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Förord
Den här rapporten är resultatet av ett projekt som genomfördes i
Landstinget i Östergötland under 2011-2012, i syfte att pröva en modell
för implementering av evidensbaserad kunskap i klinisk verksamhet.
Projektet genomfördes på initiativ av Metodrådet, Landstinget i
Östergötland, som ett delprojekt i det s.k. Integralprojektet, ett samarbete
mellan landstinget och Linköpings Universitet med finansiering från
Vinnvård och Landstinget i Östergötland.
En multidisciplinär projektgrupp tillsattes, bestående av personer från
avdelningen för Klinisk farmakologi, primärvården, landstingets läkemedelskommitté, FoU-enheten för närsjukvården och Avdelningen för
hälso- och sjukvårdsanalys vid Linköpings Universitet. Rapporten
fokuserar på att beskriva hur modellen togs fram och hur den genomfördes, samt på hur den uppfattades av mottagarna på berörda kliniker.

Sammanfattning
Att hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet är allmänt vedertaget. Ett snabbt ökande kunskapsflöde
innebär dock höga krav på såväl behandlande enheter som på den
enskilda läkaren, som i sitt vardagsarbete ska fatta medicinska beslut
utifrån bästa möjliga kunskap. Att på ett strukturerat och effektivt sätt
underlätta spridningen av, och tillgången till, evidensbaserad kunskap
utgör en stor utmaning för hela samhället, inklusive forskarsamhället. För
vården är det en utmaning att använda kunskapen.
Syftet med projektet var att utveckla, pröva och utvärdera en lokalt
anpassad modell för implementering av evidensbaserad kunskap i klinisk
verksamhet, baserad på ett arbetssätt som tidigare prövats i Kanada
(Alberta Ambassador Programme), och som modifierades för att passa de
lokala förutsättningarna i Östergötland, där projektet genomfördes. Som
kliniskt beslutsproblem att studera valdes förskrivning av läkemedlet
pregabalin, som används vid epilepsi, generaliserat ångestsyndrom
(GAD) och neuropatisk smärta. Valet grundades på att läkemedlet är dyrt
i förhållande till alternativen, på en ökande förskrivning med stor variation inom länet, samt på rapporter om förskrivning utanför rekommenderade sjukdomstillstånd. Sammantaget pekade detta på osäkerhet i hur
läkemedlet skulle användas och därmed utrymme för förbättring.
Projektet genomfördes i fyra steg: 1) Framtagning av ett övergripande
evidensdokument för pregabalin, 2) Expertgruppsmöten (uppdelade på
psykiatri/smärta) där det utifrån evidensdokumentet arbetades fram ett
sammanfattande evidensunderlag/expertrekommendation, 3) Dialogmöten på ett antal sjukhuskliniker/vårdcentraler, samt 4) Uppföljning och
utvärdering. En webbenkät skickades till deltagarna direkt efter
genomförda dialogmöten, samt efter tio veckor. Resultatet visade att
deltagarna till övervägande del var nöjda med innehållet i och formerna
för dialogen. En majoritet bedömde innehållet som värdefullt för kliniska
ställningstaganden, och att det vid tioveckorsuppföljningen fått spridning
på den egna enheten. Statistik över receptförskrivningen av pregabalin
tio månader före och efter interventionen, visade för länets tre psykiatriska kliniker (vilka före interventionen skilt sig drastiskt åt i fråga om
förskrivning per 1000 patienter) en tydlig utjämning i förskrivning mellan
klinikerna. För övriga sjukhuskliniker och vårdcentraler gick det däremot
inte att se någon tydlig förändring i detta avseende.
Sammanfattningsvis bedöms den prövade modellen för implementering
av evidensbaserad kunskap ha fungerat väl utifrån det praktiska genomförandet och baserat på deltagarnas omdömen, och bör därav kunna
prövas även inom andra områden.

Innehållsförteckning
Bakgrund ................................................................................................... 1
Forskning om implementeringsprocesser ............................................. 4
Bakgrunden till denna studie................................................................. 5
Syfte .......................................................................................................... 6
Metod ........................................................................................................ 6
Metodologisk referensram .................................................................... 6
Utformning av vår modell för kunskapsöverföring .............................. 7
Organisering och planering ................................................................... 8
Projektgruppens sammansättning ..................................................... 8
Arbetssteg ......................................................................................... 9
Process för framtagning av evidensdokument ...................................... 9
Bedömning av studiernas relevans och kvalitet.............................. 12
Resultat och evidensgradering ........................................................ 12
Process för att utforma Sammanfattande Evidensunderlag................. 13
Expertgrupper ................................................................................. 13
Genomförande av expertgruppsmöten ............................................ 13
Uppläggning och genomförande av dialogmöten ............................... 15
Urval av kliniker/vårdcentraler för dialogmöten ............................ 15
Genomförande av dialogmöten....................................................... 16
Uppföljning och utvärdering ............................................................... 17
Utvärdering av deltagarnas upplevelse av dialogmötena ............... 17
Jämförelse av receptförskrivning av pregabalin ............................. 18
Resultat .................................................................................................... 19
Deltagarnas upplevelse av dialogmötena vid 1-veckas-uppföljning ... 20
Resultat vid uppföljningen tio veckor efter interventionen................. 20
Resultat vid halvårsuppföljningen ...................................................... 22
Uppföljning av pregabalinförskrivning ............................................... 22
Diskussion ............................................................................................... 24
Slutsatser ................................................................................................. 27
Referenser................................................................................................ 29

Bilaga 1

Medlemmar i de två expertgrupperna

Bilaga 2

Sammanfattande Evidensunderlag för behandling med pregabalin
vid generaliserat ångestsyndrom

Bilaga 3

Sammanfattande Evidensunderlag förbehandling med pregabalin
vid fibromyalgi

Bilaga 4

Sammanfattande Evidensunderlag förbehandling med pregabalin
vid perifer neuropatisk smärta

Bilaga 5

Sammanfattande Evidensunderlag förbehandling med pregabalin
vid central neuropatisk smärta

Från evidens till praktik – Utvärdering av ett nytt arbetssätt

Bakgrund
Det finns få verksamheter i vårt samhälle där forskning och praktisk
tillämpning av forskningsresultat är integrerat i så hög grad som i hälsooch sjukvården. Här omfattas principen att ändmålsenlig hälso- och
sjukvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet av de allra
flesta. Trots en sådan grundläggande samsyn finns det tecken på att det
finns ett besvärande gap mellan existerande forskningsbaserad kunskap
och den praktiska tillämpningen av denna kunskap. Detta kommer bland
annat i uttryck genom olika takt i spridningen av nya metoder och variationer i användning av olika åtgärder (Sveriges Kommuner och Landsting
& Socialstyrelsen 2011). Variationer i praxis kan tyda på både överbehandling och underbehandling dvs. att patienter inte till fullo får tillgång till effektiva åtgärder eller resursslöseri på grund av att åtgärder med
ingen eller liten nytta utförs.
Sådana skillnader i praxis kan ha många bakomliggande orsaker. Forskning pekar på multipla förklaringar på olika nivåer, inklusive olikheter i
kompetens och strukturella faktorer i form av utrustning m.m. (Kennedy
et al. 2010). Även olikheter i professionella och ekonomiska incitament
spelar roll. Ersättningsystemens betydelse för vilka prioriteringar som
görs har uppmärksammats under senare tid. Ytterligare en orsak till variationer, som tros spela roll, är att beslutsfattare på olika nivåer har olika
kännedom om relevant vetenskaplig kunskap och att denna kunskap
tolkas och omvandlas till handlingsregler på olika sätt.
Motståndet eller hindren för att tillämpa ny kunskap på ett systematiskt
sätt kan bottna i okunskap och intressekonflikter kring avgränsade sakfrågor (Grimshaw et al. 2012). Hinder för systematisk tillämpning av
evidensbaserad kunskap behöver inte alltid innebära att ändamålsenliga
metoder sprids alltför långsamt, utan kan lika gärna handla om det motsatta, nämligen att sjukvården allt för snabbt tar till sig nya metoder innan
deras patientnytta och kostnadseffektivitet är säkerställd. Ett exempel på
en snabb men ifrågasatt spridning på sin tid var införande av läkemedelsbestrukna stentar vid kranskärlsjukdom (SBU 2004). Professor Lars
Rydén, kardiolog och ordförande i SBU:s Alertråd1, påpekar i artikel från
början av 2000-talet att den snabba spridning av den nya typen av stentar
är långt ifrån unik; ”Många vill hellre ha snabb tillgång till en ny metod
än avvakta en fullvärdig dokumentation om nyttan av den.” 2 Mellan
1

SBU står för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Alertrådet är en
expertgrupp som består SBU med framtagning av utvärderingar av företrädesvis
nya metoder i ett tidigt skede. www.sbu.se
2
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2111/. Hämtat
2013-09-20.
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2002 och 2006 ökade användningen av läkemedelsgivande stentar men
minskade sedan kraftigt efter rapporter som tydde på en ökad
komplikationsrisk. Senare studier kan inte verifiera denna riskökning på
lång sikt. Därefter har användningen på nytt ökat, men andelen läkemedelsavgivande stentar av samtliga stentar som sätts vid olika sjukhus
varierade 2010 mellan 24 till 92 procent (Sveriges Kommuner och
Landsting & Socialstyrelsen 2011).
Ett annat exempel på snabb spridning av en ny metod rör mikrovågsbehandling av prostataförstoring som spreds extensivt till urologiska
kliniker i början av 1990-talet innan det fanns solida data som visade
metodens nytta och kostnadseffektivitet. Inköp av utrustningar följdes av
diskussioner om värdet av metoden under lång tid. ”Behandlingsformen
kommer sannolikt att finna sin plats vid godartad prostataförstoring, men
det är ju litet sorgligt att vi först nu befinner oss vid startpunkten och att
vi idag i Sverige har en apparatpark för många miljoner som står oanvänd
på sjukhusen runt om i landet.” (Ekman 1999). Efter att tekniken inte
befunnits motsvara förväntningar har antalet mikrovågsoperationer
minskat och utgjorde 2008 endast drygt 200 (SBU 2011) vilket kan
jämföras med över 2000 ingrepp 1993 (Carlsson och Spångberg 1996).
Exempel från hjärta-kärlområdet, där det finns betydande variationer i
användning och tecken på underbehandling av kostnadseffektiva metoder, är statiner vid behandling av höga blodfetter (Anveden Berglind et al.
2013) och inplanterbar hjärtdefibrillator vid hjärtarytmi (Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket 2013).
Slutsatser dragna i vetenskapliga studier är sällan entydiga och det finns
ofta utrymme för lokala och individuella tolkningar. Ett sätt att minska
tolkningsutrymmet för enskilda beslutsfattare är att göra systematiska
litteraturöversikter där det vetenskapliga underlaget kritiskt granskas och
värderas på ett transparent sätt. I Sverige tar SBU, regionala metodråd
och professionella grupper fram sådana. En annan metod som vuxit i omfattning är olika typer av riktlinjer där den vetenskapliga kunskapen
kompletteras med erfarenhetsbaserad kunskap. De nationella riktlinjer
Socialstyrelsen tar fram är ett sådant exempel. Denna typ av underlag ger
visst stöd till enskilda beslutsfattare och kan bidra till minskade skillnader, men inte heller systematiska litteraturöversikter och riktlinjer är
tillräckliga alla gånger. Dessutom finns det idag ett stort antal internationella och nationella översikter och riktlinjer av olika dignitet, vilka
inte alltid ger samma rekommendationer, som ska omsättas i praktisk
sjukvård. Steget mellan forskningsbaserad kunskap i olika former och
kliniskt beslutsfattade kan ibland vara stort (Grimshaw et al. 2012).
Denna rapport fokuserar på kunskapens roll för vårdens kvalitet och
metoder för att påverka användningen av evidens. Vi skiljer på
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forskningsbaserad kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap även om
båda formerna av kunskap kan utgöra beståndsdelar i begreppet
evidensbaserad medicin (EBM) eller evidensbaserad praktik (EBP) inom
hälso- och sjukvård och andra verksamheter. Forskningsbaserad kunskap
är explicit, kommunicerbar och offentlig, medan praktikbaserad kunskap
ofta är tyst och personlig, uttryckt i handling snarare än i ord (Nilsen et
al. 2012).
EBM beskrevs första gången 1992 (Evidence Based Medicine Working
Group, 1992) och har sedan dess utvecklats och spridits som evidensbaserad praktik (EBP), både till områden som är relativt närliggande
medicinens, som t.ex. omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi och
mentalvård, men även till områden längre från EBM:s medicinska
ursprung, bl.a. folkhälsa, socialt arbete, kriminalvård, undervisning och
ledarskap. Samtidigt har ett slags vertikal spridning skett, från ett tidigt
fokus på behandlingar och interventioner av olika slag, till att även
inbegripa policyprocessen, från användning av evidens och forskningsunderlag för identifiering och prioritering av problemområden samt
beslutsfattande. Evidensbaserad kunskap är ett av flera medel för att styra
hälso- och sjukvården i en viss riktning. Kunskapsstyrning är ett nytt
begrepp som knappast förekom för 15 år sedan (Garpenby och Carlsson
1999) men som har blivit alltmer populärt och används frekvent idag i en
mängd sammanhang men med varierande innebörd. Gemensamt för dessa
sammanhang är att man försöker utveckla metoder för att sprida explicitgjord kunskap eller öka olika aktörers förmåga att tillgodogöra sig sådan
kunskap. Syftet är styra vården mot en adekvat användning av denna kunskap vid sidan av klinikers befintliga praktikbaserade kunskap vilket ska
bidra till att göra vården mer effektiv och jämlik.
Ett skäl till ett ökat intresse för olika former av styrning är att det visat sig
vara otillräckligt att t.ex. ta fram kunskap om olika metoders och
arbetssätts effekter för att de ska resultera i en önskvärd praxisförändring
i hälso- och sjukvården. Därför tas flera olika initiativ till att bättre förstå
gapet mellan forskningsresultat och praktik, samt utveckla metoder för att
överbrygga detta gap. Ett exempel på detta är framväxten av nya forskningsområden
som
implementeringsvetenskap
(”implementation
science”), kunskapsöverföring (”knowledge translation”) och förbättringsvetenskap (”improvement science”) (Nilsen 2010). Dessa
näraliggande och delvis överlappande områden syftar till att förklara och
påverka faktorer som hindrar nyttiggörande av relevant kunskap i olika
verksamheter. Denna forskning har visat att det är svårt att påverka och
förändra väl etablerade tanke- och handlingsmönster enbart genom
information, föreskrifter eller instruktioner (Grimshaw et al. 2004a).
Överföring av kunskap från forskning till praktik ska inte uppfattas som
att kunskap enkelt flödar ”uppifrån” ned i hälso- och sjukvårdssystemet,
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utan det handlar om komplexa processer vilka än så länge endast delvis är
förstådda.

Forskning om implementeringsprocesser
Bland olika initiativ som tagits i Sverige för att öka förståelsen av
kunskapsöverföring i hälso- och sjukvården är forskningsprogrammet
Vinnvård. Bakom Vinnvård står Socialdepartementet, Sveriges
Kommuner och Landsting, Vinnova och Vårdalstiftelsen (Vinnvård
2010). Den första utlysningen genomfördes under 2007, den andra under
2008. Enligt denna var avsikten att projekt som beviljats medel skulle
utgå från vårdens vardag och handla om forskning i implementeringsoch förändringsprocesser. Det projekt som redovisas i denna rapport
utgör en del i ett större forskningsprojekt med arbetsnamnet Integral som
beviljades medel från Vinnvård år 2009. Syftet med Integral är att utveckla arbetsformer som främjar lärandet, för att uppnå en effektivare och
mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Integral har genomförts som ett
samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och Landstinget i
Östergötland. Forskningsbaserade innovationsprocesser innebär att nya
metoder utvecklas, utvärderas med vetenskaplig metodik, adopteras och
implementeras i hälso- och sjukvården, medan praktikbaserade
innovationsprocesser utgår från det lokala och de reella problem och
arbetsuppgifter som ska lösas. En central utgångspunkt är att de två typerna av processer kompletterar varandra (Nilsen et al. 2012). Ett mål med
arbetet har varit att minska skillnaden mellan vad forskningen har visat
fungerar bra och vad man faktiskt utför i hälso- och sjukvården. Detta
kräver system som gör det möjligt att systematisera och sprida praktikbaserad kunskap, samtidigt som systemet underlättar att ändamålsenlig
forskningsbaserad kunskap tas i bruk och blir en integrerad del av
medarbetarnas praxis.
En modell för implementering av evidensbaserad kunskap i klinisk
praktik som prövats i Kanada och som visat goda resultat, är Alberta
Ambassador Programme (Rashiq et al. 2006). Arbetssättet i modellen
bygger på att med stöd av utsedda ”ambassadörer” och i samband med
särskilda arbetsmöten (workshopar) på berörda kliniker, presentera
evidensbaserad kunskap inom ett avgränsat medicinskt område, baserat
på en sammanfattande konklusion och rekommendation från särskild
expertgrupp som granskat evidensen. En viktig komponent i modellen var
att engagera deltagarna i processen; att reflektera över egna arbetssätt och
om dessa var i överensstämmelse med evidensen, samt att formulera
förslag på eventuell handlingsplan för att åstadkomma nödvändiga
förändringar i detta avseende.
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Bakgrunden till denna studie
Landstinget i Östergötland bildade 2004 ett metodråd med syfte att
utvärdera nya medicinska metoder och beskriva det vetenskapliga
kunskapsläget för beslutfattare. När Metodrådet i Östergötland inrättades
var syftet att stödja ett ”ordnat” införande och en ”ordnad” avveckling av
metoder i hälso- och sjukvården, och att rådet skulle komplettera
nationella och internationella organ för beslutsunderstöd genom att utgå
från reella beslutsproblem i organisationen. Målsättningen var att utveckla ett effektivt arbetssätt som kan kombinera ett traditionellt –
forskningsbaserat arbetssätt att implementera ny kunskap med ett mer
praktikbaserat arbetssätt, där efterfrågan på kunskap stimuleras genom att
kunskapsluckor i vardagssjukvården identifieras. Metodrådets roll som
kunskapsförmedlare förändrades över tiden och kom att omfatta även
uppgifter som gällde spridning av utvärderingsresultat som andra utfört.3
Vid tidpunkten för planering av Integralstudien hade Metodrådet beslutat
att utveckla och pröva en ny arbetsform för implementering av vetenskaplig kunskap. Detta var ett led i att undersöka möjligheterna att vidga
rådets uppdrag från att enbart sammanställa vetenskaplig evidens eller
förmedla utvärderingsresultat som framförallt SBU tagit fram.
Utgångspunkten i detta arbete var att anpassa och pröva det arbetssätt
som använts i Alberta Ambassador Programme (Rashiq et al. 2006).
Den arbetsprocess Metodrådet hade för att utforma en projektram för ett
försök och organisera en projektgrupp redovisas i ett annat sammanhang
(Garpenby och Nedlund 2013). Efter att prövat flera alternativ till
kliniska beslutsproblem valde Metodrådet användningen av läkemedlet
pregabalin (Lyrica®) som kliniskt beslutsproblem. Motiveringen till detta
val baserades på flera skäl; försäljningen av läkemedlet hade ökat snabbt
med ökade kostnader som följd, priset på läkemedlet var betydligt högre
än alternativa läkemedel för de aktuella tillstånden, det fanns rapporter
om förskrivning utanför godkända indikationer, och förskrivningsstatistik
visade att användningen varierade kraftigt mellan olika enheter i
landstinget.
I denna rapport redovisas hur den projektgrupp som bildades valde att i
detalj utforma en intervention, genomförande av interventionen,
erfarenheter och effekter av interventionen.

3

Landstinget i Östergötlands metodråd avvecklades 2012 i samband med
bildande av ett gemensamt Metodråd för den sydöstra hälso- och
sjukvårdsregionen.
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Syfte
Syftet med projektet var att, med utgångspunkt från arbetssättet i Alberta
Ambassador Programme, utveckla, pröva och utvärdera en lokalt anpassad
modell för implementering av evidensbaserad kunskap i klinisk verksamhet.

Metod
Metodologisk referensram
Lavis och medarbetare (2003) har identifierat ett antal nyckelfrågor som
man bör ta ställning till vid utformning av en modell för kunskapsöverföring, vilka utgjorde en teoretisk grund vid utformningen av den
utifrån Alberta Ambassador Programme (Rashiq et al. 2006) lokalt
anpassade modellen för evidensbaserad kunskap:
1. Vad ska överföras?
2. Till vem ska den evidensbaserade kunskapen överföras?
3. Av vem bör kunskapen överföras?
4. Hur ska kunskapen överföras?
5. Vilket utfall ska förväntas av kunskapsöverföring?
Grimshaw och medarbetare (2012) har i en översiktsartikel diskuterat
dessa frågor. När det gäller vad som ska överföras konstaterar de att den
grundläggande enheten brukar vara aktuella systematiska översikter eller
andra synteser av forskningsresultat. Den som svarar för översättningen
av forskningsresultat måste kunna identifiera de viktigaste budskapen för
olika målgrupper och uttrycka dessa på ett språk som förstås av de olika
målgrupperna. Den relativa betydelsen av en sådan översättningsprocess
kan variera med typ av forskningsresultat och intressentgrupp. Kliniska
riktlinjer eller kortfattade policyrekommendationer är exempel på
produkter som använts i olika sammanhang.
När det gäller till vem, dvs. till vilken målgrupp, den forskningsbaserade
kunskapen ska överföras så kan ett antal tänkbara intressenter förekomma
t.ex. patienter, professionella grupper, myndigheter, industrirepresentanter och forskare. Vilken grupp som är viktigast styrs givetvis av vilken typ
av forskning det rör sig om.
När det gäller vem som kan fungera som budbärare så menar Grimshaw
och medarbetare att det kan vara en individ, grupp eller organisation.
Vem som är mest lämplig varierar med målgruppen. Att bygga upp
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trovärdighet för att kunna fungera som en budbärare för överföring av
forskningsbaserad kunskap är en tidskrävande och kvalificerad process,
vilket gör det omöjligt att använda universallösningar för att avgöra vem
som är bäst lämpad att agera som översättare och budbärare.
När det gäller hur kunskapen ska överföras så visar olika modeller för
kunskapsöverföring till professionella grupper inom hälso- och sjukvården att det är mer troligt att bli lyckosam om valet av strategi baseras
på identifiering och värdering av faktiska eller möjliga hinder och underlättande faktorer. Grimshaw och medarbetare refererar bland annat till en
studie av Davies och medarbetare där de drar slutsatsen att ett vanligt
hinder är svårigheter att samarbeta mellan olika professionella grupper
(Grimshaw et al. 2012).
De finns en stor mängd olika strategier för att överbrygga hinder.
Exempel på medel/interventioner att använda är skrivet material,
utbildningstillfällen, användning av lokala opinionsbildare, professionell
granskning, återkoppling och påminnelser. Svårigheten handlar om att
välja strategi för det specifika fallet.
När det gäller uppföljning av utfallet av interventionen kan den förväntas
variera mellan olika intressenter. Såväl beslutsfattare som patientgrupper
kan förväntas beakta forskningsresultat men också en rad andra faktorer.
Professionella grupper kan förväntas agera mer evidensbaserat i sitt
beslutfattande vilket därför i högre utsträckning bör kunna avläsas som
förändrad praktik eller effekt på kvalitetsindikatorer.

Utformning av vår modell för kunskapsöverföring
1. Vad ska överföras?
Till projektet valdes ett arbetssätt för utnyttjande av bästa tillgängliga
fakta och erfarenhetsbaserad kunskap (experter med klinisk erfarenhet)
rörande ett avgränsat kliniskt beslutsproblem, i det aktuella fallet användning av läkemedlet pregabalin.
2. Till vem ska den evidensbaserade kunskapen överföras?
Målgruppen var kliniskt verksamma läkare vid enheter som använde
läkemedlet.
3. Av vem bör kunskapen överföras?
Eftersom kunskap samlad i riktlinjer och rekommendationer sällan kan
tillämpas utan bearbetning i verksamheten behöver den på olika sätt
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bearbetas, modifieras och anpassas till den miljö den ska användas i.
Därför blir mötet mellan den vetenskapligt baserade kunskapen och den
praktikbaserade kunskapen intressant, och skapar förutsättningar för
synteser som kan se olika ut beroende på kontexten. För att åstadkomma
denna interaktion bildades en tvärvetenskaplig projektgrupp och två
expertgrupper.
Representanter från expertgrupperna medverkande vid dialogmötena (se
nedan).
4. Hur ska kunskapen överföras?
En viktig komponent i vår modell för kunskapsöverföring eller snarare
kunskapsutbyte var de dialogmöten som genomfördes i nära anslutning
till deltagarnas arbetsplatser, där deltagarna inbjöds till att aktivt ta del av
ett bestämt material, tiden för deltagande minimerades för att hålla
kostnader nere och intrånget i deltagarnas kliniska verksamheter så litet
som möjligt, och där grupperna hölls små så att dialog möjliggjordes.
Helst skulle grupperna ha en tvärprofessionell sammansättning (en
ambition vi dock inte lyckades leva upp till i denna studie). Allt skrivet
material som deltagarna skulle ta ställning till var avsett att vara så
koncist som möjligt. Omedelbar feedback av resultatet eftersträvades.
5. Vilket utfall ska förväntas av kunskapsöverföring?
Verksamheterna förväntades formulera åtgärder till förbättring, genomföra dessa och möjligen förändra praktiken i linje med evidensen. Utfallet
följdes upp med förskrivningsstatistik.

Organisering och planering
Projektgruppens sammansättning
Med utgångspunkt från det kliniska beslutsproblem som projektet avsåg
att studera, dvs. användningen av läkemedlet pregabalin, bildades en
projektgrupp med tvärprofessionell sammansättning, bestående av hälsoekonom, apotekare, klinisk farmakolog samt två allmänläkare, varav en
knuten till läkemedelskommittén vid Landstinget i Östergötland.
Medlemmarna utgjordes av författarna till denna rapport.

8

Från evidens till praktik – Utvärdering av ett nytt arbetssätt

Arbetssteg
Projektet genomfördes i fyra övergripande steg, enligt följande (Figur 1):
1. Framtagning av ett samlat evidensdokument kring användningen
av pregabalin.
2. Framtagning av ett sammanfattande evidensunderlag och
tillhörande expertrekommendation, baserat på
expertgruppsmöten.
3. Genomförande av dialogmöten vid berörda kliniker.
4. Uppföljning och utvärdering.

Process för framtagning av evidensdokument
Utgångspunkten var att ta fram ett evidensbaserat faktaunderlag för
pregabalin. Projektgruppen beslutade därför att målsättningen skulle vara
att identifiera alla originalstudier och översiktsartiklar om användning av
den aktiva substansen pregabalin oavsett indikation, aktuell produktinformation godkänd av European Medicines Agency (EMA) samt
aktuella svenska behandlingsrekommendationer för de indikationer där
pregabalin används. De källor som användes vid litteratursökningen var:
 Originalartiklar:
o

Medline via PubMed

www.ncbi.nlm.nih.gov

o

ClinicalTrials.gov

www.clinicaltrials.gov

 Översiktsartiklar:
o

Medline via PubMed

www.ncbi.nlm.nih.gov

o

Clinical Evidence

http://clinicalevidence.bmj.com

o

The Cochrane Library

www.thecochranelibrary.com

 Produktinformation:
o

EMA

www.ema.europa.eu

 Behandlingsrekommendationer:
o

Läkemedelsverket

www.lakemedelsverket.se
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Figur 1. Flödesschema över arbetsprocessen.
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Litteratursökningen identifierade aktuell produktinformation samt
originalartiklar och/eller översiktsartiklar om användning av pregabalin
vid nedanstående indikationer:
 Ångesttillstånd:
o

Generaliserat ångestsyndrom

o

Social fobi

o

Posttraumatiskt syndrom

 Neurologiska sjukdomar:
o

Tilläggsbehandling vid partiella epilepsianfall

o

Restless Legs Syndrome (RLS)

 Smärttillstånd:
o

Neuropatisk smärta

o

Migrän

o

Postoperativ smärta

o

Fibromyalgi

Efter en genomgång av identifierade artiklar beslutade projektgruppen att
sammanställa studier där pregabalin använts vid ångesttillstånd, neurologiska sjukdomar samt smärttillstånd eller fibromyalgi. Av praktiska
skäl, och då användningen av pregabalin vid övriga indikationer
bedömdes av anlitade experter som liten, begränsades senare dokumenten
om ångest- och smärttillstånd till att enbart omfatta generaliserat
ångestsyndrom, neuropatisk smärta och fibromyalgi (redovisas som
bilaga till den elektroniska upplagan av denna rapport på FoU-enhetens
hemsida: www.lio.se/fou, se Publicerat).
Projektgruppen beslutade också att evidensdokumentens struktur skulle
likna en SBU-rapport (Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk
metodik), samt basera evidensgraderingen på GRADE-systemet (Grading
of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) (Guyatt
et al. 2008).
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Bedömning av studiernas relevans och kvalitet
Relevansen hos alla identifierade artiklar bedömdes med stöd av SBU:s
mall för bedömning av relevans. Kriterier som skulle uppfyllas för
relevans utformades avseende (Guyatt et al. 2008):


Population/patient



Intervention/behandling



Kontroll



Utfallsmått



Studietyp

Kriterierna för population/patient och utfallsmått varierade med
indikation i de olika evidensdokumenten. Avseende intervention/
behandling och kontroller i de olika studierna var kravet genomgående att
minst en studiegrupp skulle behandlats med pregabalin och att den skulle
jämföras med en kontrollgrupp. Som studietyp inkluderades endast
randomiserade kontrollerade studier.
För de originalartiklar som uppfyllde kriterierna för relevans bedömdes
sedan kvaliteten med stöd av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av
randomiserade studier. Data från de studier som bedömdes hålla hög eller
medelhög nivå inkluderades i redovisningen av resultatet.

Resultat och evidensgradering
Uppgifter om de inkluderade studierna sammanfattades i tabellform,
uppdelat per indikation. I tabellen (som på grund av omfattningen enbart
presenteras som bilaga till den elektroniska upplagan av denna rapport)
redovisades studiens typ, design och upplägg, studiegrupperna, resultat
avseende primärt effektmått och bedömning av studiekvalitet. Resultaten
för de studiegrupper som i olika studier behandlats med pregabalin i ett
visst dosintervall grupperades ihop i en tabell och jämfördes med
resultaten för de grupper som behandlats med placebo. I de fall där
pregabalin jämförts direkt med annan aktiv behandling redovisades detta
separat i tabellen. Evidensens styrka utvärderades sedan med hjälp av
GRADE-systemet och graderades enligt en fyrgradig skala (otillräcklig,
begränsad, måttlig och stark). Resultatet från evidenstabellen redovisades
även i punktform.
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Process för att utforma Sammanfattande Evidensunderlag
Expertgrupper
Med det framtagna faktaunderlaget/evidensdokumentet (beskrivet enligt
ovan) som bas inleddes processen med att identifiera och bjuda in lämpliga personer att delta i en expertgrupp inom respektive av de två utvalda
behandlingsområdena för pregabalin, dvs. Psykiatri (generaliserat ångestsyndrom) och Smärtrehabilitering (neuropatisk smärta och fibromyalgi).
Det var önskvärt att experterna tillsammans skulle bidra med både
teoretisk och klinisk expertis och erfarenheter, och i de fall där det var
möjligt även rekryteras från flera länsdelar, liksom från sjukhusvård och
primärvård. Detta innefattade för expertgrupp Smärta specialistläkare
från Smärt & Rehabcentrum, Neurologkliniken och primärvården, och för
expertgrupp Psykiatri specialistläkare från Psykiatriska klinikerna i
Linköping och Norrköping, primärvården och Avdelningen för Klinisk
Farmakologi. I båda grupperna deltog också den apotekare som arbetat
med framtagningen av det evidensbaserade faktaunderlaget. De
representanter från primärvården som rekryterades var i båda fallen sedan
tidigare representanter från Landstinget i Östergötlands expertgrupper för
läkemedelsanvändning inom psykiatri respektive smärta. Deltagarna i
expertgrupperna framgår av bilaga 1.

Genomförande av expertgruppsmöten
Samtliga av projektgruppen utsedda och tillfrågade experter tackade ja till
att delta i någon av expertgrupperna. Respektive expertgrupp träffades
vid sammanlagt tre till fyra tillfällen om vardera två timmar, och vid
genomförda möten var det endast vid enstaka tillfällen någon av
deltagarna som hade förhinder att delta. Mötena leddes av någon från
projektets styrgrupp. Ytterligare personer från styrgruppen deltog vid
sammanträdena men ingick inte expertgruppen.
Mötesstrukturen vid respektive expertgrupps första möte var sådan att
den inleddes med genomgång och presentation av bakgrunden till
projektet, av expertgruppens uppgift och målsättningen med expertgruppsarbetet. Därefter presenterade apotekaren det framtagna faktaunderlaget för pregabalin, vilket åtföljdes av diskussion inom gruppen.
Arbetet med att komma fram till en sammanfattande slutsats fortgick
sedan under återstående möten.
Som stöd för processen, och för att få en enhetlig struktur i det slutdokument och riktlinjerekommendation som respektive expertgrupp hade
i uppgift att utforma, användes en förarbetad dokumentmall med
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specificerade rubriker och layout, baserade på den förlaga som användes i
Alberta Ambassador Programme (Rashiq et al. 2006). Denna
”slutprodukt” kallades för Sammanfattande Evidensunderlag, och
innehöll följande definierade rubriker (se Bilaga 2-5):


Klinisk frågeställning



Evidens



Behandlingsindikation



Jämförelse



Resultat av relevanta studier



Betydelse i klinisk praxis:
o

Vad vi vet

o

Vad vi inte vet

o

Rekommendation från expertgrupp

Sammanfattande Evidensunderlag genomfördes för följande fyra
diagnoser: generaliserat ångestsyndrom (GAD), perifer neuropatisk
smärta, central neuropatisk smärta och fibromyalgi (Bilaga 2-5).
När det sammanfattande Evidensunderlaget med tillhörande rekommendation var färdigt skickades det till det läkemedelsföretag som
markandsför Lyrica® (Pfizer) för att kontrollera att inga relevanta studier
saknades eller att någon felaktighet förekom i underlaget. Inga
revideringar i evidensunderlaget gjordes efter kontrollen.
Under projektarbetets gång kom ett beslut från TLV (Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket 2011a) om begränsad subvention av
pregabalin, vilket trädde i kraft 1 april 2012. Enligt en kartläggning från
TLV hade en betydande andel, 43 %, av alla patienter som blev nyinsatta
på behandling med pregabalin inte prövat andra alternativ dessförinnan
(Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 2011b), trots att det finns
alternativ som är både billigare och mer beprövade. TLV:s beslut innebär
för patient och förskrivare att ett förstahandsalternativ först måste ha
provats och visat sig inte ha fungerat för att pregabalin ska kunna skrivas
ut med subvention. Vid generaliserat ångesttillstånd innebär detta att först
efter att förstahandsalternativ såsom SSRI (Selective Serotonin Reuptake
Inhibitor) eller SNRI (Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor)
provats och inte gett tillräcklig effekt, eller inte tolererats av patienten,
kan pregabalin förskrivas med förmån. Vid neuropatisk smärta gäller att
förstahandsval för behandling är amitriptylin/nortryptylin eller
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gabapentin, och först när dessa provats och inte gett tillräcklig effekt,
eller inte tolererats, kan pregabalin skrivas ut med subvention. Beslutet
grundar sig på att pregabalin är betydligt dyrare och har inte visat bättre
effekt än förstahandsvalen vid någon av dessa indikationer. Vid epilepsi
används pregabalin enbart som tilläggsbehandling och står för endast
några få procent av förskrivningen. För denna indikation anges ingen
begränsning av läkemedelsförmånen.
För projektets del kom TLV-beslutet när arbetet i expertgrupperna var i
princip färdigt, men överensstämde väl med projektgruppens sammanställning, liksom med expertgruppernas slutsatser och rekommendationer.
En kort genomgång av TLV-beslutet inkluderades därför som en del av
bakgrundspresentationen vid dialogmötena.

Uppläggning och genomförande av dialogmöten
I nästa steg arrangerades möten där expertgruppernas rekommendationer
baserat på det Sammanfattande Evidensunderlaget skulle diskuteras samt
åtföljas av förslag till åtgärder. Inbjudningar riktades till sjukhuskliniker
och vårdcentraler. I och med att arbetet med de Sammanfattande Evidensunderlagen slutfördes, upphörde också arbetet i de båda expertgrupperna,
och de fortsatta arbetsprocesserna genomfördes i projektets styrgrupp.
Däremot utsågs en person från respektive expertgrupp till att vara
gruppens representant (”ambassadör”) vid kommande dialogmöten, med
uppgift att presentera evidensunderlaget och expertgruppens rekommendationer.
Urval av kliniker/vårdcentraler för dialogmöten
För slutenvården identifierades via landstingets statistik över läkemedelsförskrivning kliniker med en hög förskrivning av pregabalin. Dessa
bedömdes utgöra relevanta målgrupper för implementering av evidensunderlag och riktlinjer. Statistik över förskrivningen av pregabalin i
Östergötland hämtades från Landstinget i Östergötlands interna system
Cognos. Data över receptförskrivning i kronor under de senaste tre åren
togs fram och, förskrivningen året före genomförande av projektet, 2011,
användes som jämförelse mellan kliniker och vårdcentraler, baserat på
förskrivning/1000 listade individer. Följande kliniker inkluderades:


Psykiatriska kliniken i Linköping



Psykiatriska kliniken i Norrköping



Psykiatriska kliniken i Motala



Medicinkliniken i Norrköping
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Medicinska specialistkliniken i Motala



Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping

För primärvården identifierades de tjugofyra (av fyrtio) vårdcentraler i
Östergötland som utifrån läkemedelsstatistiken hade den högsta förskrivningen av pregabalin. Av dessa exkluderades tre enheter på grund av
att de var små och nystartade eller nyligen hopslagna med annan enhet.
Av resterande tjugoen vårdcentraler randomiserades elva till att bli
inbjudna till dialogmöten, och resterande tio till att utgöra kontrollgrupp.
Avsikten med kontrollgruppen var att möjliggöra jämförelse av om
interventionen hade någon effekt på förskrivningen av pregabalin.
Inbjudan skedde via e-post till vederbörande verksamhetschef. Av de elva
tillfrågade vårdcentralerna valde fyra att tacka nej till inbjudan, med olika
motivering. En dominerande anledning var att man på eget initiativ redan
gjort en översyn av pregabalinförskrivningen relativt nyligen, varför ett
dialogmöte i ämnet upplevdes som onödigt. Ett annat skäl som uppgavs
var att den egna pregabalinförskrivningen uppfattades som väldigt låg
och interventionen därav inte var tillräckligt angelägen.
Genomförande av dialogmöten
Varje dialogmöte leddes av en representant från styrgruppen, med uppgift
att agera moderator för mötet, tillsammans med den utsedda expertgruppsrepresentanten, eller ”ambassadören”. Tiden för mötet varierade
mellan klinikerna/vårdcentralerna beroende på lokala mötesrutiner och
förutsättningar, från 45 minuter upp till två timmar. Mötena ägde rum på
plats på den aktuella enheten, i ett konferensrum eller motsvarande, och
som regel inom ramen för redan befintlig mötesrutin, exempelvis
schemalagd fortbildnings- eller personalmötestid. Inför varje möte var det
önskvärt om en person från vederbörande klinik eller vårdcentral hade
utsetts till att ansvara för den interna reflektionen/diskussionen under
mötet, varför varje klinik informerades om detta i samband med att tiden
för mötet bokades.
Förutom skillnaderna i möteslängd varierade också omfattningen av
mötesinnehållet beroende på vilken typ av klinik som var mottagare.
Exempelvis presenterades på de dialogmöten som hölls på de tre
psykiatriska klinikerna bara evidensunderlaget för GAD, medan det på
medicinklinikerna och på samtliga vårdcentraler var relevant att
presentera evidensunderlagen både för GAD och för smärttillstånden.
Detta påverkade förstås också tempot och tiden för egen reflektion vid
mötena.
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Dialogmötena hade följande struktur:
1. Inledning och presentation av bakgrund och syfte med projektet
(moderator).
2. Genomgång av statistik över förskrivning av pregabalin på den egna
kliniken och i landstinget i övrigt (ambassadör).
3. Genomgång av evidens och expertgruppens rekommendation
(ambassadör).
4. Egen reflektion och diskussion (mötesdeltagarna under ledning av
moderator).
5. Sammanfattning och nedtecknande av egna konklusioner kring den
egna förskrivningen och eventuella åtgärder, med utgångspunkt från
evidensen och expertgruppens rekommendationer (mötesdeltagarna,
eventuellt med ledning av moderator).
6. Avslutning och information kring uppföljning (moderator).

Uppföljning och utvärdering
Utvärdering av deltagarnas upplevelse av dialogmötena
För att kartlägga deltagarnas uppfattning av dialogmötet, skickades en
webbenkät, som tagits fram av projektgruppen, till varje deltagare via
e-post, dels inom 1 vecka efter mötestillfället, dels efter tio veckor. Den
första enkäten innehöll frågor om:


Personalkategori



Anledning till deltagande



Förutsättningar för att använda evidens vid vederbörande
klinik/vårdcentral



Expertens presentation vid mötet



Utrymme för dialog och diskussion vid mötet



Tid avsatt för mötet



Det skriftliga evidensunderlaget



Relevans för berörd enhet/deltagares kliniska arbete
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Den andra enkäten (tio veckor efter mötet) var något kortare och innehöll frågor om:


Personalkategori



Huruvida spridning av informationen skett vid den egna enheten



Huruvida informationen använts vid diskussioner vid den egna
enheten



Huruvida mötet resulterat i ändrade kliniska ställningstaganden

Efter cirka ett halvår skickades också ett uppföljningsbrev till en person
som på respektive arbetsplats, i samband med mötet, utsetts till kontaktperson. I brevet gavs en kort sammanfattning av resultatet av ovan
nämnda webbenkät, följt av en återkoppling av de sammanfattande slutsatser och åtgärdsförslag som nedtecknades under mötet. Därefter ställdes
följande frågor:


Vilken eller vilka åtgärder har ni genomfört?



Om någon åtgärd inte genomförts- varför?



Har några andra åtgärder relaterade till förskrivning av pregabalin
vidtagits? I så fall vad?



Är det någon annan kommentar du vill lämna angående användningen av pregabalin eller den typen av möten för att överföra
vetenskapliga resultat till den praktiska sjukvården?

Jämförelse av receptförskrivning av pregabalin
För att följa upp och undersöka huruvida förskrivningen av pregabalin
skilde sig åt före och efter implementeringen togs statistik över
receptförskrivningen av pregabalin i kronor per månad på respektive av
de inkluderade klinikerna, vårdcentralerna och kontrollvårdcentralerna
fram, för tiden tio månader före och tio månader efter genomförda
dialogmöten.
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Resultat
Dialogmöten genomfördes på samtliga i projektet inkluderade kliniker/
vårdcentraler, med varierande deltagarantal, varav huvuddelen var läkare
med i huvudsak klinisk tjänstgöring, men vid några av tillfällena deltog
även verksamhetschefen vid mötet. Intentionen att i förväg utse en person
från vederbörande klinik eller vårdcentral till att ansvara för den interna
reflektionen/diskussionen under mötet visade sig däremot vara svår att få
till stånd, varför detta vid flera av dialogmötena inte hade skett.
Mellan inkluderade kliniker/vårdcentraler fanns skillnader i hur betydelsefull man i samband med dialogmötena uttryckte att man uppfattade
problematiken kring användningen av pregabalin, en skillnad som i
många fall speglade hur stor förskrivning av pregabalin som förelåg på
kliniken i fråga. Enheter med en hög förskrivning upplevde ämnet för
dialogmötet som mer angeläget, medan deltagarna vid enheter med en låg
förskrivning uppfattade det som något mindre angeläget. Generellt fanns
en mer utbredd uppfattning på vårdcentralerna att problemet med förskrivning utanför vedertagen indikation för pregabalin var tämligen låg,
liksom att även den totala förskrivningen var liten. Vid flera av medverkande vårdcentraler framhölls också att man redan sedan tidigare
vidtagit åtgärder för att skärpa upp förskrivningen.
Som exempel på åtgärder rörande pregabalinförskrivningen vid den egna
enheten, och som föreslogs i samband med dialogmötena kan nämnas:


Systematisk genomgång av samtliga patienter som fått pregabalin
förskrivet, för förnyat ställningstagande kring fortsatt behandling,
av patientansvarig läkare.



Se över om patienten som fått pregabalin förskrivet fått det i rätt
dos, vid misstanke om att för låga doser kanske används (för
vilket evidensen för effekt mot smärta är väldigt låg).



Vara mer konsekvent med att pröva även andrahandsval före
pregabalin när detta är tredjehandsval.



Aldrig initiera behandling med pregabalin i samband med
jourtjänstgöring.



Mer aktiv uppföljning av insatt pregabalinbehandling, inklusive
utvärdering av behandlingseffekt.



Mer aktiva försök att trappa ut pregabalinbehandling vid fall med
tveksam effekt.
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Deltagarnas upplevelse av dialogmötena vid
1-veckas-uppföljning
Svarsfrekvensen för den första webbenkäten, som skickades ut med
e-post efter en vecka till samtliga deltagare varierade mellan berörda
enheter, och låg bland sjukhuskliniker mellan 25 – 89 %, och bland
vårdcentralerna mellan 0 – 100 %, och var totalt 72 % (n=69) för alla
enheter sammantaget. Bland dem som svarade på enkäten var 58 %
specialistläkare, 17 % ST-läkare, 6 % AT/underläkare, 15 % verksamhetschefer och 4 % av någon annan yrkesgrupp.
Som främsta anledning till deltagande på dialogmötet angavs ”Intresse
för att utveckla mer evidensbaserad praktik” (48 %), följt av ”Intresse för
information om Lyrica/pregabalin” (37 %). I Figur 2 presenteras utfallet
för resterande av de i enkäten ingående frågorna, totalt för de inkluderade
klinikerna/vårdcentralerna. Som framgår av diagrammen ställde sig en
majoritet av deltagarna positiva till dialogmötena, i fråga om utformning
och innehåll. De upplevde också i hög grad att innehållet i presentationen
var trovärdigt och av värde för kliniska ställningstaganden.

Resultat vid uppföljningen tio veckor efter
interventionen
Svarsfrekvensen vid den andra webbenkäten, som skickades ut med
e-post till deltagarna efter tio veckor var sammantaget för alla enheter
38 % (n = 36), dvs. betydligt lägre än vid det första utskicket. Bland dem
som svarade var 51 % specialistläkare, 23 % ST-läkare, 9 % AT-/underläkare, 11 % verksamhetschefer och 6 % någon annan yrkesgrupp. I Figur
3 presenteras utfallet för resterande av de i enkäten ingående frågorna,
totalt för de studerade klinikerna/vårdcentralerna. En majoritet av
respondenterna angav att innehållet i presentationen vid dialogmötet hade
fått spridning vid den egna enheten, men andelen som bedömde att
innehållet hade resulterat i ändrade kliniska ställningstaganden på den
egna enheten var något lägre.
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Jag är nöjd med expertens
inledande presentation

Jag anser att det var
tillräckligt med tid avsatt för
hela mötet

Jag anser att det fanns
tillräckligt med utrymme för
dialog mellan expert och
deltagare vid mötet

Jag anser att det fanns
tillräckligt med utrymme för
diskussion mellan kollegor
vid mötet

Jag är nöjd med det skriftliga
sammanfattande
evidensunderlaget

Jag bedömer att innehållet i
presentationen är relevant
för min enhet

Stämmer inte alls

På det hela taget uppfattar
jag den här typen av
information som värdefull

Jag bedömer att innehållet i
presentationen är relevant
för mina kliniska
ställningstaganden

Jag bedömer innehållet i
presentationen som
trovärdigt

<1

2

3

4

5>

Stämmer i
mycket hög
grad

Vet ej

Figur 2. Svarsfördelning i procent för den uppföljningsenkät som skickades till
samtliga deltagare en vecka efter dialogmötet, för respektive av de ingående
frågorna (n = antal svar).
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Innehållet i presentationen
har fått spridning vid min
enhet

Stämmer inte alls

<1

Innehållet i presentationen
har använts vid diskussioner
inom min enhet

2

3

4

Innehållet i presentationen
har resulterat i ändrade
kliniska ställningstaganden
vid min enhet

5>

Stämmer i
mycket hög
grad

Vet ej

Figur 3: Svarsfördelning i procent för den uppföljningsenkät som skickades till
samtliga deltagare tio veckor efter dialogmötet, för respektive av de ingående
frågorna (n = 36).

Resultat vid halvårsuppföljningen
Efter påminnelse svarade fyra av sju kontaktpersoner vid medverkande
sjukhuskliniker och tre av sju kontaktpersoner vid vårdcentraler på det
brev som skickades ut vid halvårsuppföljningen.
Av de föreslagna åtgärder som framkom vid dialogmötet var det
framförallt tre åtgärder som vid halvårsuppföljningen rapporterades ha
blivit genomförda:
 Systematisk genomgång av samtliga patienter som fått pregabalin
förskrivet, för förnyat ställningstagande kring fortsatt behandling av
patientansvarig läkare.


Mer aktiv uppföljning av insatt pregabalinbehandling, inklusive
utvärdering av behandlingseffekt.



Mer aktiva försök att trappa ut pregabalinbehandling vid fall med
tveksam effekt.

Uppföljning av pregabalinförskrivning
I Figur 4 presenteras receptförskrivningen av pregabalin för perioden 10
månader före och 10 månader efter mötet, för de ingående sjukhusklinikerna, och i Figur 4 för inkluderade vårdcentraler och kontrollvårdcentraler.
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Figur 4: Genomsnittliga receptförskrivningen/månad av pregabalin (SEK/mån) för
perioden 10 månader före och 10 månader efter interventionen, för de ingående
sjukhusklinikerna.

Som framgår i Figur 4 minskade förskrivningen vid samtliga av länets tre
psykiatriska kliniker, och allra mest hos den klinik som före interventionen
hade den högsta förskrivningen. För övriga tre sjukhuskliniker gick inte att
se något motsvarande mönster i hur förskrivningen utvecklades. Detsamma
gäller för de ingående vårdcentralerna, där vare sig någon tydlig trend eller
skillnad i förhållande till kontrollvårdcentralerna kunde ses (Figur 5).

Figur 5: Genomsnittliga receptförskrivningen/månad av pregabalin (SEK/mån) för
perioden 10 mån före och 10 mån efter interventionen, för de ingående vårdcentralerna (n=7) samt för kontroll-vårdcentralerna (n=10). För kontrollvårdcentralerna
visas endast den genomsnittliga förskrivningen för samtliga enheter sammantaget.
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Diskussion
Vi valde ett arbetssätt där vi skulle utnyttja bästa tillgängliga fakta rörande ett angeläget kliniskt beslutsproblem, och där den för ändamålet
lokalt anpassade modellen baserad på Alberta Ambassador Programme
(Rashiq et al. 2006), bedömdes vara lämplig i fråga om struktur, omfattning och resursåtgång. En viktig observation vid genomförandet var att
beslutsproblemet generellt uppfattades ha olika angelägenhetsgrad vid
sjukhuskliniker och i primärvård. Dels var det flera vårdcentraler som
tackade nej till dialog, dels framkom det vid flera av dialogmötena i
primärvården att vissa av deltagarna tyckte att det problemet var av
mindre betydelse i deras verksamhet på grund av en liten nyinsättning.
Arbetssättet med systematisk sammanställning av den vetenskapliga
dokumentationen var nytt för den enhet som hade det uppdraget. Metoden
utvecklades efterhand med stöd av SBUs arbetssätt och fungerade på det
hela taget väl. Expertgrupperna var värdefulla för att validera genomgången och omsätta vetenskapliga fakta i en rekommendation. Den
ytterligare valideringen av sammanställningen som gjordes med företaget
bidrog till att säkerställa kvaliteten på faktasammanställningen.
När det gällde val av målgrupp för interventionen så förefaller läkargruppen rätt vald med reservation för primärvården där man upplevde
problemet olika angeläget.
Frågan om vem som är mest lämplig att förmedla kunskapen är central.
Eftersom kunskap formulerad i riktlinjer sällan kan tillämpas utan
bearbetning och reflexion i den miljö den ska användas var det vår
utgångspunkt att få till stånd en dialog kring rekommendationen. En
viktig aktör var den expert som deltog i dialogerna på kliniker och
vårdcentraler. Vår utvärdering visar att det arrangemanget i huvudsak
fungerat bra, baserat på hur resultaten i Figur 2 och 3. En central
komponent i upplägget var att dialogmötena kunde genomföras på
deltagarnas arbetsplatser och utifrån deras respektive lokalt anpassade
förutsättningar ifråga om mötestid, lokal och fortbildningsstrukturer, och
att deltagarna fick möjlighet att aktivt reflektera kring den presenterade
evidensen utifrån hur de egna arbetssätten såg ut. Detta var sannolikt en
bidragande orsak till att innehållet i så hög grad uppfattades som relevant
och trovärdigt, och av betydelse för egna kliniska ställningstaganden. Att
en majoritet också angav att innehållet vid dialogmötet fått ytterligare
spridning vid den egna enheten talar för att de ”interna” vägarna för
informationsspridning inom klinikerna har fungerat, så att informationen
förts vidare även till medarbetare som inte haft möjlighet att delta vid
dialogmötet.
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När det gäller hur kunskapen ska förmedlas valde vi en kombination av
skrivet material, muntlig presentation och diskussion. Den tid som avsattes för dessa möten var relativt kort men uppfattades som tillräcklig.
Vår uppfattning är att korta möten nära målgruppens arbetsplats är en
förutsättning för att kunna nå ut i verksamheten. Allt skrivet material
som deltagarna ska ta ställning till bör vara så koncist som möjligt. Den
skrivna informationen var sammanfattad på en A4-sida i detta fall. Vår
utvärdering visar att de flesta deltagare uppfattade informationen som
både trovärdig och värdefull. Som förväntat visade det sig vara besvärligt
att på den korta tiden omsätta diskussionen i konkreta förbättringsåtgärder. Här fick i regel en representant från styrgruppen gripa in och
leda diskussionen och dokumentera åtgärder som senare någon av
deltagarna fick konfirmera.
Utfallet av interventionen består dels av en uppföljning av de åtgärder
som medverkande enheter planerade att genomföra, dels av en uppföljning av förskrivningsstatistik. När det gäller åtgärder så finns det
exempel på genomförda åtgärder men bortfallet på svar efter flera
påstötningar var stort. Detta var förstås en svaghet med studien. Att
bortfallet vid tioveckors- och halvårsuppföljningen var så pass stort trots
att deltagarna vid den första enkäten i så hög grad angav interventionen
som värdefull ur olika aspekter, speglar kanske det stora informationsflöde och höga arbetstempo som ofta är fallet, och att interventionen i sig
endast utgjort en av sannolikt flertalet olika informations- och fortbildningsmöten för involverade kliniker under den aktuella studieperioden i
fråga.
Implementering av ny kunskap i kliniska verksamheter är svårt, inte
minst när det finns starka traditioner eller inarbetade arbetssätt och
etablerade vanor sedan tidigare. I synnerhet gäller detta när det handlar
om att nå ut till och påverka enskilda individer som tillsammans utgör en
del av ett större sammanhang, till exempel ett landsting, en sjukhusklinik
eller en vårdcentral, där det finns vedertagna normer och värderingar som
har stor betydelse för hur enskilda individer agerar. En implementeringseffekt, i fråga om förändrat beteende eller arbetssätt, på i storleksordningen 5-15 % brukar anges som exempel på en framgångsrik
implementering (Grimshaw et al. 2004), en effekt som på det hela taget
får sägas vara ganska blygsam. Implementeringsforskningen har haft
svårt att identifiera strategier som konsekvent är effektiva, dvs. någon
form av framgångsfaktorer. Oxman et al. (1995) konstaterade redan 1995
att det inte finns några ”magic bullets” för förändring av hälso- och
sjukvårdspraxis, dvs. enkla lösningar är inte att förvänta sig. Denna
slutsats har samma bäring idag, nästan 20 år senare.
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När det gäller uppföljningen av pregabalinförskrivningen vid de enskilda
enheterna är det svårt att utifrån resultatet dra några säkra slutsatser om
effekten. Ett randomiseringsförfarande var endast möjligt för vårdcentraler, där förskrivningen redan från början var låg. De skillnader i
förskrivning som ses i Figur 4 baseras på ett litet antal individer som fått
pregabalin förskrivet under perioden som studerats, vilket gör att små
förändringar (att ett fåtal individer börjar eller slutar med pregabalin) får
ett förhållandevis stort utslag. Detta gör följaktligen att utfallet blir
svårvärderat. Dock visade inte den genomsnittliga förskrivningen för
inkluderade vårdcentraler totalt någon signifikant förändring av
förskrivningen jämfört med kontrollvårdcentralerna. För sjukhusklinikernas del var pregabalinförskrivningen på respektive enhet däremot
betydligt större, men antalet medverkande kliniker var för få för att kunna
skapa en kontrollgrupp.
Det är viktigt att poängtera i sammanhanget att det i den information som
förmedlades i samband med dialogmötena inte fanns något budskap om
att ändra förskrivningsmönstret i någon särskild riktning, till exempel
minska förskrivningen. Istället var avsikten att stimulera till ett evidensbaserat och kostnadseffektivt användande av pregabalin. Även om detta i
flera fall sannolikt torde innebära en reducerad förskrivning, skulle det i
praktiken likaväl kunna betyda en ökad förskrivning, om en underanvändning rådde. Detta var också något som påpekades vid dialogmötena, för att tydliggöra att interventionen i sig inte var uttryck för en
”besparingsåtgärd”. Eftersom det inte finns en given ”rätt” nivå på förskrivningen kan vi inte heller med säkerhet värdera vad som är ett bra
utfall.
Det kan konstateras att det förekom stora skillnader i förskrivningsmönster mellan sjukhuskliniker och att dessa skillnader minskade efter
interventionen. Den mest framträdande förändringen i förskrivningsmönster kunde noteras för de tre psykiatriska klinikerna. Utmärkande för
dessa var att pregabalinförskrivningen från början skilde sig kraftigt åt
mellan klinikerna, vilket i sig indikerade en åtskillnad i förskrivningstradition och i följsamheten till ett evidensbaserat nyttjande av läkemedlet. Vid uppföljningen efter genomförda dialogmötena hade
förskrivningen minskat på samtliga tre kliniker, men påtagligt mer på de
två kliniker med den högsta förskrivningen, så att förskrivningen
sammantaget blivit mer samstämmig. För övriga sjukhuskliniker var
förändringsmönstret över förskrivningen mer skiftande. Ett skäl till att
just de psykiatriska klinikerna förefaller ha ändrat sitt förskrivningsmönster kan dels vara att de från början hade en generellt hög förskrivning, men det kan också tänkas ha att göra med skillnader i
behandlingsindikation, dvs. att den huvudsakliga behandlingsindikationen
hos patienter på de psykiatriska klinikerna sannolikt utgjordes av GAD,

26

Från evidens till praktik – Utvärdering av ett nytt arbetssätt

medan det för övriga kliniker sannolikt var olika smärttillstånd som
dominerade.

Slutsatser
Den prövade modellen för implementering av evidensbaserad kunskap
har sammantaget fungerat väl med tanke på de begränsade resurser som
funnits i projektet. Den dominerande uppfattningen om arbetssättet bland
deltagarna var tydligt positiv. Några svagheter som framkom i denna
studie är att:


valet av kliniskt problem (användningen av pregabalin) uppfattades
inte som angeläget hos samtliga i målgruppen



det endast var ett mindre antal enheter som genomfört konkreta
åtgärder



den samlade effekten på praktiken och i förlängningen patientnytta
är svår att mäta med en relativt liten intervention på respektive
arbetsplats.

Trots dessa svagheter anser vi att arbetssättet med fördel bör kunna
prövas inom andra områden, men att det då är viktigt att det kliniska
problem som tas upp har en tydlig relevans och upplevs som angeläget
för den klinik eller enhet som är mottagare.
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