan vara att man tycker att man har för litet akademisk kunskap eller 

kunskap om vart man ska söka den information eller det stöd man efterfrågar. Att man har 

svårt att värdera vad som är viktigt. Svårigheter att förstå vad medarbetarna behöver för att 

kunna jobba med implementering beskrivs också. Utbildningsplaneringen påverkas av saker 

som dyker upp under året och gör att det inte är lätt att hålla den linje man bestämt. Man 

tänker inte alltid på att ha tydliga planer. Svårigheten att verkligen få in ny kunskap i 

vardagen beskrivs av några intervjupersoner. En person beskriver hur lätt det är att man går en 

utbildning och sen kommer man hem och faller tillbaka i gamla hjulspår.  

 

Att ha kunskap om evidensbaserad vård 
 
Cheferna uttrycker en vilja att arbeta evidensbaserat. Man vill följa senaste forskningsrön och 

evidens och kunna kommunicera ut detta till medarbetarna. Samtliga chefer har deltagit i 

chefsutbildningar. Synpunkterna på de chefsutbildningar man genomgått i landstingets regi, 

skiljer sig beroende på om man deltagit i nyare eller äldre utbildningar. De som deltagit i 

utbildningar de sista 3-4 åren, anser att man får kunskap om evidensbaserad vård (EBV) samt 

verktyg för hur man som chef arbetar med processer för implementering. 

 

”…och hur man kan jobba mer effektivt för att införliva ny kunskap, hur man ska jobba med 

det i process för att få in det i verksamheten och det är ju därför bland annat som jag går den 

här utbildningen och blir glad att man jobbar just på det här seminariet med 

förbättringsarbete, det handlar ju mycket om att få in ny kunskap både det som finns inom 

väggarna redan och att ta in nytt och hur…alltså vad har vi för verktyg att tillgå för att jobba 

med det för att få in det i verksamheten, för att få det på rulle…” 

 

De chefer som har äldre chefsutbildningar upplever inte att de fått utbildning i hur man 

konkret arbetar med utveckling och implementering av nya rön. Man saknar kunskap om 

EBV samt hur man kan utveckla professionen och verksamheten. 
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”…i alla chefsutbildningar och sånt där är det ju jättemycket, alltså det är ju ledarskap och 

såna här frågor och det är ju mycket personalfrågor och ekonomifrågor och allt möjligt sånt 

där men det är ju egentligen …det har inte varit någonting i de här grejerna med 

profession…alltså utveckling av …eller verksamhetsutveckling egentligen eller 

överhuvudtaget om du tänker nu med, ja vad som kommer fram i vetenskap och...ingenting 

sånt har ju varit, vad jag nu kan alltså erinra mig, på de här chefsutbildningarna…” 

 

Det finns en viss osäkerhet hos cheferna när det gäller begreppet evidens. Man upplever att 

man inte har pratat om det i de utbildningar man genomgått, det är otydligt hur man förväntas 

förhålla sig till evidens.  

 

”…bara förstå det akademiska språket ibland, alltså bara när ordet evidens kom, innan man 

började förstå, vad är det man pratar om…” 

 

Eftersom utövandet av sjukgymnastik bygger på vetenskapliga grunder ser man vikten av att 

ha medarbetare med utbildning inom EBV. Det finns däremot en tveksamhet i om huruvida 

chefen behöver mer kunskap om EBV för att leda verksamheten. 

 

”…ja, jag faller ju tillbaks till det här med evidens och att …jag menar mera hur man söker 

artiklar och jag tänker att över huvudtaget, hela den biten skulle säkert tillföra …eller så 

kanske det är min egen känsla av att det är en trygghet att ha kontroll på, att då vet jag att jag 

täcker upp alla bitar, jag är inte säker på att jag behöver det…” 

 

Förhållandet till medarbetaren 
 
Några tankar om vad man kan behöva ta hänsyn till för att lyckas med implementering av ny 

kunskap är kopplade till individen, medarbetaren. Att ta hänsyn till individuella olikheter hos 

medarbetarna är viktigt. Det kan också röra sig om att medvetandegöra för var och en vad 

man behöver ändra på, att ta med de redan frälsta först. Man uppmärksammar att enskilda 

individer har olika förändringsbenägenhet men också att alla medarbetare har ett 

utvecklingsansvar. 
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”… det är ju så att vi har ju alla i våra anställningar en skyldighet att hålla oss uppdaterade 

och det här tror jag inte alla är medveten om, vad som står, och att vi är skyldiga att ge en 

god vård och det innebär att vi ska använda oss av den bästa och mest kända kunskapen…” 

 

Vilken inställning medarbetarna har till ny kunskap har också betydelse för om det går bra 

eller inte att implementera den. Att man har ”hjärtebarn”, att man tror väldigt mycket på det 

gamla och har svårt att släppa något man gillar, försvårar implementeringsprocessen. Ibland 

uppfattas riktlinjer som direktiv uppifrån, som man inte har lust att följa. 

 

”…människan är ju tudelad med att dels vill man göra det man alltid har gjort, för det är 

tryggt, säkert och sen har man också en del förändringsbenägenhet inom sig och den där 

fördelningen inom var och en av oss den är väldigt olika…”  

 

Några intervjupersoner berättar om hur psykologiska faktorer spelar roll för införandet av nya 

rön. att det kan finnas en förändringsrädsla hos vissa medarbetare, att man kan vara rädd för 

att blir granskad, eller för att bli osynlig om det jag är bra på försvinner ur verksamheten. Att 

det kan finnas motsättningar i arbetsgruppen mellan de som vill ta in nyheter och de som 

stretar emot. 

 

”…det går inte att vända en båt på en gång och därför kan det vara så att de som redan har 

vänt inte riktigt orkar med de här som stretar emot och vill ha det som det var förr…” 

 

Den underlättande faktor som samtliga intervjupersoner nämner är de medarbetare som är 

intresserade av ny kunskap. Inom sjukgymnastkåren finns många som har en kunskapstörst 

samt intresse för förändring och förbättring. Dessa personer fungerar på några enheter som 

utvecklingsansvariga och får i sin roll entusiasmera och stötta andra medarbetare i EBV-

arbete. De blir motorer för de övriga i gruppen. Någon beskriver att det sker 

utvecklingsarbeten hela tiden eftersom alla är engagerade och entusiastiska. 

 

”Det som gör det enkelt är att professionen är så intresserad, de brinner ju ofta ganska 

mycket för förändring och förbättring, så det är en positiv faktor ” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Giacomini & Cook (10,11) menar att den kvalitativa studiens giltighet kan tas fram genom att 

studera studiens design och analys. I metodbeskrivningen bör det framgå hur deltagarna var 

valda, vilken metod som använts för att samla data, omfattning av datainsamling samt 

analysprocedurer. I beskrivningen av metoden har författaren medvetet inte presenterat 

deltagarna i detalj. Detta beroende på att gruppen personer med ledningsansvar för 

sjukgymnaster är liten i det aktuella landstinget. Det finns en risk för att någon kan känna sig 

utpekad. Eftersom det utlovades konfidentiell behandling av materialet får detta väga tyngre 

än en mer detaljerad beskrivning av de intervjuade cheferna.  

Att beskriva hur chefer resonerar kring implementering av ny kunskap är en omfattande 

forskningsfråga. Hur omfattande den är, insåg författaren när hon skulle bearbeta det rikliga 

materialet. Kanske skulle en snävare fråga ha inneburit ett mer hanterligt material men då 

hade det funnits en risk för att intressanta synpunkter aldrig kommit fram. 

Valet att använda intervju som metod, baserades på en önskan att nå en djupare förståelse 

för intervjupersonernas resonemang kring implementering av ny kunskap.  Enligt Kvale (12) 

är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att beskriva och få en förståelse för, hur den 

intervjuade upplever och förstår de teman som intervjun innehåller.  

Ett alternativ till intervju, kunde ha varit att skicka ut en enkät till personer med 

ledningsansvar för sjukgymnaster inom landstinget. De sex personer som intervjuades 

motsvarar ca 20 procent av populationen. Med en enkät skulle man förmodligen ha fått en 

större täckning. Författaren bedömde dock att en enkätstudie skulle bli alltför snäv och 

styrande och inte på samma sätt kunna förmedla personernas resonemang. 

Att ha några öppna frågeställningar som utgångspunkt för intervjun fungerade bra. Kvale 

(12) menar att intervjun kan utföras på olika sätt och ha olika syfte. Den kan hållas öppen och 

ostrukturerad med syfte att utforska ett ämne förutsättningslöst eller så kan intervjun vara mer 

strukturerad för att exempelvis kunna se skillnader mellan grupper. Under interventionens 

gång upplevde författaren att hon pratade mindre och lyssnade mer vilket gav 

intervjupersonerna tid att reflektera under tiden som de pratade. Detta gjorde innehållet rikt på 

meningsbärande enheter.  

Författaren arbetar själv som chef för sjukgymnaster. Det är svårt att bedöma om det varit 

till för- eller nackdel för vald metod. De Poy & Gitlin (13) anser att man som intervjuare bör 

vara medveten om sin förförståelse av ämnet och undvika att påverka svaren utifrån de egna 
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uppfattningarna. Eftersom det är ett samtal mellan människor går det inte, och är heller inte 

önskvärt, att undvika att forskaren påverkar intervjun med sin person. Intervjuaren måste 

därför ha förmåga att etablera en relation på en lämplig nivå med intervjupersonen.  

Studien genomfördes i utbildningssyfte, därför ansåg författaren att det var viktigt att själv 

utföra intervjuerna trots att det kanske skulle påverka intervjupersonerna negativt, utifrån 

resonemanget att man inte skulle vilja blotta sina svagheter inför en chefskollega. Denna 

farhåga kom dock på skam och författaren upplevde i stället en stor fördel med att ha 

kännedom om det studerade området. Det var enkelt att ställa följdfrågor för att utveckla det 

resonemang som fördes. Intervjupersonerna visade stor öppenhet, ärlighet och villighet att 

dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser.  

Intervjuerna gav ett rikt material att utgå från. Kvalitativ innehållsanalys var den metod 

som användas för att analysera och bearbeta materialet. Den metodologiska ansats som 

användes vid analysen var induktiv, dvs. en förutsättningslös analys av texterna (9). Det var 

en utmaning att ta ut lagom stora meningsbärande enheter. Författaren valde att inte ta hänsyn 

till frågeställningarna när meningsbärande enheter togs ut. Kanske hade det förenklat 

processen med kodning och kategorisering. Det hade dock resulterat i att man förlorat mycket 

av den information som kom fram vid intervjuerna eftersom följdfrågorna ledde in samtalet på 

områden som författaren inte förutsett skulle beröras. Detta märktes vid kodningen där 

författaren tagit ut någon enhet som inte var meningsbärande utifrån frågeställningen men 

mycket intressant i sammanhanget.  

Själva kategoriseringen utfördes tillsammans med handledaren. När det gäller 

kategoriseringen kan författaren bara hålla med Hällgren Graneheim och Lundman (9) som 

menar att komplexiteten i en upplevelse kan göra det svårt att passa in den i endast en 

kategori. Upplevelser kan ibland passa i två eller fler kategorier. Det var svårt att kategorisera, 

vissa koder kunde användas i fler kategorier beroende på hur de vinklades. När författaren 

började dokumentera resultatet, fick några koder flyttas om till andra kategorier. Den stora 

mängden textmassa var otymplig att arbeta med, vilket förmodligen berodde på att författaren 

aldrig gjort detta förut. Samtidigt gav den mycket information. Detta var en av de svåraste 

delarna i analysen och författaren anser att man på grund av komplexiteten gärna bör vara två 

eller fler som går igenom materialet och analyserar.  

Eftersom intervjuerna baseras på en liten grupp kan inte resultatet generaliseras till att gälla 

andra än de som intervjuats. 
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Resultatdiskussion 

De resultat som framkommit av intervjuerna har inte alltid gått att verifiera eller motsäga 

eftersom det har varit svårt att hitta forskningsresultat inom området. Resultatet presenteras 

och diskuteras utifrån de kategorier som framkommit vid analysen.  

 

Att ta del av ett ökat kunskaps- och informationsinflöde 

 

De intervjuade cheferna beskriver att det har skett en stor ökning av kunskapsinflödet. 

Författaren menar att ökningen av kunskap kan bero på att man inom sjukgymnastutbildning, 

liksom inom de flesta medellånga vårdutbildningar, satsat på att forskarutbilda studenterna. 

Detta har genererat ett stort antal forskare som i sin tur producerar nya rön inom de områden 

där sjukgymnaster arbetar. Att utvecklingen inom IT har bidragit till att inflödet av ny 

kunskap och information har ökat kraftig de senaste åren är något som intervjupersonerna 

noterat. De upplever att många instanser, statliga myndigheter, landstingsledningar, 

universitet, fackförbund mm, ser möjlighet att lägga ut information på nätet alternativt skicka 

den via mail. Det är lätt att missa viktig information, något som beskrivs av Forsner et al. (14) 

De menar att dålig kännedom om riktlinjer och svårighet att hålla sig uppdaterad med de 

senaste rekommendationerna kan hänföras till den överväldigande mängd av forskning som 

kommer. Författaren menar att det är en fantastisk utveckling som har gjort att tillgången till 

ny kunskap är snabb och relativt enkel. Men baksidan av myntet är att man förväntas ta in och 

sortera allt det nya som kommer, för allt berör ju inte den verksamhet man arbetar i.  

De deltagare som har lång yrkeserfarenhet uppger att de märker att kunskapsutvecklingen 

inom sjukgymnastik förändrats under åren. För ett par decennier sedan innebar 

vidareutbildning inom sjukgymnastik att man deltog i en kurs för att lära sig hantverket inom 

ett specifikt område och ofta med en specifik metod. Schön (15) beskriver hur andra 

världskriget blev en bidragande orsak till den ökade forskningen och till att fler ”experter” 

utbildades. Yrken inom exempelvis teknik, rättsväsende och vård blev akademiska och 

fokuserade mindre på hantverkskunnandet. Konsekvensen av det blev att man utbildade 

experter som förväntades utföra arbetsuppgifter som de inte var utbildade för. Författarens 

erfarenhet är att sjukgymnastik, liksom många andra yrken inom sjukvården, har förändrats 

från att vara ett hantverksyrke till att bli ett akademiskt yrke som kräver högskoleutbildning. I 

dag är fokus mycket mer på att förstå teoretiska resonemang samtidigt som man breddat 

kunskapsområdena. Man utbildar sig exempelvis i ”Motiverande samtal” och andra metoder 
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som inte hör till kärnämnet sjukgymnastik men som förstärker effekterna av 

behandlingsinsatserna. Utbildningar blir allt oftare kopplade till universitet och högskolor 

vilket också gör att de får en mer vetenskaplig grund. 

 
Organisationens påverkan på och betydelse för ledningsarbetet 
 
Intervjupersonerna beskriver att de saknar en struktur för spridning av ny kunskap. De uppger 

även att de har dålig kunskap om vilka stödfunktioner som finns från centralt håll. Man kan 

fundera på om detta beror på dålig information eller på att det inte finns det stöd som 

efterfrågas i organisationen? 

The Promoting Action on Research Implementation in Health Services – PARiHS (16), är 

en modell för implementering som utvecklats i Storbritannien under 2000-talet av Royal 

College of Nursing Institute i Oxford. I PARiHS struktur, beskrivs lyckad implementering 

som en procedur där man tittar på och tar hänsyn till; evidensens typ och beskaffenhet, 

egenskaperna hos det kontext där evidensen ska introduceras och det sätt på vilket processen 

faciliteras. Den bygger på teorin att den mest lyckade implementeringen sker där evidensen är 

vetenskapligt robust och matchar professionell konsensus och patienters preferenser, där 

kontext är förändringsbenäget med positivt inställd kultur, starkt ledarskap och adekvata 

kontroll- och återkopplingssystem, samt där det finns passande facilitering för 

förändringsarbete med insatser från skickliga externa och interna facilitatorer. Författarens 

erfarenhet är att implementering är en komplex process och att landstingen i Sverige har haft 

olika sätt att organisera sitt stöd till vårdverksamheterna för att dessa ska ha stöttning i 

processen att föra in och befästa ny kunskap. Några landsting är långt framme med särskilda 

organisationer för detta utvecklingsarbete medan andra precis har påbörjat processen. En 

orsak till att det ser så olika ut, kan vara att implementeringsforskning inom hälso- och 

sjukvården är en relativt ny företeelse. Allt eftersom det har skett en ökning av forskning 

inom området, börjar det komma förslag till ramverk och modeller som man kan använda för 

att implementera och utvärdera.  

Vid intervjuerna framkom synpunkter på att det läggs ner arbetstid på förändringsprocesser 

som sedan inte leder till förändring. Behovet av centrala direktiv lyfts fram av de intervjuade 

cheferna och de menar att riktlinjer är ett stöd för utvecklingsarbete. Det ger en 

samstämmighet med en tidigare studie där man funnit att ett aktivt ledarskap med en central 

administration som stöttade kliniska riktlinjer, var viktiga framgångsfaktorer för att lyckas 

med implementering, Detta ledde till ökad medvetenhet och villighet att förändra klinisk 

praktik (14). Arbetet med att skapa en bättre mottagarorganisation för ny kunskap som 
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exempelvis nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, pågår i det aktuella landstinget. 

Författaren anser att det är bra om det kan fattas beslut i linjen om vad man ska införa eller 

inte så att det inte läggs ner onödig tid på implementering av något som till slut blir en 

”hyllvärmare”. Vissa forskningsresultat kanske kräver ny utrustning, ny organisation eller nya 

arbetssätt som påverkar den befintliga verksamheten. Då behövs det en helt annan process 

innan man inför den nya kunskapen, i vissa fall kanske det inte alls är möjligt att införa den av 

olika skäl exempelvis ekonomiska. 

I det aktuella landstinget har man organiserat sjukgymnaster i mindre enheter utifrån den 

verksamhet där man bedriver sitt arbete. Det kan innebära att man som chef leder fler 

yrkesgrupper än sjukgymnaster och ofta bara ett fåtal personer inom varje yrkesgrupp. Det 

kan också innebära att chefen inte alltid är sjukgymnast till professionen. De intervjupersoner 

som har den rollen uttrycker att det är svårt att göra bedömningar och att föra frågor uppåt när 

man har för litet professionell kunskap. Det blir svårt att argumentera. Man känner sig ensam 

och utlämnad och intervjupersonerna beskriver problem med att uppdatera sin arbetsgrupp 

inom alla områden samt att ge utrymme för att höja den vetenskapliga kompetensen, samtidigt 

som man ska bedriva full verksamhet. De ekonomiska resurserna räcker inte till för 

exempelvis vikarier. Det finns studier (17) som visar en positiv korrelation mellan storlek på 

sjukhus och användandet av forskning i verksamheten. Ett större sjukhus ger bättre 

förutsättningar för personal att utveckla arbetet. Man har bättre bemanning och stödstrukturer.  

Författaren menar att samverkan i nätverk och kontakter med andra chefer är en viktig faktor 

för att orka med att driva utveckling och föra in ny kunskap. Ensam är inte stark. Eftersom de 

sjukhus som finns i det aktuella länet är förhållandevis små blir det utifrån detta antagande, 

ännu viktigare med centrala stödstrukturer och samverkan i länet.  

Att man delar sitt chefsuppdrag med kliniskt arbete beskrivs av några intervjupersoner. Det 

är en svårighet som många landstingsanställda chefer har enligt författarens egna erfarenheter. 

I mindre verksamheter, exempelvis paramedicinska grupper, är arbetsgruppen för liten för att 

ha en chef på heltid. Där kombineras ofta ett chefsuppdrag med klinisk verksamhet. 

Författarens uppfattning är att äldre vårdutbildningar fokuserade på patientarbete och många 

chefer är skolade i att alltid sätta det i första rummet. Scott-Findlay och Golden-Biddle (18) 

har undersökt hur organisationskultur påverkar användandet av forskningsrön. De menar att 

en organisation kan ha fokus på uppgift eller på reflexion och att man i dagens sjukvård 

räknas som effektiv om man har mycket praktiskt vårdarbete att göra. Det värderas mer 

viktigt än att sitta ner och reflektera över det man gör. Författaren delar den uppfattningen. 

Man förväntas inte sitta och läsa och reflektera på arbetstid. Att arbeta är att fysiskt tillbringa 
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tid på språng med patienter och annan personal. Det medför att det patientarbete man har 

ansvar för i sin tjänst, ofta går före de arbetsuppgifter man har som chef.  

De intervjuade cheferna upplever att det inte finns några ansvariga för sjukgymnasters 

professionsutveckling. Enligt författarens erfarenheter är det i det aktuella landstingets 

organisation otydligt vem som har ansvar för att ge direktiv och för att sanktionera 

förändringsarbete inom sjukgymnastik. Sjukgymnaster finns i flera divisioner, det 

övergripande ansvaret är fördelat på olika divisionschefer, länschefer och sektionschefer, 

vilket gör det svårt att arbeta med länsövergripande frågor. Till exempel har sektionscheferna 

inom internmedicin ansvar för sina respektive diagnosområden och då i egentlig mening även 

för sjukgymnastiska insatser inom dessa områden. Som ett par av intervjupersonerna uppger, 

finns inget forum för gemensamma diskussioner med chefer inom sjukgymnastik, om vilka 

insatser som ska prioriteras inom de olika områdena. Detta gör att dessa chefer själva får hitta 

sina nätverk och forum för utveckling, vilket intervjupersonerna anser försvåra 

implementeringsarbetet.  

De intervjupersoner som leder mindre enheter, upplever att det är svårt att hålla 

sjukgymnasterna uppdaterade inom alla verksamhetsområden. Författaren menar att det 

kanske inte är kanske inte så konstigt med tanke på att forskning inom sjukgymnastik ofta 

riktar sig mot de diagnosområden som sjukgymnaster verkar inom. I landstingens primär- och 

specialistvård behöver sjukgymnasterna ofta spänna över ett flertal diagnosområden eftersom 

strukturen inte tillåter att man verkar inom ett enda specialområde. Konsekvenserna av detta 

är att det krävs uppmärksamhet på de nya rön som kommer, inte bara inom ett område utan 

inom flera områden. Om man då har en liten enhet med ett fåtal sjukgymnaster blir det svårt 

att hinna med att hålla sig à jour med ny kunskap. Enligt författarens erfarenhet var det för 20 

år sedan, mycket vanligare att sjukgymnaster arbetade utifrån intresse och inte utifrån 

patienternas och verksamhetens behov. I dag, när ekonomin stramas åt, blir det allt viktigare 

med styrning av verksamheten, att se till att de resurser som finns nyttjas på ett effektivt sätt. 

Att det man gör har effekt och gagnar patienten. Därför blir det allt tydligare att man som chef 

för en liten grupp med brett ansvarsområde, behöver stöd från centralt håll i form av direktiv 

som ger ramar för prioritering och att man behöver samverka med andra för att orka med att 

förändra.  

De sjukgymnastiska insatserna är oftast en del av en vårdinsats och samverkan med andra 

yrkeskategorier är en viktig del av arbetet. Detta innebär att införandet av ny kunskap liksom 

avvecklandet av gamla, icke verksamma metoder påverkar vårdprocesser där flera 

yrkesgrupper är delaktiga. De intervjuade cheferna beskriver att detta kan ge en tröghet i 
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implementeringsprocessen, att en eller ett fåtal individer kan stoppa upp förändringsarbetet. 

Författaren anser att detta problem är vanligt och delvis kan bero på hur ledningen värderar 

införandet av ny kunskap i verksamheterna.  

 
Forum och mötesplatser för utvecklingsarbete 
 
I arbetet med att införa ny kunskap uppger intervjupersonerna att det finns olika forum för 

cheferna att tillgå. Några forum är formellt skapade exempelvis arbetsplatsträffar och 

ledningsmöten men de flesta forum skapas i den egna verksamheten. Något som är mycket 

vanligt inom sjukgymnastikverksamheter och som alla intervjuade chefer använder sig av, är 

regelbundna professionsträffar där man internutbildar och diskuterar nya rön. Författaren 

menar att detta kan bero på att arbetsgruppen består av ett fåtal personer som måste gripa över 

stora kunskapsområden. Detta medför att man måste dela på kunskapsinhämtningen för att 

orka med att ta in nyheter. Inom specialistvården arbetar de större yrkesgrupperna som 

exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor mer specialiserat och oftast på en och samma 

vårdavdelning. För de sjukgymnastiska grupperna vid de mindre sjukhusen, krävs att man har 

en bred kunskap eftersom man ersätter varandra vid frånvaro och därigenom rör sig mellan 

flera vårdavdelningar med olika specialisering.  

Intervjupersonerna beskriver hur en chefsgrupp kan vara ett stöd och en inspiration och att 

nätverk är viktiga forum för samverkan i utvecklingsfrågor. Armstrong och Kendall (19) 

menar att kunskapsnätverk bestående av kliniker, beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, 

forskare samt de som utformar riktlinjer, skulle kunna fungera som instrument för att bygga 

användbara baser för evidens. Dessa nätverk skulle kunna förse de som arbetar i sjukvården 

med sätt att föra in evidens i praktiken. För några år sedan genomfördes ett utvecklingsarbete 

inom specialistvården inom det aktuella landstinget. Detta medförde att man skapade 

länsövergripande nätverk inom några diagnosområden för arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. Dessa nätverk har använts i arbetet med nationella riktlinjer och det är enligt 

författaren en arbetsform som skulle kunna bidra till att förenkla arbetet med att evidensbasera 

sjukgymnastiska behandlingsmetoder för de enheter som har få sjukgymnaster och därmed 

inte själva mäktar med att greppa över alla områden.  

 
  
Chef - att vara förebild, organisatör, möjliggörare, pådrivare, bevakare och uppföljare 
 

Intervjupersonerna beskriver ett antal olika roller utifrån implementeringsprocessen; att verka 

som organisatör, möjliggörare, pådrivare, bevakare och uppföljare. Författaren anser att det är 
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viktigt för att arbetet ska flyta att man som chef inser att man har ansvar för dessa funktioner. 

Det innebär inte alltid att man själv behöver utföra alla uppgifter som följer med rollen men 

om man inte själv vill ha alla roller måste man utse någon annan som tar på sig arbetet. Det 

kan vara att organisera träffar, att bistå kollegor vid artikelsökningar eller att göra 

uppföljningar. De intervjuade cheferna tar stort ansvar för utvecklingsarbete. Vikten av att 

vara förebild för medarbetarna lyfts fram. Margo (20) visar att låg prioritet hos ledning att 

evidensbasera praxis, prioritering av rutinarbete i vården, liten motivation att förändra samt 

kulturella hinder inkluderande bristande klarhet gällande roll och praxis, förhindrar 

implementering av forskningsrön. Författaren menar att man som ledare bör visa att man ser 

implementeringsarbete som en viktig del i det ordinarie arbetet om man vill att det ska 

genomföras. Om chefen inte visar att det är viktigt kommer inte heller medarbetarna att tycka 

att det är viktigt. Det ansvaret kan aldrig delegeras bort. 

 
Att arbeta med förändring – planera, kommunicera, reflektera 
 
Ingen av de intervjuade cheferna hade någon uttalad strategi för implementeringsarbete. De 

arbetar med sina processer men oftast utan att ha en plan för arbetet. Ibland finns det en 

strategi i ledningen men inte alltid. Vad kan detta bero på – tidspress, ingen utbildning, dåliga 

stödfunktioner? Författaren menar att modeller skulle kunna underlätta för ledare att lägga 

upp en strategi för hur man ska gå tillväga. Grol & Grimshaw (3) menar att forskarna tycks 

vara relativt eniga om att hinder för implementering av ny kunskap kan uppstå på olika nivåer 

(individ, grupp och organisation). Det tycks också finnas en enighet om att man bör rikta 

åtgärder mot de specifika hinder som man ser. 

Författaren anser att en struktur att utgå från gör att man lättare kan se vilka faktorer, inom 

vilka nivåer, som man specifikt behöver arbeta med. På det sättet kan man lägga upp en 

strategi för det. Om det aktuella landstinget antog en modell för att arbeta med 

implementering skulle denna kunna läras ut i olika utbildningar för staber, chefer och 

medarbetare. Därigenom skulle man få en samsyn och så småningom en gemensam 

kunskapsbank för vilka strategier som fungerar när ny kunskap ska införas. En bra struktur 

blir också ett stöd i beslutsfattandet huruvida ny kunskap, som ibland även innebär ny teknik 

som blir kostnadsdrivande, ska införas eller ej. 

Gifford et al. (21) undersökte hur chefers beteenden och aktiviteter påverkar användandet 

av kliniska riktlinjer. De fann att de strategier som hade positiv påverkan var; att underlätta 

för medarbetarna att använda riktlinjerna, att skapa en positiv miljö för ”best practice” samt 

att påverka organisatoriska strukturer och processer. Det innebar ett ledarskap där chefen 



 27

fungerade som stöd och förebild för medarbetarna. Chefen var också bärare av 

organisationens policys och satte mål för verksamheten som överensstämde med EBV.  I 

studien presenterades en modell för de ledarskapsstrategier, beteenden och aktiviteter, som 

kan användas för att införa och vidmakthålla kliniska riktlinjer. Många av dessa beteenden 

och aktiviteter beskrivs av intervjupersonerna men används inte som en medveten strategi för 

implementering av ny kunskap.  

Rycroft-Malone (17) har undersökt kunskapsöverföring i förhållande till teoretiska 

modeller. Hon menar att forskning inom implementeringsområdet har förekommit länge men 

det är bara de senaste åren som det förekommit i forskning kopplad hälso- och sjukvård. 

Forskningsfältet är i sin linda och man har bara börjat förstå vilka faktorer som är viktiga i 

implementeringsprocessen. I dagsläget finns det inte några klara direktiv för att hjälpa 

forskare inom sjukvård, kliniker eller ledare att besluta vilka implementeringsstrategier man 

ska använda, i vilket kontext man ska verka eller mot vilken grupp av intressenter man ska 

rikta sig. Rycroft-Malone anser att forskningen måste breddas och att utveckling av teoretiska 

modeller är en av många delar i processen som kräver ytterligare studier. 

Det finns tyvärr alltså ingen universalmetod som man kan applicera. Trots kritiken mot 

användandet av teoretiska ramverk, menar författaren att exempelvis PARiHS och den modell 

som Gifford et al (21) tagit fram för ledarskap, kunna användas för att bygga upp en bättre 

struktur för implementering av EBV. Även om de inte är fulländade och helt vetenskapligt 

utvärderade, så kan ramverk ge stöd. De kan påvisa vilka faktorer man bör ta hänsyn till för 

att förbättra strukturen och i förlängningen införliva utvecklingsarbete, i det dagliga arbetet på 

enheterna.  

 
Att ha kunskap om evidensbaserad vård 
 
De intervjuade cheferna vill följa forskningsrön och kunna implementera dessa i sina 

verksamheter. För detta krävs kunskap. Författarens erfarenhet är att de flesta 

chefsutbildningar innehåller grundläggande kännedom om gruppsykologi, förändringsarbete, 

konflikthantering samt verksamhetsplanering och uppföljning. De intervjuade cheferna 

beskriver att de använder dessa kunskaper när de arbetar med implementering, som ju i sig är 

en förändringsprocess. Det man kan se av intervjuerna är att den nuvarande chefsutbildningen 

inom aktuellt landsting korrelerar bättre mot det behov man har som chef angående 

implementeringskunskap, än de utbildningar man gett tidigare.  

De intervjupersoner som har äldre chefsutbildning har arbetat länge som chefer. 

Författaren upplever att de är kunniga och erfarna inom ledarskap men saknar kunskap om 
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evidensbaserad vård. Enligt Strauss el al. (22) innebär evidensbaserad vård, EBV att man 

utifrån sin kliniska expertis väger samman en patients unika förutsättningar och preferenser 

med bästa tillgängliga vetenskapliga evidens för nyttan av olika åtgärder, när man utformar 

vården. 

Intervjupersonerna upplever en osäkerhet huruvida de behöver ha egna kunskaper inom 

forskning för att vara bra ledare. Författaren menar att det kanske kan vara tillräckligt om den 

kunskapen finns hos medarbetarna men att alla, inklusive chefen, behöver ha kunskap om de 

krav som ställs på sjukvården idag. I USA rekommenderar The American Organization of 

Nurse Executives, att ledare bör ha forskningskompetens inom till exemplen områdena hur 

man skapar rutiner för att använda EBV i praktiken, att kunna tolka och sprida 

forskningsresultat samt förespråka användandet av dokumenterad ”best practice” (20). 

Johansson et al. menar att chefer med högre utbildningsnivå som inkluderar 

vetenskapsmetodik, i större omfattning tenderar att nyttja forskning i verksamheten (23).  

Sjukvården har alltid varit en kunskapsorganisation. I dagsläget kommer ny kunskap i större 

omfattning och mycket snabbare än för 10-15 år sedan. Det innebär att kunskap devalveras i 

en snabbare takt och därför ständigt måste uppdateras med nya rön. Detta, anser författaren, 

gör att man som chef måste ha strategier för kontinuerlig implementering i verksamheten. 

 
Förhållandet till medarbetaren 
 
Medarbetarnas inställning till ny kunskap lyfts fram av de intervjuade cheferna som en viktig 

faktor för hur man lyckas med implementering. De olika hindrande faktorer hos medarbetarna 

som intervjupersonerna berättar om är; att man upplever tidsbrist, man har sina hjärtebarn 

som man inte vill tappa, man gillar inte uppifrånkommande direktiv, man är rädd för 

förändring och tappad status. Detta bekräftas av studier som undersökt försvårande faktorer 

för implementering (4, 14 ). På samma sätt visar sig de faktorer som är underlättande för 

processen: eget intresse, stöd av chefen, bra verktyg och kunskapstörst att stämma väl överens 

med andra studier (14,16) Författaren menar att detta är vanliga mänskliga egenskaper och 

beteenden som förekommer i större eller mindre omfattning hos de flesta människor, 

inklusive chefer. För en chef blir det däremot viktigt att ha kunskap vilka psykologiska 

faktorer som ligger bakom beteendet för att kunna påverka medarbetarnas att förändra sitt 

arbetssätt. 

Det var bara en av de intervjuade cheferna som lyfte fram det ansvar som varje 

medarbetare har för att hålla sin kompetens uppdaterad. Legitimerad sjukgymnast är en 

självständig, akademisk profession som lyder under lagar och riktlinjer. Varje sjukgymnast 
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har ett eget ansvar för sitt yrkesutövande I hälso- och sjukvårdslagen (24) står att en 

legitimerad sjukgymnast i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska 

följa, nyttja och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete. Där står också att 

verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. I högskolelagen (25) 

ställs krav på sjukgymnastutbildningar att ge studenterna förmåga att söka och värdera 

kunskap på vetenskaplig nivå. De ska också lära sig att följa kunskapsutvecklingen. 

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund har tagit fram etiska regler för sjukgymnaster (26). 

I dem framhålls att sjukgymnasten ska underhålla den egna kompetensen genom att följa 

utvecklingen inom det egna området samt att man har ansvar för utveckling av professionen. 

Det aktuella landstinget har riktlinjer för medarbetare och chefer (27). Där står att varje 

medarbetare ansvarar för att utveckla sin del av verksamheten, sig själv och den egna 

kompetensen. Var och en ska söka aktivt och ta del av den information som finns tillgänglig.  

Trots alla dessa påbud från olika instanser, verkar det som om de intervjuade cheferna 

lägger det största ansvaret på sig själva. Kan det bero på att organisationen inte framhåller 

kunskapssökande och utvecklingsarbete som viktiga arbetsuppgifter. Blir man som chef 

färgad av den verklighet man lever i eller har man dålig kännedom om medarbetarnas ansvar 

för utveckling? Författaren menar att det är viktigt att chefer diskuterar detta ansvar med sina 

medarbetare. Det är inte valfritt att delta i utvecklingsarbete, alla måste ta del av och införliva 

ny kunskap i sitt arbete. Däremot har chefer ansvar för att ge förutsättningar för att arbetet 

med implementering kan genomföras som en del av det uppdrag medarbetaren har i sin 

anställning. 

 

Konklusion 

 
Att implementering av ny kunskap kräver mer än distribution av forskningsresultat är väl 

känt. Intervjuerna visar på den mångfacetterade problematik som man ställs inför som chef. 

Att leda enheter med ett fåtal personer och breda ansvarsområden som exempelvis 

sjukgymnastikenheter, kan innebära särskilda svårigheter. Detta bör uppmärksammas. 

De intervjuade cheferna har en positiv inställning till ny kunskap. Ingen tog avstånd från 

eller uttryckte att det är onödigt med ny kunskap. Alla försöker, så gott det går, att arbeta för 

att respektive verksamhet ska vara uppdaterad enligt nya rön och därigenom ge patienterna 

den behandling som fungerar bäst. Intervjupersonerna tar sin roll som ledare på allvar och 

försöker ge utrymme i det dagliga arbetet för implementering. Att arbeta som ledare innebär 

inte enbart att arbeta med utvecklingsarbete. Det är bara en liten del av det dagliga arbetet 
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som förutom det även innefattar att hålla verksamheten igång, att ta ansvar för personalfrågor 

och att sköta ekonomin. Inom varje område inryms flera arbetsuppgifter och rollen som chef 

innebär att man måste ha förmåga att ha många bollar i luften.  

Om man vill att gapet mellan det vi vet och det vi gör ska minska, måste landstingen hitta 

ett sätt att stötta och guida chefer i det arbete som måste utföras i varje verksamhet, 

tillsammans med de medarbetare som ska förändra sitt sätt att arbeta.  

Flera studier inom implementeringsområdet behövs. Fortsatta studier skulle kunna rikta sig 

mot att foga samman resultaten av olika undersökningar och utforma en modell för 

implementering som är enkel och kliniskt användbar inom hälso- och sjukvården. 
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NN 
 
 
 
 

Hej! 
Jag arbetar som enhetschef vid sjukgymnastiken, Piteå älvdal sjukhus. I mitt arbete som chef 
har jag blivit allt mer intresserad av processen kring implementering av nya forskningsrön. 
Som en del i en magisterutbildning avser jag därför att undersöka hur enhetschefer med 
ansvar för sjukgymnastikverksamhet resonerar kring implementering av ny kunskap. 
Studien kommer att genomföras genom bandade intervjuer som sedan ska bearbetas med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Sammanställningen ska presenteras i en uppsats vid magisterprogrammet inom sjukgymnastik 
vid Luleå tekniska universitet. 
För att kunna genomföra studien behöver jag intervjua sex enhetschefer och jag hoppas att Du 
kan vara en av dem. Om Du vill delta så kommer jag att skicka ut mitt frågeformulär i förväg 
så att Du hinner förbereda Dig. Jag beräknar att intervjun tar ca en timme. När och var den 
sker kommer vi överens om så att det passar Dig. 
Jag kommer att kontakta Dig via telefon inom de närmaste dagarna. Då kan jag närmare 
beskriva mitt arbete och innehållet i intervjun. 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Anita Gustavsson, enhetschef  
Sjukgymnastiken   
Piteå älvdals sjukhus   
Telefon: 0911-752 09 
 
 
 
 
Handledare 
Anita Melander Wikman, universitetslektor 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
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Frågeformulär 
Introduktion: 
Vilken är din professionella bakgrund? 
Hur många sjukgymnaster har du i din verksamhet? 
Hur länge har du varit chef för sjukgymnaster? 
 
Attityd till ny kunskap: 
Inom sjukgymnastiken kommer det ständigt ny kunskap utifrån forskningsresultat. Kunskapen 
kan förmedlas via nationella riktlinjer från socialstyrelsen och sammanställningar från SBU 
eller tex. via utbildningar och tidskrifter. 
Hur upplever du att ny kunskap förmedlas till er sjukgymnastikverksamhet? 
Hur tas ny kunskap emot i din verksamhet? 
(Finns det något strukturerat sätt för mottagandet?) 
 
Ledarens roll och ansvar: 
Hur ser du på din roll och ditt ansvar för hur ny kunskap ska implementeras i verksamheten? 
Vilket stöd har du i det arbetet? 
 
Incitament och hinder: 
Vad gör det enkelt och vad gör det svårt att införliva ny kunskap? 
 
Strategier för implementeringsarbetet: 
Har du någon strategi för hur du jobbar med implementering? 
Vad skulle kunna underlätta för dig? 
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