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Sammanfattning 
Kliniska riktlinjer finns för att underlätta det kliniska arbetet för 
sjukvårdspersonal samt möjliggöra en kvalitetssäkrad vård på lika villkor 
för patienten.  
 
I studien beskrivs hur man arbetar med lokala PM inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhus (SU) utifrån utveckling, spridning/implementering samt 
översyn (PM-processen). Vidare analyseras användandet av kliniska 
riktlinjer inom SU, både lokala PM och Vårdhandboken. Målsättningen var 
att dra slutsatser kring möjliga förbättringsåtgärder ur ett 
informationslogistiskt perspektiv och samtidigt bidraga med teoribildning i 
form utav en utveckling av PM-processens olika steg.  
 
En blandad metod användes med intervjuer och enkäter. Intervjuerna 
genomfördes med syfte att beskriva PM-processen och två personer som var 
involverade i arbetet med PM intervjuades. Enkäterna berörde användandet 
av kliniska riktlinjer och skickades till samtliga sjuksköterskor på sju 
vårdavdelningar. Enkäterna innehöll två öppna frågor om hur 
sjuksköterskorna upplever sökfunktionen i SU:s databas samt en fråga kring 
hur användandet av kliniska riktlinjer kan förbättras/förenklas inom SU. 
 
Resultatet visade att tillvägagångssättet vid utveckling av PM skiljer sig. 
För spridning/implementering använder SU flera metoder, bland annat 
publicering på hemsida, presentation på interna möten, utskick via e-post 
samt förankring i verksamheterna genom att ansvariga personer finns 
tillgängliga. PM finns utskrivna i pappersform på samtliga avdelningar, 
något som i viss mån också efterfrågas av sjuksköterskorna. Översyn av PM 
ska göras en gång per år inom SU. Det är något som inte alltid följs och 
som poängteras i enkätens öppna frågor. Sjuksköterskorna anser ändå att 
tillförlitligheten är av medel eller hög nivå. Användandet av kliniska 
riktlinjer varierade mellan vårdavdelningarna och skillnader sågs beroende 
på yrkeslivserfarenhet. Generellt sett användes lokala PM mer frekvent än 
Vårdhandboken. Sökfunktionen ansågs inte vara tillfredsställande och det 
tar generellt lång tid att hitta de PM man söker efter.  
 
Ett gemensamt PM-bibliotek efterfrågas. Sökfunktionen måste förbättras 
och personal bör utbildas i hur man söker efter kliniska riktlinjer. Nya 
riktlinjer bör förankras i verksamheterna. Det framkommer även en önskan 
om koppling av kliniska riktlinjer till andra informationssystem. Uppsatsen 
bidrar med teoribildning i form utav utveckling av PM-processen. 
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1. Introduktion  
1.1 Inledning/bakgrund 
PM är en förkortning av promemoria som definieras som ”minneslista; 
skrivelse med fakta o. synpunkter till ledning” (Svenska Akademien, 2004 p. 
679). PM kan i vårdsammanhang även likställas med kliniska riktlinjer och 
har blivit ett populärt inslag i medicinsk praxis såväl nationellt som 
internationellt. De definieras som ”Systematiskt utvecklade 
ställningstaganden som avser assistera vårdgivare och patienter vid 
beslutstagande kring rätt vård utifrån specifika kliniska omständigheter” (fri 
översättning, Institute of Medicine, cited in Thorsen & Mäkälä, 1999; Woolf, 
et al., 1999). Riktlinjer utvecklas i olika format i de flesta europeiska länder 
men även i internationella organisationer (Francke, et al., 2008). Kliniska 
riktlinjer betraktas som ett medel för att bistå hälso- och sjukvård med ny 
forskning som kan bidra till en minskning av det glapp som ibland uppstår 
mellan vetenskap och praxis. Det finns ett växande intresse kring kliniska 
riktlinjer vilket tycks bero på minst tre faktorer: 
 
1) En ökad medvetenhet kring stora variationer i utförandet av kliniska 
moment. Dessa variationer riskerar att leda till en suboptimal sjukvård.  
2) De ökade kostnaderna för hälso- och sjukvård indikerar ett behov av en 
striktare och mer rationell plan för de åtgärder som utförs.  
3) Sjukvårdspersonal har svårigheter att vara uppdaterade i och med den 
snabba utvecklingen av ny vetenskaplig evidensbaserad forskning för god 
klinisk praxis (Thorsen & Mäkälä, 1999).  
 
Woolf et al. (1999) menar även att ökade vårdkostnader på grund av dyrare 
teknologier och en åldrande population har gjort att intresset och behovet av 
kliniska riktlinjer har ökat (Woolf, et al., 1999). 
 
I Sverige bär Socialstyrelsen en del av ansvaret för nationella riktlinjer. De 
riktlinjer som utarbetas av Socialstyrelsen är dock inte i fösta hand riktade till 
kliniker, utan dessa riktlinjer riktar sig främst till beslutsfattare inom regioner 
och landsting. Riktlinjerna avser vara ett stöd vid prioriteringar och val av 
behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige. Med dessa 
som stöd ska beslutsfattarna på ett enklare och mer systematiskt sätt göra 
prioriteringar i vården. Riktlinjerna har också som syfte att bidra till ett mer 
ordnat införande av nya metoder samt avveckling av ineffektiva eller 
skadliga metoder (Socialstyrelsen, 2010a).  
 
På nationell nivå arbetar även samverkansorganet Inera, ägt av Sveriges 
kommuner och landsting, genom informationsplattformen Vårdhandboken 
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med att sprida riktlinjer. På vårdhandboken.se presenteras nationella riktlinjer 
inom en rad olika områden till största del anpassade för vårdgivare.  
Vårdhandboken syftar till att sammanställa evidensbaserad information och 
med detta som grund utforma riktlinjer. På detta sätt önskar man bidra till att 
personal alltid har tillgång till aktuell kunskap. Med vårdhandboken till hjälp 
vill man också minimera skiljaktigheter i vården genom att ge samma 
riktlinjer över hela Sverige (Wojnicki-Johansson, 2010b; Inera AB, 2010b). 
 
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) arbetar man just nu för att öka 
användandet av Vårdhandboken eftersom den bygger på Hälso- och 
Sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) som bidrar till att de 
nationella målen för hälso- och sjukvården uppnås (Inera, 2010b). 
Verksamheterna använder dock fortfarande lokala PM i stor utsträckning 
vilka är kliniska riktlinjer som utvecklats av personal inom SU. Varje enhet 
utarbetar sina egna PM vilket innebär att det finns ett mycket stort antal PM 
inom SU som berör samma områden. Det innebär mycket dubbelarbete vid 
utveckling av PM, samtidigt som det även är negativt ur patientsynpunkt då 
patienten inte garanteras vård på lika villkor. Det är ett tag kvar innan 
Vårdhandboken täcker alla tänkbara områden och moment som kräver 
riktlinjer, om den någonsin kommer göra det. Därför krävs i dagens situation 
även lokala PM som ett komplement (Wojnicki-Johansson, 2010a).  
 
Frågan hur arbetet med kliniska riktlinjer kan förbättras så att patienten i 
största möjliga mån behandlas utifrån evidensbaserade, uppdaterade, 
generella PM var man än söker vård inom SU har väckt författarens intresse. 
För att kunna dra slutsatser kring detta ville författaren skaffa sig en 
uppfattning av utveckling, spridning/implementering samt översyn av lokala 
PM inom SU (den så kallade PM-processen). Författaren önskade även 
kartlägga hur användandet av kliniska riktlinjer, både lokala PM och 
Vårdhandboken, ser ut på sju utvalda vårdavdelningar inom SU.  

1.1.2  Definition av PM-processen 
Thomson, et al. (1995) har illustrerat en kedja av moment för utveckling av 
effektiva kliniska riktlinjer. Denna kedja kommer med viss revision att vara 
utgångspunkten för uppsatsen då författaren anser att kedjan fångar viktiga 
delar av arbetet med PM. Dessa processteg är forskning, publicerad kunskap, 
utveckling av riktlinjer, spridning, implementering, utvärdering och slutligen 
översyn. Översynen indikerar att arbetet med riktlinjer är ständigt pågående. 
Beroende på vad som framkommer i översynen kan revidering behöva ske på 
olika ställen i kedjan, se Figur 1 (Thomson, et al., 1995). 
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Figur 1: Kedja av moment för att utveckla effektiva riktlinjer (Thomson, et al., 1995). 

 
Författaren har valt att förenkla bilden något genom att slå samman vissa av 
momenten. Forskning, publicerad kunskap och utveckling av riktlinjer slås 
samman till ett moment; Utveckling. I detta område inkluderas hur man går 
tillväga när man utvecklar ett PM varpå forskning/publicerad kunskap 
inkluderas i detta område ändå. Spridning och Implementering kommer 
tillsammans utgöra ett moment: Spridning/Implementering. Med spridning 
menas vilka metoder som används för att sprida nyutvecklade PM i 
verksamheterna. Med implementering menas vilka metoder som används för 
att få användarna att adaptera till de ett nytt PM. Sista steget blir det samma 
som ovan, det vill säga översyn. Med detta begrepp menas uppdatering samt 
granskning som kan innebär att bedömning görs att det behövs ett nytt PM. 
Kedjan kommer se ut enligt följande: Utveckling, Spridning/Implementering, 
Översyn (Figur 2). Tillsammans kommer dessa moment i denna uppsats 
definieras som PM-processen. Anledningen till avgränsningen och byte av 
namn på några av processtegen är strävan efter att få kedjan något mer 
lättöverskådlig och kompakt. Datainsamlingen kommer ske utifrån respektive 
processteg och det blir därför mer överskådligt med tre processteg istället för 
med sju. 
 

 
Figur 2: Författarens definition av PM-processen.  

1.2 Tidigare forskning 
Kliniska riktlinjer syftar till att nå ut med evidensbaserad forskning till 
vårdgivare (Miller & Kearney, 2003). Utveckling av kliniska riktlinjer kräver 
såväl resurser som kunskap kring informationssökning. Det senare för att 
garantera att evidens är kopplad till riktlinjerna. Resurser för detta budgeteras 
inte alltid inom vårdsektorn (Woolf et al., 1999; Mead, 2000) och många 
länder har problem att möta dessa krav med existerande budget (Mead, 
2000). Det har också visat sig att det finns vissa negativa effekter av kliniska 
riktlinjer, bland annat att komplexiteten inom det medicinska området kan 
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försummas och att hänsyn inte alltid tas till patientens individuella bakgrund 
(Woolf, et al., 1999). 
 
Metoder för spridning/implementering har visat sig ha betydelse för 
användandet av PM. Trots att det är känt att det är en ineffektiv metod att 
skriva ut material har forskning visat att det är ett vanligt förekommande sätt 
för vårdgivare att ta del av kliniska riktlinjer (Thomas, et al., 1999; 
Verhoeven, et al., 2009, cited in Verhoeven, et al., 2009, p. 115). En studie av 
Verhoeven, et al. (2009) visar att när sjuksköterskor söker efter kliniska 
riktlinjer på nätet så använder de tyst kunskap för att hitta rätt sida. Det finns 
alltså ofta ingen nedskriven metod kring hur sökning bäst går till utan 
sjuksköterskor utvecklar själva en kunskap kring detta. Det är därför viktigt 
att utöka sjuksköterskornas aktuella informationsbas genom att skräddarsy 
både navigering och struktur på riktlinjer så att de passar ihop med 
sjuksköterskans tysta kunskap (Verhoeven, et al., 2009).   
 
Forskning visar att det inte är så enkelt att sätta en standard på hur ofta 
kliniska riktlinjer bör ses över, men Shekelle, et al. (2001) menar att det inte 
bör gå mer än tre år från det att en riktlinje utvecklas till att den ses över 
(Shekelle, et al., 2001). Momentet översyn har visat sig vara ett problem 
inom SU. Författaren har själv genom sökning bland PM sett ett flertal 
dokument som inte har uppdaterats och som således inte är aktuella i 
dagsläget. 
 
Användandet av riktlinjer är en central fråga. I en studie av Dowswell, et al. 
(2001) undersöktes läkares attityder till kliniska riktlinjer inom primärvården 
i England. Resultatet visade att tolv procent av de medverkade såg riktlinjer 
som störande av nuvarande praxis medan 31 % inte såg dem som hjälpsamma 
(Dowswell, et al., 2001).  
 
Kliniska riktlinjer är bara ett medel för att förbättra vårdkvalitet. Förespråkare 
ser ibland dessa som den självklara lösningen på alla problem som behöver 
lösas inom hälso- och sjukvård, något som kan leda till att enklare och mer 
effektiva lösningar förbises. Kliniska riktlinjer gör nytta när vårdgivare är 
osäkra kring ett tillvägagångssätt och när vetenskaplig evidens kan ge ett 
svar. De är till begränsad hjälp i andra sammanhang. När information i 
riktlinjer är känt men det ändå finns behov av en ökad kvalitet eller 
effektivitet måste barriärer bortanför kunskap identifieras som kan leda till ett 
förbättrat tillvägagångssätt (Woolf, et al., 1999). 
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1.3 Problemformulering 
Kliniska riktlinjer är nödvändiga inom sjukvården. De ska vara ett hjälpmedel 
i det kliniska arbetet och underlätta arbetet för vårdgivare. Det finns dock, 
som författaren ser det, en del förutsättningar som måste uppfyllas för att de 
ska vara det hjälpmedlet det avser att vara när det gäller utvecklingen av PM. 
Informationen ska bestå av evidensbaserad forskning som översatts till ett 
förstående format, spridning och implementering ska ske på ett sådant sätt att 
användarna anser PM vara lättillgängliga och lättanvända, samt att PM ska 
uppdateras regelbundet så att patienterna garanteras att få vård utifrån senaste 
forskningsrön. Den sista och kanske viktigaste punkten är att PM i så hög 
utsträckning som möjligt borde vara generella. Svårigheter dyker upp när det 
finns många PM som berör samma område och när patienten behandlas olika 
beroende på vilken avdelning man befinner sig på och vilka PM som används 
där. Hur situationen ser ut inom SU har författaren bara en vag kunskap om. 
Därför finns intresset att genom denna uppsats undersöka området och då 
med fokus på några utvalda avdelningar inom SU.  
 
Författaren har även för avsikt att ur ett teoretiskt perspektiv undersöka hur 
informationslogistik kan underlätta arbetet med kliniska riktlinjer. Det finns 
en hel del skrivet om informationslogistik och många artiklar berör området 
kliniska riktlinjer. Författaren anser att kunskap om informationslogistik är 
nödvändigt för att få en effektiv informationsförsörjning gällande kliniska 
riktlinjer. Av denna anledning är det av intresse att se hur dessa två områden 
kan koordineras. 
 
I uppsatsen kommer begreppet lokala PM användas i samband med 
diskussion kring de PM som Sahlgrenska har utvecklat. I de fall då det inte är 
specifikt eller enbart SU:s PM som berörs används begreppet kliniska 
riktlinjer.   

1.4 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att beskriva PM-processen, analysera användandet av 
kliniska riktlinjer på SU samt att dra slutsatser kring eventuella 
förbättringsåtgärder ur ett informationslogistiskt perspektiv. Utifrån syftet har 
följande frågeställningar utarbetats:  
 

 Hur utvecklas PM? 
 Hur sprids och implementeras PM? 
 Hur sker översynen av PM? 
 Hur används kliniska riktlinjer? 
 Hur kan arbetet med och användandet utav kliniska riktlinjer 

förbättras/förenklas? 
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1.5 Avgränsning 
Uppsatsen är begränsad till att enbart studera PM-processen genom intervjuer 
samt användandet genom enkäter till användarna. Antalet intervjuer är 
begränsat till två stycken. Enkätutskicket har begränsats till sju avdelningar 
(115 sjuksköterskor) inom två verksamhetsområden inom SU. Någon analys 
av lokala PM respektive riktlinjer publicerade för Vårdhandboken kommer ej 
ske. Dels då författaren har begränsad åtkomst till SU:s intranät där lokala 
PM finns publicerade, dels för att uppsatsen då skulle bli för omfattande. 
Författaren kommer inte att beröra alternativa system för PM-publicering, 
uppdatering och sökfunktionalitet.  

1.6 Målgrupp 
Författarens förhoppning är att uppsatsen kommer kunna vara ett dokument 
som kan hjälpa Sahlgrenska Universitetssjukhus att optimera användandet av 
kliniska riktlinjer inom SU. Författaren önskar också kunna ge en indikation 
till Inera gällande hur användandet av Vårdhandboken ser ut idag. Sist men 
inte minst hoppas författaren att uppsatsen kan komma till användning på de 
vårdavdelningar som valt att medverka för att förbättra arbetet med och 
användandet utav lokala PM och vårdhandboken.   
 
2. Bakgrund/Teori 
2.1  Begreppsdefinitioner 
Det finns många olika synonymer för kliniska riktlinjer, men nomenklaturen 
verkar bero på personliga preferenser mer än att de är relaterade till land, 
tidpunkt, profession eller inriktning. Det finns dock en skillnad mellan 
standarder och kliniska riktlinjer. Standarder är auktoritativa 
ställningstaganden där ansvaret hos en viss profession delges. Standarder 
brukar inte vara speciellt föränderliga då de avspeglar den filosofiska 
aspekten av yrket. Kliniska riktlinjer är däremot till för att assistera vid 
beslutstagande i kliniska situationer (Miller & Kearney, 2003).  
 
Inom SU inkluderas metoder för diagnostik, vård och omhändertagande i 
begreppet Vårdinformation. Själva begreppet Vårdinformation definieras 
enligt följande: 
 
”Riktlinjer och rutiner för samverkan och samarbete kring metoder för 
diagnostik, vård och omhändertagande.” (Bergbrant & Raner, 2008). 
 
Vårdinformation inom SU dokumenteras som Vårdprogram, Rutin 
(PM/Direktiv) eller vårdplan. Definitionen av Rutin (PM/Direktiv) är den 
som är mest intressant utifrån uppsatsens perspektiv och definieras enligt 
följande:   
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”Kortfattad och tydlig beskrivning av preciserade åtgärder för ett visst 
sammanhang. Rutinen kan ha varit rekommenderad (PM) eller tvingande 
(Direktiv).” (Bergbrant & Raner, 2008). 
 

2.2  Informationslogistik 
Med informationslogistik menas förmågan att kunna leverera rätt information 
i rätt format till rätt plats vid rätt tillfälle till rätt person. Denna princip är av 
stor betydelse i dynamiska miljöer såsom hälso- och sjukvårdssektorn. 
Många problem uppstår då det finns en brist i system som inte kan leverera 
funktionalitet utifrån dessa krav. Ett exempel är då en verksamhet använder 
sig både av pappersbaserade och digitala dokument, men också vid 
användande av flera digitala informationssystem vilket leder till inkonsekvent 
datainsamling. Även det faktum att informationssystem inte alltid kan 
kommunicera med varandra gör att prestationen ibland försämras. Av denna 
anledning är principer kring informationslogistik nödvändiga inom hälso- och 
sjukvårdsindustrin för att strukturera, hantera och använda information på rätt 
sätt (Willems, et al., 2009). Många gånger finns fokus på insamling av data 
utan någon klar bild av presentation av data utifrån användarnas önskemål 
vilket påverkar användarvänligheten negativt. Ett ökat fokus på 
servicerelaterad informationslogistik är önskvärt för att få en hållbar 
informationsstrategi (Karim, et al., 1995). 
 
Lahrmann & Stroh (2009) menar att begreppet information innebär berikad 
integrerad och aggregerad data som kan användas för analys och som 
beslutsstöd. Begreppet informationslogistik definieras vidare som planering, 
verkställande och kontroll av dataflöden inom eller emellan organisationer. I 
figur 3 visualiseras komplexiteten kring informationsflöden mellan enheter.  
 

  
 

Figur 3: Exempel på informationsflöden mellan olika enheter (Lahrmann & Stroh, 2009). 
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Synergieffekter kan uppnås genom att tillvarata utdata från en enhet och 
använda det i andra enheter också och på så väl reducera kostnader och skapa 
ökat värde. Även genom att utnyttja kompetens inom flera enheter kan 
synergieffekter uppstå (Winter, 2008, cited in Lahrmann & Stroh, 2009, p. 2). 
 
Dagens applikationer som används för analys inom organisationer och 
företag kallas ofta business intelligence-system (BI) vilka förmedlar data som 
kan användas vid beslutsfattande. Dessa data förlitar sig helt på 
underliggande informationslager (DWH). Utveckling av ett informationslager 
är ofta komplext, omfattande och kostsamt. Information ska förvärvas och 
integreras från flera olika källor och intressenter. Det mest utmanande 
momentet är att använda informationen på ett sådant sätt så att verksamheten 
skapar konkurrensfördelar på marknaden. Informationslogistik är till skillnad 
från DWH hela företagets processer gällande planering, implementering och 
kontroll av informationsflöden inom och emellan enheter. 
Informationslogistik kan således underlätta arbetet med att använda 
informationslagret på bästa sätt där det skapas mest möjliga mervärde 
(Vranesix & Rosenkranz, 2008).  
 
Utvecklingen av informationsteknologier har resulterat i ett ökat 
informationsflöde för användarna vilket i sin tur ofta leder till att användarna 
får problem med att sålla ut den information de behöver. I en artikel av 
Levashova, et al. (2006) presenteras två modeller som kan användas som 
hjälpmedel då denna problematik uppstår. Den första modellen baseras på 
användarnas efterfrågan och den andra modellen är situationsbaserad.  Båda 
modellerna kräver aktiv medverkan av användarna vid definition och 
uppdatering av information som efterfrågas. 

2.3 Vårdhandboken 
Vårdhandboken finns tillgänglig via en hemsida (www.vardhandboken.se) 
och utgör en gemensam plattform där information, riktlinjer och 
tillvägagångssätt för medicinska moment samlas. Vårdhandboken riktar sig i 
första hand till de som arbetar inom vård och omsorg, både inom sjukhus, 
primär- och hemsjukvård, äldreomsorg och tandvård. Vårdhandbokens syfte 
är att säkerställa en god och säker vård på lika villkor och bygger på Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL). På hemsidan finns en 
sökfunktion som möjliggör sökning inom alla riktlinjer oavsett område. 
Dokumenten utarbetas av specialister/experter, olika personer beroende på 
vilket område det gäller. Allt innehåll granskas av ett nationellt råd som 
består av representanter från kommun, landsting och högskola. I anslutning 
till varje dokument finns information om revidering, publicering, författare 
och faktagranskare (Vårdhandboken, 2010). Att nationella riktlinjer utvecklas 
av ett multiprofessionellt team är viktigt för täcka in alla tänkbara aspekter av 
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vården som ska ges (Duff, et al., 1995).  Redigering av Vårdhandboken 
genomförs av Inera AB som är ett icke vinstdrivande företag som ägs av alla 
Sveriges kommuner och landsting (Inera AB, 2010a).  

2.4 Kliniska riktlinjer och patientsäkerhet 
I och med årsskiftet 2010-2011 infördes en ny patientsäkerhetslag som syftar 
till att öka säkerheten i vården (Socialstyrelsen, 2010b). Varje år skadas 
100 000 patienter i den svenska vården och 3000 dör till följd av skadorna 
(Forslind, 2010). Bland annat har vårdgivare nu ett ökat ansvar att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra 
skador inom vården (Socialstyrelsen, 2010b). Vårdgivarna är också skyldiga 
att arbeta aktivt med riskhantering, redovisa detta arbete i en rapport årligen, 
utreda händelser som har medfört eller skulle komma att medföra en 
vårdskada samt ge underlag för beslut om åtgärder efter utredning (Forslind, 
2010). I SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården beskrivs i § 2 hur verksamheten bör arbeta enligt 
gällande metoder för diagnostik, vård och behandling. Det ska finnas rutiner 
för hur nya metoder för diagnostik, vård och behandling ska tas fram, provas 
ut och introduceras så att patientsäkerheten säkerställs. Det ska också finnas 
rutiner kring hur metoder ska tillämpas, kontinuerligt följas upp och vid 
behov revideras. Rutiner ska också inkludera en beskrivning av vilka åtgärder 
som ska vidtas när tillämpningen av metoderna behöver förändras och 
inaktuella metoder ska identifieras och avvecklas (Socialstyrelsen, 2005).  
 
En av de huvudsakliga fördelarna med kliniska riktlinjer är att förbättra 
vårdkvalitet och därmed också patientsäkerhet. Noggrant utförda studier har 
visat att kliniska riktlinjer kan förbättra vårdkvaliteten, men om det uppnås i 
det dagliga arbetet är mindre klart. Till viss del beroende på att patienter, 
läkare, finansiärer och ledare definierar kvalitet olika och prioriterar olika 
faktorer vid utveckling (Woolf, et al., 1999). 

2.5 Att beakta gällande kliniska riktlinjer 
Även om det finns många exempel på fördelar med kliniska riktlinjer bör 
man också vara medveten om de konsekvenser som kan uppstå. Den 
viktigaste konsekvensen är att rekommendationen kan vara fel, eller i alla fall 
fel för vissa individer. Risk finns att riktlinjerna inte ger utrymme för 
individuella omständigheter och medicinsk historik. Vad som är bäst för 
patienter generellt och som regleras i riktlinjer kan vara opassande för vissa 
individer. Det kan även finnas en risk med bristande validitet hos kliniska 
riktlinjer även om de baseras på evidens. Bara en liten del av vad som görs 
inom medicin har testats i lämpliga väldesignade studier. Där studier finns 
kan fynden vara missledande på grund av brister som kan bidra till 
begränsade möjligheter till att generalisera resultatet. Grupper som utvecklar 
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kliniska riktlinjer har inte alltid tid, resurser och kunskap att samla in och 
värdera all evidensbaserad information (Woolf et al., 1999). 
 
Bristande kliniska riktlinjer kan också skada vårdgivare. Genom att förmedla 
felaktig evidensbaserad information och kliniska råd äventyras den kvalitet 
på vården som de ger. De kan komma att bidra till ineffektiv, skadlig eller 
onödiga interventioner. Även om kliniska riktlinjer är korrekta så upplever 
vårdgivare dem ofta som opålitliga och tidskrävande att använda. Om det 
finns riktlinjer som säger emot varandra kan det frustrera och förvirra 
vårdgivare (Feder, 1994, cited in Woolf, et al., 1990, p. 530).  När riktlinjer 
gör att patientvård blir till en sekvens av ja/nej-beslut tas inte hänsyn till den 
komplexitet som finns inom det medicinska området. Kliniska riktlinjer kan 
också vara potentiellt skadliga för läkare om större hänsyn tas till de 
ekonomiska konsekvenserna än till vad som är bäst ur vårdsynpunkt (Woolf, 
et al., 1999).  
 
Hälso- och sjukvårdssystem och finansiärer av vården kan bli skadade av 
kliniska riktlinjer om en användning reducerar operationseffektivitet eller 
slösar på begränsade resurser. En del kliniska riktlinjer som i första hand 
utvecklas av medicinska grupper som inte tar hänsyn till finansiering kan 
förorsaka kostnadsinterventioner som inte kan betalas eller som skär på 
resurser som behövs för annat (Woolf, et al., 1999). 

2.6 Kunskapsöverföring 
World Health Organisation (WHO) betonar vikten av att använda kunskap 
vid hälsoutveckling. En rimlig tillgång till både publicerad och inte 
publicerad forskningsinformation är en prioriterad fråga. Information ska på 
ett enkelt sätt kunna inhämtas och användas som en grund vid 
beslutsfattande. WHO poängterar att kultur och användande kopplat till 
forskning måste nå ut från akademiska institutioner och laboratorier och 
involvera vårdgivare. Görs inte detta kan det få allvarliga konsekvenser för 
vårdtagare. Vidare beskrivs att en konduktiv miljö med evidensbaserad 
forskning måste skapas. Med det menas att man önskar nå ut med 
forskningen till användarna. För att uppnå detta måste de som producerar 
hälsoforskning och de som använder sig av hälsorelaterad forskning arbeta 
närmare varandra för att försäkra sig om att hälsorelaterad forskning når ut 
och används i praktiken. Hälsoforskning har möjlighet att förbättra 
hälsosystem genom att attrahera investerare för mer innovativ forskning om 
hälsosystem och genom att översätta kunskap till handling för att förbättra 
folkhälsan. Vidare beskrivs att idealet är att hälsosystem är helt beroende av 
hälsoforskningssystem. I ett hälsosystem inkluderas alla aktörer som har som 
primärt syfte att förbättra hälsa. I hälsoforskningssystem inkluderas 
människor, institutioner och aktiviteter vars syfte är att generera och förvalta 
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kunskap av hög kvalitet som kan främja, reparera och bibehålla hälsostatus i 
en population.  Båda dessa system beskrivs som komplexa vilket gör det 
utmanande att hantera (WHO, 2004).  
 
Chunharas (2006) beskriver hur en oro uttryckts kring det faktum att 
beslutstagare, vårdpersonal och utvecklare av kliniska riktlinjer inte alltid 
använder sig av evidens eller kunskap genererad med god kvalitetsforskning 
vid beslut. I stället använder de sig av personlig kunskap (även kallad tyst 
kunskap) som utvecklats från deras egna erfarenheter. Chunharas menar att 
kunskapsöverföring inte ska ses som en isolerad process som leder direkt från 
forskning till användande. Kunskapsöverföring från forskning till 
verksamhetsstöd inom hälso- och sjukvård kan göras mer effektivt om 
forskare förstår komplexiteten av beslutsfattande i hälso- och 
sjukvårdsorganisationer samtidigt som de bör vara mer uppmärksamma på 
behovet av att ha ett mer interaktivt sätt att översätta kunskap. 
Kunskapsöverföring måste ses som en del av kunskapshantering i en 
organisation så att en lärande organisation kan skapas (Chunharas, 2006). 

2.7 PM-processen 

2.7.1 Utveckling 
Deighan (1993, cited in Duff, et al., 1995, p. 890) har identifierat en rad olika 
steg för att utveckla kliniska riktlinjer.  
 

1. Identifiering av ämnet som man avser utveckla en riktlinjer kring. 
Anledningar till att man väljer ett specifikt ämne kan vara en oro från 
klienter/patienter, frekvensen av ett moment, vetskapen om att det 
finns variationer kring ett visst moment, potentiell hälsovinst, 
påverkan på kostnad, sociala eller juridiska anledningar.  

2. Systematisk genomgång av forskning. Det är av vikt att det som 
innefattas i den kliniska riktlinjen är evidensbaserat. 
Tillvägagångssättet vid informationssökning ska vara tydliggjort.  

3. Utveckling av rekommendationer utifrån forskningsbevis. 
4. Konsultation av vårdgivare, vårdtagare och sjukvårdschefer för att 

överväga kliniska/ icke kliniska faktorer och erfarenheter för att utöka 
forskningsbevis och förfina rekommendationerna.  

5. Uppnående av konsensus gällande rekommendationerna.  
6. Utveckling av kliniska riktlinjer utifrån rekommendationerna. 
7. Lokalisering av de kliniska riktlinjerna där de ska användas. 
8. Pilottestning av de kliniska riktlinjerna för att utvärdera 

användarbarheten och effektiviteten (Duff, et al., 1995). 
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Figur 4. De olika stegen vid utveckling av kliniska riktlinjer (Deighan, 1993, cited in Duff, et al., 1995). 

 
Enligt Miller, et al. (2004) bestäms formatet på kliniska riktlinjer oftast 
utifrån användningsområde samt vilken målgrupp de ska riktas till. Designen 
får gärna skilja sig åt så länge den är explicit, logisk och entydig (Miller, et 
al., 2004). 
 
Det är viktigt att utgå från evidensbaserad information vid framtagning av 
PM. Bevis som finns i en klinisk riktlinje kan komma från flera olika 
expertutlåtanden. Bäst resultat av kliniska riktlinjer blir det med en 
kombination av expertutlåtande och litteraturöversyn. Gällande design av 
kliniska riktlinjer menas att de viktigaste faktorerna är klarhet, logik och 
entydighet. Dokumentet ska vara anpassat efter den målgrupp som ska följa 
dokumentet och till det område där det ska användas (Miller & Kearney, 
2003).  
 
Inom SU har man nyligen utarbetat en standard för vilken struktur ett PM ska 
ha. Arbetet med denna standard har påbörjats men långt ifrån alla PM har 
denna standard idag. Enligt denna standard ska ett PM innehålla följande 
delar: Revideringar sedan senaste versionen, syfte, information om vilka som 
berörs, innehåll och metodbeskrivning, ansvar, bakgrund, uppföljning och 
utvärdering, bilagor, referenser, granskning och spridningslista (Anon., 
2009). 
 
En stor fördel med lokala PM är att organisationen känner en delaktighet och 
ett ägande av processen vilket har visat sig påverka implementeringen 
positivt (Miller & Kearney, 2003). Genom att låta slutanvändaren involveras 
i utvecklingen av kliniska riktlinjer kan genomslagskraften vid användandet 
öka (Kastner, et al., 2011). Lokala PM har dock visat sig att i vissa fall 
äventyra giltigheten. Detta motiveras med att personer som utvecklar PM inte 
alltid har resurser för att göra en grundlig litteraturstudie innan framtagning 
av PM vilket kan påverka validiteten negativt (Miller & Kearney, 2003). Om 
organisationen inte har resurser och kunskap till att utveckla egna kliniska 
riktlinjer kan de med fördel identifiera redan utvecklade rigorösa riktlinjer 
och adaptera dessa för lokalt användande (Shekelle et al., 1999, cited in Feder 
et al., 1999, p. 728). Det kan dock finnas svårigheter att identifiera redan 
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utvecklade kliniska riktlinjer då många inte finns med i gemensamma 
tillgängliga bibliografiska databaser. Om organisationen hittar relevanta 
riktlinjer måste validiteten värderas före riktlinjerna sätts i bruk. Att 
implementera riktlinjer med oklar validitet kan leda till skada för patienten 
och slöseri av resurser (Feder, et al., 1999).  

2.7.2 Spridning och implementering 
Målet med spridning av kliniska riktlinjer är att skapa medvetenhet, förståelse 
och acceptans för kliniska riktlinjer. Även om spridning i sig inte är ett 
adekvat sätt att ändra arbetssätt i en verksamhet, så är det en förutsättning för 
att kunna implementera riktlinjer. Relativt passiva metoder för spridning, 
såsom att publicera riktlinjerna i tidningar eller maila ut de till berörda 
personer leder sällan till ett förändrat beteende (Miller, et al., 2004; 
Freemantle, et al., 1996, cited in Feder, et al., 1999, p. 728). Det har dock 
påvisats att enklare implementeringssätt kan vara framgångsrika om riktlinjen 
ifråga är lätt att förstå. Däremot måste mer avancerade 
implementeringsstrategier vidtagas (gärna en kombination av flera) om 
riktlinjer är mer avancerad (Francke, et al., 2008).  
 
Fynd från en systematisk genomgång som avsåg undersöka effektiviteten av 
riktlinjer hos sjuksköterskor, barnmorskor och andra medicinska 
professioner, visade att den mest vanliga spridningsmetoden var att skriva ut 
riktlinjerna. Detta trots att tidigare studier har visat på att detta 
tillvägagångssätt har varit ineffektivt (Thomas, et al., 1999; Verhoeven, et al., 
2009, cited in Verhoeven, et al., 2009, p. 115). En av huvudanledningarna till 
att riktlinjer inte följs är att de inte når fram till användarna. Adekvat 
spridning är nödvändigt för att riktlinjerna ska användas (Thomson, et al., 
1995). Sjuksköterskor använder sig huvudsakligen av internet i 
studeringssyfte, men när de ska hitta svar på en klinisk fråga kopplat till det 
dagliga kliniska arbetet används internet mer sällan (Gosling, et al., 2003, 
cited i Verhoeven, et al., 2009, p. 115). Att söka efter kliniska riktlinjer på 
internet är dock något som kommer mer och mer i och med att utvecklingen 
av evidensbaserad medicin ökar (Wozar & Worona, 2003; Mc Caughan, et 
al., 2005, cited in Verhoeven, et al., 2009, p. 115).   
 
Implementering kräver strategier för att förenkla en förändring i beteende 
utifrån de nya riktlinjerna (Thomson, et al., 1995). En åtgärd är att i samband 
med implementeringen utbilda personal i det nya tillvägagångssättet (Duff, et 
al., 1995). Feder, et al. (1999) poängterar vikten av teoretisk kunskap kring 
hur man uppnår beteendeförändringar hos vårdgivare i samband med 
implementering av kliniska riktlinjer. Man bör också undersöka effektivitet 
hos olika implementeringsmetoder för att välja den metod som passar 
verksamheten bäst. Genom att sedan granska/följa upp användandet av nya 
kliniska riktlinjer, får verksamheten en bild av hur frekvent riktlinjerna 
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används och kan dra slutsatser kring om implementeringsmetodiken varit 
lyckad (Feder, et al., 1999).   
  
Utbildning genom exempelvis seminarier eller workshops kan vara 
användbart när en av barriärerna för adaption till riktlinjerna är vårdgivarnas 
kunskap. Feedback kan vara extra användbart om vårdgivarna är ovetande 
om att verksamheten är suboptimal då det kan påverka deras intresse att ta in 
nya riktlinjer. Om det finns barriärer beroende på kultur och befintliga rutiner 
kan det vara till hjälp att använda en socialt influerad metod och genom att 
arbeta i verksamheterna för att uppnå konsensus, exempelvis genom att vara 
stödjande och utbildning vid implementering. För att ta reda på vilken typ av 
barriärer som finns i en verksamhet kan man exempelvis utföra intervjuer 
eller genom direktobservationer (Feder, et al., 1999).  

2.7.3 Översyn 
Även om kliniska riktlinjer utvecklas baserat på evidensbaserad forskning så 
är det av stor vikt att riktlinjerna uppdateras regelbundet för att fånga 
nytillkommen forskning. Parmelli, et al. (2010) har gjort en studie kring hur 
ofta kliniska riktlinjer relaterat till behandling av patienter med bröst-, 
kolorektal- och lungcancer bör uppdateras. Forskarna menar att frekvensen i 
uppdateringarna beror helt på ämnesområdet och på forskningens framsteg. 
De menar också att uppdateringar kräver tid- och resursinvesteringar men att 
det är en viktig fråga som bör prioriteras. Det finns bristande erfarenhet för 
att skapa en förståelse för hur ofta evidensbaserade kliniska riktlinjer bör 
uppdateras (Parmelli, et al., 2010).  I en artikel av Shekelle, et al. (2001) där 
man undersökt 17 riktlinjer för att se hur frekvent riktlinjer bör uppdateras 
blev slutsatsen att riktlinjer bör uppdateras minst var tredje år. I studien 
analyserades 17 riktlinjer som skrivits mellan 1990 och 1996. Man kom fram 
till att tre fjärdedelar av dessa riktlinjer behövde uppdateras trots att de 
fortfarande cirkulerade och användes. Författarna påpekar dock att deras 
studie var begränsad då det var ett begränsat antal riktlinjer som analyserades 
(Shekelle, et al., 2001). 
 
Ett instrument som utvecklats för utvärdering av kliniska riktlinjer är 
AGREE-instrumentet. AGREE är en förkortning av Appraisal of Guidelines 
Research and Evaluation. Med hjälp av AGREE-instrumentet kan en 
bedömning göras av kvaliteten i riktlinjer framtagna av lokala, regionala, 
nationella och internationella arbetsgrupper eller av statliga och överstatliga 
organisationer. Det finns ett flertal identifierade mål med instrumentet. Dels 
att instrumentet ska utöva ett stöd vid utarbetande av kliniska riktlinjer, dels 
att stödja vårdens beslutsfattare i att bedöma riktlinjer innan de inför 
rekommendationer i praxis. Instrumentet är validitets- och reliabilitetstestat. 
Instrumentet består sammanlagt av sex olika avsnitt som tillsammans 
innehåller 23 delfrågor (Lindberg, et al., 2005).  
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2.7.4 Användande 
Det kan finnas flera orsaker till att vårdgivare använder sig av kliniska 
riktlinjer. Riktlinjer kan användas som en informationskälla för att fortsätta 
sin professionella utbildning, de kan användas som en mall vid 
självbedömning eller som ett verktyg då man behöver ett sakutlåtande (Feder, 
et al., 1999). 
 
Studier har visat att unga personer med låg yrkeslivserfarenhet är mer 
benägna att använda sig av kliniska riktlinjer än äldre, mer erfarna kollegor. 
Andra faktorer som tycks begränsa användandet är avsaknad av medvetenhet 
(vissa vårdgivare känner inte till att det finns riktlinjer), bristande förtrolighet 
samt i vissa fall det faktum att man ej är överens om att det rätta sättet att 
göra ett moment är enligt riktlinjen (Francke, et al., 2008).  
 
Vid utvärdering av kvalitet av kliniska riktlinjer läggs ofta allt fokus på hur 
evidensbaserad riktlinjen är. Vad som ofta glöms är hur användandet ser ut 
och att det krävs arbete vid implementering av riktlinjer (Dowswell, et al., 
2001). I en artikel av Shackelton, et al. (2009) rapporteras att 75% av alla de 
läkare som inkluderats i studien hade tillgång till, använde och var influerade 
av kliniska riktlinjer vid beslutsfattande i klinisk. En annan studie har påvisat 
kulturella skillnader gällande acceptans av användande av kliniska riktlinjer. 
I studien beskrevs svenska invånare som disciplinerade, reserverade och 
bekväma i att följa regler och att medicinska protokoll var väl accepterade 
och använda. Norrmännen visade sig vara mer självständiga, norska läkare 
var mindre komfortabla än svenska med att följa ett protokoll eftersom de 
uppfattade det som att dessa protokoll reducerade deras ”kliniska frihet” 
(Miller, et al., 2004). 
 
Burgers, et al. (2003) har i en studie kommit fram till olika attribut som 
komplicerar eller som underlättar användandet av PM. Bland det som 
komplicerar användandet nämns när det krävs ny kunskap/kompetens, där 
rutiner måste förändras, där det krävs förändringar i organisationen, samt där 
det väcker negativa reaktioner hos patienten. Bland attribut som underlättar 
användandet nämns PM som stöds av vetenskapliga bevis samt med 
diskussion om fördelar respektive skadeverkningar, PM som är lätta att följa, 
där effekt ses snabbt och där PM är kompatibla med normer och värderingar 
(Burgers, et al., 2003).   
 
3 Metod 
En blandmetod har tillämpats med både kvantitativ- och kvalitativ ansats. 
Kvantitativ ansats i form utav enkäter och kvalitativ ansats i form utav 
intervjuer. Datainsamlingen skedde parallellt och oberoende av varandra, så 
kallad ”Concurrent Embedded Strategy” (Creswell, 2009, p. 214). Typiskt 
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för detta metodval är att de olika metodvalen används för att besvara olika 
frågor i studien. Författaren övervägde att endast göra en kvalitativ studie i 
form utav intervjuer även hos användarna. Detta metodval förkastades dock 
eftersom författaren ville se utfall hos en större grupp respondenter. Detta för 
att tydligare kunna se mönster kring användandet av kliniska riktlinjer. 
Eftersom författaren avser skaffa sig djupgående kunskaper hos en avgränsad 
grupp är uppsatsen en fallstudie (Creswell, 2009).  

3.1 Datainsamling  
Datainsamling har skett genom intervjuer och enkätutskick. Val av 
datainsamlingsmetoder gjordes efter att syfte identifierats. Intervjuer ansågs 
vara den mest lämpade metoden för att kartlägga arbetet kring PM-processen. 
Författaren såg inte möjligheter kring någon annan form utav 
datainsamlingsmetod och eftersträvade i detta hänseende kvalitativ kunskap. 
Ett alternativ hade kunnat vara att komplettera intervjuer med en 
dokumentstudie för att få kunskap kring hur lokala PM är utformade. Detta 
alternativ förkastades dels på grund av en begränsad tillgång till Lokala PM 
då de endast går att nå från SU:s intranät, dels för att studien uppskattades 
kunna bli för omfattande utifrån den tidsram som funnits. För att beskriva och 
analysera användandet av kliniska riktlinjer valdes enkäter som 
datainsamlingsmetod.  Datainsamling genom intervjuer i fokusgrupper 
övervägdes. Författaren valde bort denna metod då intresse fanns att se 
svarsfrekvens hos ett större antal deltagande för att kunna dra slutsatser om 
trender relaterat till användande, något som hade varit svårt vid tillämpning 
av fokusgrupper (Esaiasson, et al., 2009).  

3.1.1 Urval 
I denna uppsats medverkar två olika typer av vårdenheter. Dels en medicinsk 
akutvårdsavdelning (MAVA), dels sex geriatriska avdelningar (Geriatrik). 
Bakgrunden till detta urval var önskan om att ha ett urval där patienten rör sig 
emellan olika vårdenheter. Om användande av riktlinjer varierar mellan 
vårdenheter garanteras patienten inte vård på lika villkor. Vid kontakt med en 
av de geriatriska enheterna fick författaren besked om att de ofta tar emot 
patienter från MAVA och från akutmottagningen. Författaren gjorde 
bedömningen att dessa tre typer av vårdenheter på ett tillfredsställande sätt 
skulle kunna bidra till att besvara studiens syfte. Akutmottagningen avböjde 
medverkan medan MAVA tackade ja. Senare framkom att det endast är en av 
de sex medverkande geriatriska enheterna som tar emot patienter från 
MAVA. Författaren beslutade sig ändå för att inkludera samtliga geriatriska 
avdelningar då antal deltagande i andra fall skulle bli för få. Fördelningen 
mellan medicinska enheter (1st) och geriatriska enheter (6st) blev således 
ojämn. Av denna anledning kommer ingen jämförelse mellan de två 
enhetstyperna göras utan vid analys kommer data slås ihop och analyseras 
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tillsammans. Viss analys kommer också göras för respektive avdelning. 
Urvalet fördelat över vårdenheterna presenteras i tabell 1.   
 
Tabell 1: Urvalsfördelning för enkät, fördelning över de olika avdelningarna 
 
Avdelning Antal 

sjuksköterskor 
MAVA (a) 22 
Geriatriken (b) 20 
Geriatriken (c)   25 
Geriatriken (d) 15 
Geriatriken (e) 12 
Geriatriken (f) 11 
Geriatriken (g) 10 
SUMMA 115 

 
Urvalet för intervjuerna består av två personer. En person som är involverad i 
PM-arbetet på MAVA och en person som är involverad i PM-arbetet på de 
geriatriska avdelningarna. Urvalet för intervjuer bestämdes genom kontakt 
med vårdenhetscheferna på respektive enhet. Gällande MAVA visade det sig 
att en utvecklingssjuksköterska hade stor inblick i arbetet med PM varpå 
denne person var lämplig att ha med i undersökningen. Gällande de 
geriatriska enheterna blev författaren hänvisad till en befattningshavare som 
hade ett mer övergripande ansvar för PM hos geriatrikavdelningarna.  Denna 
person fick dock förhinder och rekommenderade i sin tur en annan person 
med insikt i PM-arbetet på geriatrikavdelningarna.  Personen i fråga arbetar 
som dietist och är mest insatt i PM utifrån en dietists perspektiv men ansågs 
ändå kunna ge en generell beskrivning av PM-processen inom Geriatriken. 
Alltså tillämpades ett så kallat snöbollsurval för att hitta lämpliga personer 
för intervjuer om geriatrikenheternas arbetssätt (Esaiasson, et al., 2009).    

3.1.2 Genomförande 
Intervjuer 
Intervjuerna var respondentintervjuer eftersom de är en del av den företeelse 
som studerades (Holme & Solvang, 1997). Författaren tillämpade en 
semistrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2009) där frågorna kan 
variera mellan de två intervjuerna (Esaiasson, et al., 2007). Med denna metod 
kunde författaren använda eventuella nytillkomna frågeställningar från 
intervju 1 vid intervjutillfället nr 2 (Esaiasson, et al., 2007).  
 
En intervjuguide (bilaga 1) utarbetades där dispositionen bestod av ett antal 
ämnen. Första ämnet var introduktion där syftet var att samla in 
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bakgrundsinformation om informanten. Ämne två, tre och fyra var de teman 
som ingår i PM-processen. Det sista ämnet var förbättringsarbete. Idén kring 
att inkludera detta ämne kom från en av respondenterna vid en telefonkontakt 
innan intervjun. Författaren ansåg det vara relevant att inkludera ämnet även 
om det inte direkt gav svar på syftet i studien.  Varje ämne inkluderade i sin 
tur ett antal förslag på frågor. Ämnena var således: Bakgrund, utveckling, 
spridning/implementering, översyn och förbättringsarbete. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) är nyckelfrågorna vid planering av en 
intervjuundersökning att fråga sig varför, vad och hur man ska undersöka 
något. I detta fall är hur-frågan redan besvarad då författaren redan valt att 
använda sig av intervjuer, men de andra två frågorna behövde besvaras. Detta 
görs utifrån respektive ämne och presenteras i tabellen nedan (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  
 
Tabell 2: Beskrivning av vad och varför utifrån varje ämne i intervjuguiden 
(Kvale & Brinkmann, 2009) 
 
ÄMNE VARFÖR VAD 
Introduktion Få respondenten att 

slappna av, få 
bakgrundsinfo för att öka 
förståelse för 
respondentens arbete. 

Professionell bakgrund, 
arbetsplats och ansvar 
gällande PM. 

Utveckling Viktigt att ha kunskap 
kring hur utvecklingen 
sker för att kunna dra 
slutsatser kring 
förbättringar. 

Hur PM utvecklas, vilken 
yrkeskategori som gör det 
samt tidsåtgång. Hur 
frekvent nya PM utvecklas. 

Spridning/ 
Implementering 

Nyckeln till användandet 
av PM. Viktigt att få 
användarna att följa PM. 

Hur PM sprids och 
publiceras, hur de 
implementeras, hur 
användarna får kunskap om 
att det kommit ett nytt PM, 
PM och kultur. 

Översyn Ny evidensbaserad 
forskning presenteras 
regelbundet. Det är därför 
av hög vikt att PM ses 
över. 

Befintliga rutiner kring 
översyn. Frekvens och 
ansvar.  

Förbättrings-
arbete 

Intressant att få en 
uppfattning hur SU tänker 
kring förbättringsarbete 
relaterat till PM.  

Om förbättringsarbete 
bedrivs och i sådana fall på 
vilket sätt.  
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Med ovanstående information som grund utformades en intervjuguide. Mer 
detaljerade ämnesrelaterade frågor utformades med utgångspunkt i det som 
presenteras i tabellen ovan (Tabell 2). Frågorna var öppna frågor och syftade 
till att få informanten att berätta vad denne upplever utan att bli formad av 
hur frågan ställs. Författaren använde sig i vissa situationer av 
uppföljningsfrågor. Detta för att få fram ett mer innehållsrikt svar samt i vissa 
fall för att få informanten att utveckla ett tidigare svar. Författaren använde 
vid ett få tal tillfällen tolkande frågor i syfte att få informanten att bekräfta att 
författaren uppfattat svaret riktigt (Esaiasson, et al., 2007).  
 
Varje respondent fick innan informationstillfället information kring vad ett 
deltagande innebär. Respondenterna blev informerade om deras möjlighet att 
när som helst avsluta sitt deltagande utan att behöva redogöra för en orsak 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna gjordes individuellt på en avskild 
plats på respondenternas respektive arbetsplatser. Så långt det gick var miljön 
avskärmad från yttre störningar, men vid båda intervjutillfällena blev 
intervjun avbruten. Dessa störningar ansågs inte påverka datainsamlingen 
nämnvärt då avbrotten var korta och skedde vid både tillfällena då intervjun 
höll på att avslutas och inga ytterligare frågor skulle ställas. Intervjuerna 
spelades in. 
 
Enkätundersökning 
Genom enkätundersökningen önskade författaren få svar på hur kliniska 
riktlinjer används. Hur frekvent, hur lång tid det tar att söka efter lokala PM, 
om utskrivna PM förekommer, hur tillförlitligheten upplevs med mera.  
Författaren samlade även in data kring yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska 
för att kunna se hur det påverkade resultatet. Det ansågs även vara intressant 
att väga in hur många som arbetar heltid då en del frågor berörde hur frekvent 
kliniska riktlinjer används. Författaren klassar heltid som mer än 35 timmar i 
veckan. Detta med tanke på vetskapen om att antalet timmar kan variera 
beroende på skiftform. 
 
Vid utformning av enkäten hade författaren först en tanke kring att till viss 
del använda sig av en redan befintlig enkät som genomförts i södra Sverige 
(Bahtsevani, et al., 2007). Denna enkät har testats genom test-retestreliabilitet 
och visat sig uppnå en acceptabel gräns varpå det vore positivt ur 
reliabilitetssynpunkt (Bahtsevani et al., 2007).  Vid närmare granskning av de 
frågor som inkluderats i enkäten gjorde dock författaren bedömningen att 
dessa frågor inte skulle besvara syftet. Av den anledningen utformades egna 
frågor.  
 
Författaren utvecklade en webbaserad enkät. Innan utskick testades enkäten 
på fem sjuksköterskor utanför svarsgruppen.  Kontakt togs sedan med 
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respektive sjuksköterska efter att de fyllt i enkäten och bad dem sammanfatta 
enkäten utifrån följande frågeställningar: Hur var enkäten att fylla i? Berörde 
enkäten samtliga relevanta områden relaterat till PM?  Var någon fråga 
otydlig/svår att förstå? Fanns lämpliga svarsalternativ till alla frågor? 
Författaren anpassade sedan enkäten utifrån den information som 
testpersonerna delgivit.  
 
En vecka innan datainsamling påbörjades skickades ett e-postmeddelande till 
verksamhetscheferna på de sju avdelningarna som gett sitt godkännande till 
att medverka. I mailet fanns bifogad information som författaren bad 
verksamhetscheferna skicka vidare (Följebrev, se bilaga 2). En vecka senare 
skickades enkäten ut (bilaga 3) tillsammans med information om studien 
ytterligare en gång, även denna gång via e-post. Enkätundersökningen var 
sedan öppen i tre veckor. Efter en vecka skickades en påminnelse ut till de 
medverkande sjuksköterskorna, via vårdenhetscheferna genom e-post.  
 
Totalt svarade 65 sjuksköterskor på enkäten vilket resulterade i en 
svarsfrekvens på 56.5% då det totala urvalet var 115 personer.  

3.2 Analys 
Intervjuer 
Kvalitativ textanalys tillämpades vid analys av intervjuerna. Som ett första 
steg av analysen transkriberades intervjuerna. Detta gjordes samma dag 
gällande intervju 1 och delvis samma dag, delvis dagen efter för intervju 2. 
Författaren utförde själv transkriberingen för båda intervjuerna. 
Transkribering utfördes noggrant och enligt samma procedur för båda 
intervjuerna. Att transkribering utförs av en och samma person gör det 
enklare att jämföra resultat mellan flera intervjuer (Kvale & Brinkmann, 
2009). Författaren transkriberade intervjuerna till en formell text, alltså 
skedde inte dokumentation av pauser, betoningar, intonation och 
känslomässiga uttryck (Kvale & Brinkmann, 2009).  En så kallad 
helhetsanalys tillämpades sedan, vilket innebär att författaren såg till helheten 
av det insamlade materialet. Det innebär att intervjuerna får en mening först 
när de sätts i det sammanhang där de gjordes. Motsatsen är delanalys där 
analystexten delas i olika påståenden som sedan sätts in i tabellform och 
beräknas. Denna form av analys är inte styrd av någon övergripande 
frågeställning och är därför inte aktuell i denna studie (Holme & Solvang, 
1997). Författaren identifierade meningsbärande enheter efter att ha läst 
igenom intervjumaterialet ett flertal gånger. Dessa meningsbärande enheter 
sorterades sedan in under respektive tema i PM-processen.   
 
Enkäter 
Enkäten innehåller totalt 13 kvantitativa frågor vars svar har analyserats 
genom statistisk analys. Frekvenstabeller och procentberäkningar har använts 
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oavsett mätskalenivå. Frågor om kön och arbetsplats är envariabelsfrågor där 
egenskaperna hos de data som samlades in ligger på nominalskalenivå. 
Frågor kring hur länge man arbetat som sjuksköterska, hur många timmar i 
veckan man arbetar samt om man någonsin använt sig av lokala PM 
respektive vårdhandboken är också envariabelsfrågor men där svaren är av 
typen ordinalskala då svarsalternativen går att rangordna (Esaiasson, et al., 
2009). För frågorna kring hur ofta sjuksköterskor använder sig av lokala PM 
respektive Vårdhandboken har författaren valt att endast inkludera 
sjuksköterskor som arbetar mer än 35 timmar per vecka då spridningen 
mellan arbetstid annars skulle kunna ge missvisande värde. Denna fråga har 
analyserats genom tvåvariabelsanalys genom korstabell för att se hur 
yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska påverkar svaret. Författaren 
eftersträvade en jämförelse mellan sjuksköterskor med olika stor 
yrkeslivserfarenhet och skillnader i hur ofta de använder sig av lokala PM 
respektive vårdhandboken. Detta beräknades genom kolumnprocent 
(Esaiasson, et al., 2009). Eftersom svarsfrekvensen om sjuksköterskor som 
arbetar mindre än 35 timmar per vecka är begränsad så blir urvalet inte 
tillfredsställande vid fördelning över yrkeslivserfarenhet. Av denna anledning 
slogs tre av yrkeslivserfarenhetsgrupperna grupperna samman. Alltså 
fördelades urvalet mellan de som arbetat 0-10 år och de som arbetat >10 år. 
 
Hur sökfunktionen upplevs samt hur lång tid det tar att söka har analyserats 
med avseende på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Frågan om PM 
finns i pappersform på avdelningen analyserades som en envariabelfråga där 
insamlade data är av ordinalskaletyp. Tillförlitligheten till lokala PM har 
analyserats genom en tvåvariabelsanalys för att se om det finns ett samband 
mellan yrkeslivserfarenhet och hur man upplever tillförlitligheten. Den fråga 
där sjuksköterskan fått rangordna vad man gör när man är osäker på ett 
kliniskt moment har analyserats genom en envariabelsanalys. 
 
Kvalitativ textanalys med identifiering av meningsbärande enheter 
tillämpades för de två frågor i enkäten som var av kvalitativ karaktär. Alla 
svar lästes således igenom och sorterades (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.3 Tillförlitlighet 
Intervjuer 
Den externa validiteten i den kvalitativa delen i uppsatsen kan ifrågasättas 
med tanke på det låga urvalsantalet. Någon form av generalisering av anses 
därför inte vara möjlig (Esaiasson, et al., 2009). Detta är dock heller inget 
som eftersträvades utan författaren hade endast för avsikt att beskriva PM-
processen utifrån den information som insamlades genom de två intervjuerna. 
Begreppsvaliditeten bedöms däremot vara tillfredsställande då det ej begåtts 
några systematiska fel och eftersom begreppen som användes i intervjun 
klargjordes i detalj innan intervjun började (Esaiasson, et al., 2009). Den 
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interna validiteten kan sammanliknas med resultatvaliditet i detta fall då 
slutsatserna är av beskrivande natur (Esaiasson, et al., 2009). Den interna 
validiteten/resultatvaliditeten anses vara hög då slutsatserna är välgrundade 
på den information som framkommit, trots det begränsade antalet 
analysenheter (Esaiasson, et al., 2009). Val av transkriberingsmetod kan 
tänkas påverka validiteten eftersom transkriberingen inte inkluderade pauser, 
betoningar, intonation eller känslouttryck. Däremot kan en text utan denna 
typ av dokumentation förtydliga nyanser av ställningstaganden och underlätta 
förståelsen för det som intervjuobjektet förmedlar, vilket var orsaken till att 
författaren valde att inte transkribera dessa nyanser (Kvale & Brinkmann, 
2007).  
 
Intervjuunderlaget var noga utarbetat med fokus på formulering av frågor 
eftersom det kan påverka reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2007).  
Intervjuunderlaget var testat på en person innan intervjuerna genomfördes 
och redigerades något efter denna testintervju- något som stärker 
reliabiliteten. Författaren följde intervjuunderlaget bortsett från några frågor 
som tillkom på respektive intervju, med tanke på att intervjumetoden var av 
semistrukturerad form (Kvale & Brinkmann, 2007). Reliabiliteten hade 
kunnat verifieras ytterligare om två personer hade transkriberat materialet 
oberoende av varandra och efter det listat samt sammanräknat antal ord som 
skiljer mellan transkriberingarna (Kvale & Brinkmann, 2007). Det rådde 
dock brist på resurser för att kunna göra ett sådant reliabilitetstest. Det finns 
också fördelar med att en och samma person gör transkriberingen, då 
sannolikheten att transkribering utförs utifrån samma metod och samma 
förutsättningar ökar (Kvale & Brinkmann, 2007). Det var något som 
författaren hela tiden hade i åtanke under transkribering.   
 
Enkäter 
Den interna validiteten bedöms vara hög då inga förändringar inom 
organisationerna som författaren känner till kan tänkas påverka resultatet har 
inträffat (Creswell, 2009). Den externa validiteten kan diskuteras även här. 
Det urval som inkluderats är smalt då det endast innehåller två typer av 
vårdavdelningar och varav den ena typen endast representeras med en 
avdelning. Vissa av analyserna har endast baserats på respondenter som 
arbetar mer än 35 timmar per vecka, vilket innebär att dessa analyser gjorts 
med ett reducerat urval, vilket påverkar den externa validiteten negativt. Den 
externa validiteten för de geriatriska avdelningarna där exkludering av 
sjuksköterskor som arbetar mindre än 35 timmar i veckan inte är gjord, skulle 
författaren dock bedöma som hög. I dessa analysdelar finns möjligheter till 
generalisering (Creswell, 2009). 
 
Ett tillvägagångssätt för att testa reliabilitet är att skicka ut enkäterna vid två 
tillfällen och se om resultatet skiljer sig mycket åt (Esaiasson, en al., 2009). 
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Denna typ av reliabilitetstest är dock inte genomförbar på grund av tid och 
resurser varpå fokus kommer ligga på att redan innan enkätutskicket försöka 
uppnå en tillfredsställande reliabilitet (Svensson & Starrin, 1996). Det faktum 
att enkäterna har testats på fem testpersoner och sedan revideras ökar 
reliabiliteten då frågorna testats och det klargjorts att testpersonerna förstått 
innebörden av frågorna. Reliabiliteten med avseende på sammanställning av 
data anses vara hög då inmatning av data sker per automatik i och med att 
författaren valt att utarbeta en elektronisk enkät. Annars kan felinmatning av 
data leda till en reducerad reliabilitet (Svensson & Starrin, 1996).  
 
4 Resultat och analys  
4.1  Intervjuer 
Följande meningsbärande enheter (Figur 4) har identifierats under analys av 
materialet från intervjuerna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Meningsbärande enheter som identifierats vid analys av intervjuer. 

 
Dessa meningsbärande enheter har sorterats in under respektive steg i PM-
processen.  

4.1.1  Utveckling 
Ansvar 
Vem som bär ansvar för utvecklingen av PM skiljer sig mellan MAVA och 
Geriatriken. Även tillvägagångssättet vid utveckling av PM skiljer sig mellan 
MAVA och Geriatriken. På MAVA beskrivs att en person ofta tar fram ett 
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PM och att det sedan godkänns av först vårdenhetschefen och sedan 
överläkaren. Man menar dock att man strävar efter att ha en tvärprofessionell 
grupp med i framtagningen av PM. ”Det är ju allt ifrån ja, tre blir det ju om 
man räknar vårdenhetschef och överläkare som ska godkänna, och så jag 
som gör tar fram PM-et. Men bäst är ju om man är några stycken som jobbar 
med PM och tar fram det, och att få olika infallsvinklar och gärna olika 
personalkategorier om det är möjligt.” (Utvecklingssjuksköterska, MAVA). 
 
På geriatriken beskrivs hur man arbetar i tvärprofessionella grupper vid 
utveckling. ”När vi tog fram PM i nutrition till exempel, då försökte vi få 
ihop en tvärprofessionell grupp. Det var jag, läkare, sjuksköterska, 
arbetsterapeut, jag tror också vi hade en sjukgymnast med i början.” ”Sedan 
själva ihopskrivandet utav PM-et det var ju kanske inte en så stor grupp som 
gjorde det. Utan det slutade nog med att det var jag och läkaren. Och sedan 
när vi hade format hur vi tyckte det skulle vara så gick vi tillbaka till gruppen 
och så diskuterade vi igenom de olika bitarna.” (Dietist, Geriatriken). 
 
Inom Geriatriken beskrivs att man har flera områden inom en verksamhet där 
det finns en ansvarig grupp inom varje område. Ska ett PM utvecklas inom 
det området så är denna grupp ansvarig. Gruppen är ofta sammansatt av flera 
personalkategorier. Detta arbetssätt menar man gör att riktlinjerna i större 
utsträckning implementeras i enheterna. ”Det togs fram ett strategiskt 
arbetssätt, man formade vissa grupper och man satte ansvariga för dessa 
grupper. Tänket har då inte bara funnits hos ledningen i gruppen utan även 
implementerats ute i enheterna.” (Dietist, Geriatriken).   
 
Verksamhetsstöd 
På MAVA beskrivs att det som gör att verksamheten bestämmer sig för att 
utveckla ett PM är att ett behov identifieras. ”När det kommer till, det är ju 
när man upptäcker att det finns ett behov av det, att vi har flera patienter som 
har samma behandling och vi har inget PM. Då är det lite så att alla famlar i 
blindo, vad ska man göra? Hur ska man göra?” (Utvecklingssjuksköterska, 
MAVA). Samma person tillägger att ett av syftena med PM är att handleda 
personalen i deras arbete. ”Här är pappret, det här ska jag göra, nu gör jag 
detta, så har jag gjort helt rätt.”  
 
Inom geriatriken menar man att det som får verksamheten att utveckla PM är 
en önskan om att få alla att dra åt samma håll. ”Man vill få alla att dra åt 
samma håll, man vill ha det nedskrivet så att det liksom inte ska bli så att jag 
tycker si och andra tycker så.” (Dietist, Geriatriken).  
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Vårdkvalitet 
På MAVA menar man att det huvudsakliga syftet med PM är för att ge en 
säker vård till patienten. ”Att man ska ge en säker vård till patienten. Så att 
de ska få en säker, beprövad metod som utövas på dem.” 
(Utvecklingssjuksköterska, MAVA).  
 
Båda enheterna poängterar också vikten av samma vård på lika villkor 
oavsett vårdavdelning. Detta är dock något som inte fungerar idag enligt 
respondenterna. ”Alla har ju sina PM om man går in på intranätet och letar. 
För det mesta hittar man ju det PM man letar efter, men ibland så hittar man 
flera PM om samma område som inte är lika dana. Och så kan man få skäll 
nästan för att man tar fel PM trots att man inte vet vilket som gäller.” 
(Utvecklingssjuksköterska, MAVA).  
 
Sjuksköterskan berättar vidare ”… och så är det det där med att sätta kateter. 
Varför ha så många olika PM när det egentligen är samma sak man gör?” 
 
 Både inom Geriatriken och på MAVA är man överens om vikten av evidens 
vid framtagning av PM. ”Man kan ju inte hitta på saker själv utan det måste 
ju hela tiden ligga evidens bakom det man jobbar med.” (Dietist, 
Geriatriken).  

4.1.2 Spridning/Implementering 
Informationsöverföring 
Både inom MAVA och Geriatriken är APT-möten (Arbetsplatsträffsmöten) 
en använd kanal för att förmedla nya och uppdaterade PM. På MAVA brukar 
även nya PM mailas ut. Inom Geriatriken menar man att mycket ansvar kring 
spridning och implementering ligger på den grupp som tagit fram PM-et. 
”Det som gör att det sprids bäst är att det finns ansvariga på avdelningen.” 
(Dietist, Geriatriken). Man menar att dessa ansvariga ska entusiasmera och 
informera sina medarbetare om PM.  
 
Samtliga PM publiceras också på intranätet. Denna överföring av information 
kan ibland försenas. ”Det finns ett nutritions-PM för 2011 men jag kan inte 
lägga ut det på hemsidan själv utan det är någon annan som måste göra det. 
Men det har krånglat med filen.” (Dietist, Geriatriken).  
 
Inom MAVA länkar man både till Vårdhandboken och till andra avdelningars 
PM om man beslutat att dessa PM är lämpliga att använda även på MAVA. 
Det sker dock ingen informationsöverföring till MAVA om vårdenheten man 
länkar från ändrar sin information eller sin länk. Därför måste detta 
kontrolleras då och då. ”Om vi har länkat till ett PM på någon annan 
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avdelning och de har ändrat PM-et så slutar ju länken att fungera. Då får jag 
ju se till så att länken fungerar igen.” (Utvecklingssjuksköterska, MAVA).  
 
Utskrivna PM förekommer enligt respondenterna inom både Geriatriken och 
MAVA. ”Vi har en PM-pärm men jag försöker arbeta så att de inte ska 
skriva ut dem. Det är lätt att man får en gammal version där som ligger kvar. 
Men så är det någon som säger, ja men tänk om datorerna ligger nere, då 
kommer vi ju inte åt dem. Det kan man inte riktigt argumentera emot.” 
(Utvecklingssjuksköterska, MAVA).  
 
På frågan om utskrivna PM förekommer svarar en respondent: ”Ja, det tror 
jag fortfarande förekommer. Kanske för mycket.” (Dietist, Geriatriken).  
 
Kultur 
Inom Geriatriken har man upplevt att kultur och klimat kan påverka när det 
kommer nya PM. ”En del tycker det är kul att jobba framåt, andra tycker 
aldrig det är roligt. Det här är en verksamhet under ständig förändring kring 
hur vi ska jobba med det ena än det andra. Så att det är nog olika perioder, 
men ofta är man nog ganska trött på att det aldrig får vara som det 
varit.”(Dietist, Geriatriken). 
 
”Det finns väl någon avdelning som tycker att nej, så där jobbar inte vi, trots 
att det faktiskt är så vi ska jobba. Det betyder ju faktiskt att det är svårare att 
nå ut med informationen och det kan säkert bero på klimatet på avdelningen. 
Men det kan också vara speciella personer som det är kopplat till. Beroende 
på hur starka de är, ju mer inflytande får de. Tvärt om blir det om det är det 
någon som brinner för sin uppgift och tycker att detta är jättebra och kommer 
med förslag på hur man kan göra för att det ska bli bättre.”  (Dietist, 
Geriatriken).  

4.1.3 Översyn 
Oklarhet 
Det uttrycks viss osäkerhet kring vad som gäller kring uppdatering av PM 
inom MAVA. ”Det är väl bestämt uppifrån, ledningen. Tror jag att de har 
sagt att det ska vara. Tidigare så var det väl så att det skulle vara giltigt ett 
år och sedan skulle man kolla igenom det igen då. Men nu är jag lite 
osäker.” (Utvecklingssjuksköterska, MAVA).  
 
Inom Geriatriken beskrivs att uppdatering görs varje år. ”Reviderar dem gör 
man ju en gång om året för det mesta.” (Dietist, Geriatriken).  
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Ansvar 
Både inom Geriatriken och på MAVA så är det de som utvecklat PM som 
ansvarar för att de uppdateras. Inom MAVA blir det därför oftast 
utvecklingssjuksköterskan som är ansvarig men hon beskriver att hon brukar 
få hjälp av personalen som säger till om de ser ett PM som inte stämmer eller 
om det blivit någon förändring. ”Personalen brukar säga till om de 
upptäcker att det är något PM som inte stämmer.” 
(Utvecklingssjuksköterska, MAVA).  

4.2 Enkäter 
Urvalet för enkätundersökningen bestod av 115 sjuksköterskor från totalt sju 
vårdavdelningar (se tabell 3). 3 svar var ofullständiga varpå dessa 
exkluderades. Antal fullständiga svar är 65 (56.5%) vilket innebär ett bortfall 
på 43,5%.   Då det inte finns någon tillgänglig statistik över populationens 
sammansättning annat än till fördelningen över vårdenheter koncentreras 
bortfallsanalysen på detta. På avdelning Geriatriken (e) är bortfallet som 
störst. På Geriatriken (d) finns inget bortfall. Annars är bortfallet relativt jämt 
fördelat mellan avdelningarna. Orsaken till att bortfallet är större på vissa 
avdelningar än andra kan bara spekuleras i. Då författaren själv inte skickade 
ut enkäterna (utskick gjordes via respektive vårdenhetschef) finns en risk att 
alla avdelningar inte fick lika lång svarstid. Det finns också en risk att alla 
avdelningar inte fick en påminnelse via e-post. 
 
Tabell 3: Svarsfördelning och bortfall i procent mellan avdelningarna 
 
Avdelning Antal  

svarande 
Urval Bortfall 

MAVA (a)  11 22 50% 
Geriatriken (b)  10 20 50% 
Geriatriken (c)  11 25 56% 
Geriatriken (d)  15 15 0% 
Geriatriken (e)  4 12 67% 
Geriatriken (f)  5 11 55% 
Geriatriken (g)  5 10 50% 
(b) & (c) 2 Okänt Okänt 
(f) & (g) 2 Okänt Okänt 
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I tabell 4 respektive tabell 5 presenteras fördelningen av urvalet över arbetstid 
och yrkeslivserfarenhet. Dessa två aspekter har involverats i några av de 
analyser som har gjorts och som presenteras senare. Det visade att merparten 
av de svarade arbetar mer än 35 timmar och att merparten har arbetat som 
sjuksköterska mer än 10 år. 
 
Tabell 4: Fördelning över arbetstid 
 

Arbetstid (tim/vecka) Summa 
< 20 1 
20 – 35 27 
>35 37 
Totalsumma 65 

 
Tabell 5: Fördelning över yrkeslivserfarenhet 
 

 
 
 
 
 
 

 
Användandet av kliniska riktlinjer skiljer sig mellan de olika avdelningarna 
vilket presenteras i diagram 1. Av de som arbetar mer än 35 timmar per vecka 
är det avdelning Geriatrik (f) som använder lokala PM dagligen i störst 
utsträckning. På Geriatriken (g) är det en stor andel som endast använder 
lokala PM någon gång varje år. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1: Användande av lokala PM, fördelning mellan avdelningar 
  

Erfarenhet Summa 
< 1 år 3 
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Vårdhandboken används överlag mindre frekvent än lokala PM. Speciellt på 
avdelning Geriatriken (b) och Geriatriken (f). Mest frekvent används 
vårdhandboken på Geriatriken (g). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Användande av Vårdhandboken, fördelning mellan avdelningar 

 

Samtliga sjuksköterskor (65st) som medverkade har någon gång använt sig 
av lokala PM. När det gäller Vårdhandboken har 44 sjuksköterskor (68%) 
någon gång har använt sig av den. 12.3% vet inte om de använt sig av 
Vårdhandboken, något som kan tyda på att den bör marknadsföras mer (se 
diagram 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3: Svarsfördelning i antal om sjuksköterskor någon gång använt sig av lokala PM respektive 

Vårdhandboken  

 
Vid beräkning av hur frekvent sjuksköterskor använder sig av Lokala PM 
respektive Vårdhandboken i sitt arbete har endast de sjuksköterskor som 
uppgett att de arbetar mer än 35 timmar per vecka inkluderats. Analys av 
frågeställningen har gjorts genom korstabeller (tabell 6 och 7) då författaren 
vill se ett eventuellt mönster kring yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska och 
användande av kliniska riktlinjer. I korstabellerna presenteras fördelningen i 
kolumnprocent. Antal svarande visas inom parentes efter kolumnprocent. 
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Tabellerna visar att sjuksköterskor som arbetat mer än 10 år som 
sjuksköterska använder lokala PM mest frekvent. Vårdhandboken används 
mest frekvent av de som arbetat 1-5 år som sjuksköterska. 
 
Tabell 6: Korstabell med kolumnprocent över frekvensen av användandet av 
Lokala PM i relation till yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (avrundning 
till heltal). I parentesen bredvid kolumnprocenten står antal svarande i varje 
kategori. 
 
 <1 år 1-5 år 6-10 år >10 år Summa 
Dagligen 0 

(0 st) 
0  
(0 st) 

33 
(1st) 

28 
(6st) 

19  
(7 st) 

Varje vecka 100  
(1st) 

33 
(4st) 

67 
(2st) 

33 
(7st) 

38 
(14st) 

Varje månad 0  
(0 st) 

67 
(8st) 

0  
(0 st) 

19 
(4st) 

33  
(12st) 

Varje år 0  
(0 st) 

0  
(0st) 

0 
(0 st) 

9 
(2 st) 

5  
(2 st) 

Aldrig 0  
(0 st) 

0  
(0st)  

0 
(0st) 

9 
(2st) 

5 
(2st) 

 
 
Tabell 7: Korstabell med kolumnprocent över frekvensen av användandet av 
Vårdhandboken i relation till yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska. I 
parentesen bredvid kolumnprocenten står antal svarande i varje kategori. 
 
 <1 år 1-5 år 6-10 år >10 år Summa 
Dagligen 0  

(0st) 
0  
(0st) 

0  
(0st) 

0  
(0st) 

0  
(0st) 

Varje vecka 0  
(0st) 

8  
(1st) 

0  
(0st) 

10 
(2st) 

8  
(3st) 

Varje månad 100 
(1st) 

50  
(6st) 

33 
(1st) 

24  
(5st) 

35  
(13st) 

Varje år 0  
(0st) 

17 
(2st) 

67  
(2st) 

24  
(5st) 

24  
(9st) 

Aldrig 0  
(0st) 

25  
(3st) 

0  
(0st) 

42 
(9st) 

33  
(12st) 
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Eftersom svarsfrekvensen av sjuksköterskor som arbetar mindre än 35 
timmar per vecka är begränsad så blir urvalet inte tillfredsställande vid 
fördelning över yrkeslivserfarenhet. Av denna anledning slogs tre av 
yrkeslivserfarenhetsgrupperna grupperna samman. Alltså fördelades urvalet 
mellan de som arbetat 0-10 år och de som arbetat >10 år. Resultatet angående 
fördelning mellan frekvens av användande och yrkeslivserfarenhet blir då 
mer signifikant. I diagram 4 och 5 kan man se att sjuksköterskor som arbetar 
mer än 10 år använder i större utsträckning lokala PM dagligen.  Angående 
Vårdhandboken så är det ingen i urvalsgrupperna som använder den dagligen. 
Däremot används den i högre utsträckning någon gång i veckan av de som 
arbetat som sjuksköterskor mer än 10 år.  
 

 
Diagram 4: Hur ofta sjuksköterskor använder sig av Lokala PM fördelat över arbetslivserfarenhet, två grupper. 

Fördelning i procent. 

 

 
Diagram 5: Hur ofta sjuksköterskor använder sig av Vårdhandboken fördelat över arbetslivserfarenhet, två grupper. 

Fördelning i procent. 
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Uppfattningen kring hur sökfunktionen i SU:s databas för att hitta PM 
fungerar är att den i huvudsak fungerar mindre bra (46%) eller att den inte 
fungerar alls (26%). 2% tycker att den fungerar utmärkt, 18% att den 
fungerar bra och 8% vet ej. Fördelningen över yrkeslivserfarenhet presenteras 
i diagram 6. Man är generellt mer positiv till sökfunktionen ju längre 
yrkeslivserfarenhet man har.  
 

 
Diagram 6. Uppfattningen av hur sökmotorn fungerar i SU:s databas fördelat över yrkeslivserfarenhet 

 
Flera av sjuksköterskorna lämnade kommentarer på denna fråga.  
Kommentarerna berör i huvudsak följande områden: Svårigheter att hitta, 
irrelevanta träffar, brister kring verksamhetsanknytning samt önskemål på 
förändringar.  
 
En sjuksköterska skriver: ”Tycker att det kan vara svårt att finna rätt PM. 
Har inte riktigt förstått sorteringen.” 
 
En annan sjuksköterska beskriver sökfunktionen med följande ord: 
”Värdelös. Jag använder mig av klinikens PM som jag vet var de finns, i 
övrigt vårdhandboken.” 
 
 Någon anser att Vårdhandbokens sökfunktion fungerar bättre: ”Finns ingen 
vettig sökfunktion. Får alltid leta runt. Vårdhandboken är bättre.”  
 
En av de svarande upplever att man ofta får leta på flera ställen innan man 
hittar rätt PM. ”Ofta svårt att finna rätt PM fort utan det blir att man letar på 
många olika ställen innan man hittar rätt.”  
 

0%

10%
20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

0 - 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år >10 år

Vet ej

inte alls

mindre bra

bra

utmärkt



 
 

33 
 

En sjuksköterska beskriver problemet med irrelevanta träffar på följande sätt: 
”Mycket rörigt, sökfunktionen på hemsidan är helt värdelös då man får upp 
en massa artiklar och uppsatser.” 
 
En annan kommentar problematiken kring att det ofta kommer upp 
irrelevanta träffar: ”Söker man på ex PM PICC-line får man upp väldigt 
många irrelevanta träffar.”  
 
Flera kommentarer antyder brister i verksamhetsanknytning. Att förändringar 
sker utan att förankring sker hos användarna. ”Det verkar som sidorna 
ändrar utseende eller flyttas. Har man en gång hittat en bra förteckning över 
PM är det inte säkert att det ser likadant ut nästa gång.” ”Detta har fungerat 
bra tidigare, inte nu. PM i varje område/ sektion uppdateras och så förvinner 
en del PM. Eller det blir svårare att hitta de nya vägarna.  Bäst att man får 
information ang. nya PM och om nya vägar för att hitta.”  
 
En annan sjuksköterska antyder brister i kunskap kring att söka information 
på nätet: ”Jag är inte så bra på att leta upp saker på nätet.” 
 
En sjuksköterska beskriver sin upplevelse enligt följande samt ger förslag på 
förändring: ”Har sällan tid att söka. De gånger jag försökt har jag upplevt 
som krångligt och tidsödande. Därför gett upp...  Frågat kolleger och gjort 
som "förr"! Grundkurs för alla hur man skall leta, åtminstone för oss lite 
äldre som inte vuxit upp med datorer skulle vara önskvärt.” 
 
 En annan sjuksköterska föreslår: ”Varför inte ha ett register för alla PM? 
Får leta under olika flikar och ibland hittar man ej det sökta då det finns 
under t.ex. område...”  
 
Vidare beskriver en sjuksköterska att det vore bra med ett samlat ställe för 
PM. ”Det är svårt att hitta om man ej vet exakt var man ska leta. Behöver bli 
bättre och mer lätt tillgängligt och samlat.” 
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På frågan kring hur  lång tid det tar att hitta det PM man letar efter i SU:s 
databas ser man en trend i att merparten (40%) uppskattar att det tar 3-5 
minuter eller 5 minuter eller mer (41.5%). 2 st (3%) uppskattar att det tar 
mindre än en minut och samma antal uppskattar att  
det tar 1-2 min (3%).  En av de svarande (1.5%) använder aldrig lokala PM 
och sju st (11%) har svarat vet ej (se diagram 7).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7: Hur lång tid det tar att hitta det PM man söker efter i SU:s databas 

 
Sjuksköterskornas uppfattning om det finns PM utskrivna i pappersform på 
avdelningen varierar enligt följande.  42% menar att det förekommer i stor 
utsträckning, 48% menar att det förekommer i liten utsträckning. 3% menar 
att  det inte förekommer alls och 5 % vet ej. 
 
I diagram 8 visas hur sjuksköterskorna upplever tillförlitligen hos lokala PM. 
Merparten av sjuksköterskorna finner tillförlitligheten på SU:s lokala PM 
som hög (48%) medan 46% uppskattar den till medel i avseende på 
tillförlitlighet. 6% uppskattar tillförlitligheten till att vara låg. De som arbetat 
6-10 år som sjuksköterska är de som är mest nöjda med tillförlitligheten. 
 

 
Diagram 8: Uppfattning om tillförlitligheten hos SU:s lokala PM- fördelat över yrkeslivserfarenhet 
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På frågan rörande vad sjuksköterskorna gör om de i sitt arbete är osäkra på ett 
kliniskt moment var svarsalternativen:  
 
1. Jag söker efter PM som berör området.  
2. Jag frågar en kollega.  
3. Jag söker svar via webbsidor på internet.  
 
Deltagarna fick rangordna alternativen utifrån vad de gör i störts utstreckning 
där första valet är det man i störst utsträckning gör. 77% frågar en kollega i 
första hand. 20% söker efter PM som berör området. 1.5% söker i första hand 
svar via webbsidor på internet. 1.5% har ej svarat. I andra hand frågar 20% en 
kollega, 68% söker efter PM som berör området. 9% söker svar via 
webbsidor på internet, 3% har ej svarat. I tredje hand frågar 2% en kollega, 
9% söker efter PM som berör området medan 83% söker svar via webbsidor 
på internet, 6% har ej svarat. Resultatet presenteras i diagram 9. 

 
Diagram 9: Rangordning av vad sjuksköterskor gör som alternativ 1, 2 och 3 när de ställs inför ett kliniskt moment 

de inte kan 

Sista frågan i enkätstudien var om de svarande har förslag på hur 
användningen av kliniska riktlinjer kan förbättras/förenklas för 
sjuksköterskor.  39 sjuksköterskor (60%) valde att lämna en kommentar. 
Kommentarerna rörde förbättringar inom följande områden: 
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Sökfunktion/enkelt att hitta 
23 av kommentarerna (59%) berör brister i sökfunktionen och önskemål om 
att det ska vara enkelt att hitta PM och att PM ska ha en hög tillgänglighet. 
Detta beskrivs med ord som: ”En väl fungerande sökmotor” ”Det är svårt att 
hitta det man letar efter, det tar alldeles för mycket tid”, ”bättre sökfunktion 
på SU:s intranät.” 
 
En sjuksköterska refererar till Malmö Sjukhus intranät med antydan att de där 
har ett bra system. Ja, det borde finnas tydliga sökrutor på intranätet t ex 
Röntgen, Klinkemlab, Centrala infarter, Operation, v.g. se Malmö Sjukhus, 
intranät.” 
 
En sjuksköterska beskriver hemsidan där PM finns som rörig: ”Upplever 
ibland hemsidan som rörig, svårt att hitta information. Det kunde bli 
enklare.” 
 
Det kommenteras också att sökvägarna ofta ändras vilket gör det svårt för 
användarna att hitta det PM man letar efter: ”Jag skulle önska att det var 
enklare att hitta på nätet, vägarna ändras ofta”. En sjuksköterska beskriver 
sin önskan kring förbättringar med följande ord: ”Bättre tillgänglighet!!! Det 
ska vara lätt att hitta så att vi alla vet var vi ska leta.”  
 
Flera menar att det ska vara enkelt att nå PM från hemsidan. ”Mer 
lättillgängliga, länk från startsida på SU:s hemsida.” 
 
Generella PM 
Flera av sjuksköterskorna poängterar att de vill se generella PM. En 
sjuksköterska skriver: ”Framför allt skall det bara finnas ett PM för 
exempelvis skötsel av CVK, inte ett per område eller sjukhus. Det borde bara 
finnas en databank på SU där alla PM ligger, ett PM för varje "åtgärd".”  
 
En annan poängterar att det skapar förvirring när det finns olika PM: ”Även 
klargöra vilket som är viktigast då det finns riktlinjer både från SU (i stort, 
ex. vårdhygien) och från den egna kliniken. Detta skapar förvirring.” 
 
PM-bibliotek 
Åtta av kommentarerna berör önskan om ett gemensamt PM-bibliotek. ”Ha 
PM och riktlinjer samlade på ett och samma ställe.” 
 
 En föreslår att PM bör ligga i bokstavsordning i databasen: ”Ja ett aktuellt 
PM-bibliotek där de liggar i bokstavsordning.” 
 
 En annan kommentar lyder: ”Samla alla PM under en sida inte under olika 
områden och specialiteter.”  



 
 

37 
 

Någon beskriver hur enkelt det skulle vara om alla PM var samlade så att 
man slipper komma ihåg sökvägar i huvudet: ”Det vore jätteenkelt om alla 
PM fanns samlade på ett enda ställe och man slapp hålla olika sökvägar i 
huvudet.”  
 
Granskning/uppdatering 
Brister i granskning och uppdatering poängteras också i viss grad i 
kommentarerna. En sjuksköterska beskriver: ”Alla aktuella PM bör finnas på 
samma ställe inte ett för varje klinik som kanske inte är aktuellt/uppdaterat.” 
 
 En sjuksköterska påpekar att man borde ha någon som granskar nyskapade 
PM: ”Antagligen borde man ha någon som dessutom granskade nyskapade 
PM. Jag har hört att ngt liknande är på gång”.  
 
En kommentar lyder som följer: ”Bättre uppdatering, klarare riktlinjer.” 
 
Användaranpassning 
En del kommentarer antyder brister i användaranpassning. ”Det är långt ifrån 
alla som vet hur man hittar PM. Information ska gå ut till avdelningarna var 
man hittar info bäst.”  
 
Ett önskemål kring fortbildning i riktlinjer relaterat till områden där det 
förekommer avvikelser uppkommer. ”Möjlighet att få diskutera mera och att 
få fortbildning i riktlinjer på prioriterade områden eller där avvikelser 
förekommer mest.” 
 
Koppling till informationssystem 
Det uppkommer önskemål om kopplingar till både aktuellt journalsystem, till 
den nationella vårdhandboken och även i samband med att man lägger upp en 
vårdplanering. Kopplingen till journalsystemet skulle innebära att man i 
journalen skulle kunna klistra in info från det PM man använt: ”Se till att det 
är enkelt länkade och att texter går att kopiera och är anpassade för att 
klistra in i journaler.”  
 
Flera kommentarer förmedlar ett önskemål kring bättre länkning till den 
nationella Vårdhandboken. ”Om det inte finns lokala PM skall man få 
direktkoppling till Nationella Vårdhandboken.”  
 
En annan sjuksköterska beskriver också önskan om länkning till den 
nationella Vårdhandboken: ”Direktlänkar på interna hemsidan så lätt att 
hitta i ett PM - bibliotek. Även direktlänk till vårdhandboken.”  
 
Ang. vårdplanering så uppkommer följande önskemål: ”När man lägger upp 
en vårdplan inom ett visst område t.ex. aktivitet och fallrisk skulle det kunna 
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komma upp en markering i marginalen som går att klicka på för att nå olika 
PM inom området.” 
 
Papperskopior 
Fem av kommentarerna (13%) berör önskan om att ha utskrivna 
papperskopior på respektive avdelning. ”En PM-pärm med pappersversioner 
av de mest använda PM:en borde finnas på varje avdelning.”  
 
En annan sjuksköterska önskar en rutin som gör att de regelbundet skriver ut 
PM som berör deras patienter. ”Rutiner som gör att vi regelbundet skriver ut 
PM som berör våra patienter.” 
 
5 Sammanfattning av analys 
Här sammanfattas det viktigaste av analysen från både intervjuerna och 
enkätinsamlingen. Analysmaterialet har applicerats på PM-processen för att 
visa på vad som är centrala delar utifrån SU:s perspektiv. I slutet av kapitlet 
presenteras PM-processen igen. Under varje processteg har förslag definierats 
på förbättringsåtgärder utifrån ett informationslogistiskt perspektiv.  
 
Utveckling 
Det framkom att det ibland inte utvecklas PM utan att verksamheterna i 
stället väljer att länka från andra vårdenheter inom SU som har PM inom det 
aktuella området. Det verkar dock mest populärt att använda sig av PM som 
utvecklats lokalt på den avdelning man arbetar. Tillvägagångssättet vid 
utveckling av PM skiljer sig mellan avdelningarna och verkar inte ha någon 
tydlig mall som man arbetar utifrån. Gemensamt är dock att man eftersträvar 
en tvärprofessionell grupp vid utveckling för att väga in flera synsätt. Man är 
överens om att det är av stor vikt att använda sig av evidensbaserad forskning 
vid utveckling. Syftet med PM är enligt respondenterna dels att det ska 
medföra en säker vård för patienten, dels att PM ska verka som 
verksamhetsstöd.   
 
Spridning/Implementering 
Flera metoder används vid implementering. APT-möten används som en 
kanal där man informerar personal om nya PM. Dessutom mailas PM ut och 
de publiceras på intranätet. Det mest framgångsrika tillvägagångssättet anses 
vara när personer aktivt arbetar för införandet ute på avdelningarna genom att 
finnas till hands. Det beskrivs också att PM förekommer i pappersform ute på 
avdelningarna och att det är något som i viss mån efterfrågas av användarna. 
Ett argument till att PM bör finnas i pappersform är att de ska finnas till 
hands om datasystemet inte fungerar. Spridning av PM ut på intranätet 
försenas ibland då andra aktörer än de som utvecklat ett PM är involverade i 
det steget. Man upplever att kultur kan påverka hur nya PM tas emot och att 
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entusiasmen för att utveckla befintligt arbetssätt varierar från person till 
person. Sökfunktionen för att hitta lokala PM i SU:s databas anses fungera 
mindre bra eller inte alls och man uppskattar att det tar mer än tre minuter att 
hitta det PM man letar efter. Det är faktorer som påverkar 
spridningsomfattningen negativt. Det framkom också att en del inte orkar leta 
eftersom sökvägar för att hitta vissa PM förändras. Det kan leda till att 
sjuksköterskor istället frågar kollegor eller gör som de gjort förr.  
 
Översyn 
Det råder en viss osäkerhet kring rutiner kring översyn av PM och man 
upplever inte alltid att det finns tid för att göra detta. Man är överens om att 
det är de personer som utvecklat ett PM som är ansvarig för att det ses över 
och uppdateras vid behov. Det är dock känt att det förekommer PM som ej är 
uppdaterade. Tillförlitligheten hos lokala PM anses dock vara hög eller 
medel. Någon anser dock att uppdateringen bör bli bättre. 
 

 
 
Figur 6: PM-processen och möjliga förbättringsmöjligheter  
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6 Diskussion  
Hanteringen av kliniska riktlinjer handlar i mångt och mycket om 
informationslogistik, Rätt riktlinje ska finnas tillgängligt i rätt format på rätt 
plats till rätt person vid rätt tidpunkt. Det är även på detta sett begreppet 
informationslogistik definieras (Willems, et al., 2009). Det kan alltså 
konstateras att informationslogistik är en viktig del i att få hanteringen av 
kliniska riktlinjer inom SU att fungera. Forskare menar att 
informationsförsörjningen försvåras när det finns olika typer av information 
som leder till inkonsekvent datainsamling. Ett exempel är situationen på SU 
där det förekommer PM i pappersformat, det förekommer lokalt utvecklade 
PM på intranätet samtidigt som Vårdhandboken utvecklar nationella PM. 
Denna problematik kan behandlas med hjälp av ett informationslogistiskt 
perspektiv vars huvudsyfte är att strukturera, hantera och använda 
information på rätt sätt (Willems, et al., 2009).   
 
Inom SU utvecklas PM lokalt och tillvägagångssättet vid utveckling varierar 
avdelningar emellan med alltifrån enstaka personer som utvecklar PM till 
hela team med vårdpersonal från olika yrkeskategorier. Inom SU är man väl 
medveten om relevansen av att grunda PM på evidens, men vid intervjuerna 
framkommer det att personal anser att resurser och tid för detta arbete inte 
alltid prioriteras. Samma problematik har framkommit vid forskning och 
beskrivs i en artikel av Miller & Kearney (2003) samt i en artikel skriven av 
Woolf, et al. (1999). Forskarna menar att begränsade resurser vid utveckling 
kan leda till att riktlinjerna inte får den validitet som eftersträvas eftersom 
relevant informationssökning inte görs innan utveckling. Forskare menar 
dock att detta till viss del kan kompenseras av att implementeringen blir mer 
slagkraftig om PM utvecklats lokalt. Författaren har ingen kunskap kring om 
informationssökningsprocessen är bristande vid utveckling av PM på SU. 
Vad man däremot kan se är att användandet av PM som utvecklats lokalt är 
större än användandet av Vårdhandoken. En orsak kan tänkas vara att 
sjuksköterskorna känner sig mer manade av att använda riktlinjer som 
utvecklats lokalt då de förmodligen i högre grad är anpassade efter 
vårdavdelningens arbetssätt Att lokala PM ibland implementeras enklare 
beskrivs också i en artikel av Miller & Kearney (2003). En annan faktor kan 
tänkas vara att mer resurser läggs på implementering av lokala riktlinjer än 
vid implementering av Vårdhandboken. Det kan också tänkas bero på vana 
då Vårdhandboken inte har funnits lika länge som lokala PM har. I och med 
att antal IT-system ökar är det av vikt att sålla i informationen så att den blir 
hanterbar för användarna. Man bör därför se till efterfrågan vid utveckling av 
kliniska riktlinjer (Levashova, et al.. 2006, Kastner, et al., 2011).  
 
Enligt Deighan (1993, cited in Duff, et al., 1995, p. 890) är första steget vid 
utveckling av kliniska riktlinjer identifiering av ett ämne för en klinisk 
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riktlinje. Val av ämne kan baseras på en fundering kring hur man ska göra i 
en viss patientsituation. Det framkom i uppsatsen att det är precis detta som 
framkallar utveckling av riktlinjer inom SU också. Man ser ett behov av en 
gemensam riktlinje då personal känner tvetydighet kring hur man ska göra 
rörande ett visst moment. Steg två enligt Deighan är informationssökning 
vilket även görs på SU. Det är dock oklart om man på SU använder sig av en 
tydlig sökstrategi vilket rekommenderas i den beskrivna metoden. 
Konsultation med andra vårdgivare sker inom SU, men det är oklart huruvida 
patienter involveras i konsultation, något som beskrivs som positivt i 
Deighans metod (Deighan, 1993, cited in Duff, et al., 1995, p. 890).  
 
Det framkom att det ibland upplevs att resurser för arbete med PM inte är 
tillräckliga inom SU. Vid de tillfällen då en avdelning upplever resursbrist 
och man ser ett behov av ett visst PM kan de med fördel identifiera redan 
utvecklade riktlinjer och använda dem (Shekelle et al., 1999, cited in Feder et 
al., 1999, p. 728). Det har även påvisats att verksamheten kan uppnå 
synergieffekter genom att tillvarata information från en enhet och även 
använda denna information i en annan enhet.  Denna metodik kan reducera 
kostnader och skapa mervärde (Winter, 2008, cited in Lahrmann & Stroh, 
2009, p. 2). Det kan dock finnas svårigheter att identifiera redan utvecklade 
kliniska riktlinjer då många inte finns med i gemensamma tillgängliga 
bibliografiska databaser (Feder, et al., 1999). Denna problematik verkar även 
finnas inom SU varpå denna metod i dagsläget kanske inte är genomförbar 
fult ut. Det framkommer dock att detta görs i viss mån redan idag. Om SU 
utvecklar ett gemensamt PM-bibliotek finns större möjligheter till att i större 
utsträckning använda sig av varandras utvecklade PM varpå mycket 
dubbelarbete kan reduceras. Vid de tillfällen då man adapterar riktlinjer från 
andra organisationer är det dock av stor vikt att validering av riktlinjerna sker 
(Feder, et al., 1999).  
 
Trots att det är känt att det är en ineffektiv metod att skriva ut riktlinjer har 
forskning visat att det är ett vanligt förekommande sätt för vårdgivare att ta 
del av kliniska riktlinjer (Thomas, et al., 1990). Detta stämmer även överens 
med resultatet i uppsatsen som visar att utskrivna PM förekommer inom SU. 
Några av kommentarerna i den kvalitativa delen i enkäten berör också en 
önskan av att öka omfattningen av PM i pappersform och att ha rutiner för att 
regelbundet skriva ut och ha de senaste till hands.  En orsak till att 
sjuksköterskor efterfrågar PM i pappersform kan tänkas vara svårigheterna 
som idag finns i det befintliga IT-systemet för PM. Genom att förbättra 
förutsättningarna för vårdgivarna att hitta aktuella PM på ett enkelt och 
tidseffektivt sätt kan man tänka sig att efterfrågan kring utskrivna PM 
reduceras.  
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En studie av Verhoeven, et al. (2009) visar att när sjuksköterskor söker efter 
kliniska riktlinjer på nätet så använder de tyst kunskap för att hitta rätt sida. 
Det är därför viktigt att utöka sjuksköterskornas aktuella informationsbas 
genom att skräddarsy både navigering och struktur på riktlinjer så att de 
passar ihop med sjuksköterskans tysta kunskap. I uppsatsen framkom att 
sjuksköterskor känner sig osäkra kring hur man hittar kliniska riktlinjer. Man 
upplever också att man tillslut lär sig hur man ska hitta ett specifikt PM 
(genom tyst kunskap) men att PM då och då flyttas vilket gör att man om 
igen får lära sig nya sätt att söka för att hitta det PM man letar efter. 
Resultatet i uppsatsen visar att merparten av sjuksköterskorna behöver mer än 
fem minuter på sig att söka för att hitta det PM man letar efter. Det borde om 
något vara ett mått på att sökfunktionen måste ses över. Merparten av de 
svarande anser dessutom att sökmotorn för SU:s PM fungerar mindre bra 
eller inte alls. En liten del var dock nöjda, och alla dessa hade arbetat mer än 
tio år som sjuksköterska. En teori är att man med tiden blir van vid ett visst 
instrument och lär sig använda det och därför uppfattar funktionaliteten bättre 
än sjuksköterskor som inte använt det så mycket.  
 
Forskning har visat att relativt passiva metoder för spridning och 
implementering, såsom att publicera riktlinjerna i tidningar eller maila ut de 
till berörda personer sällan leder till ett förändrat beteende (Miller, et al., 
2004). På SU mailas nya PM ut men det tas också upp på möten. På 
geriatriken har man ansvariga personer ute på avdelningen som ansvarar för 
att sprida informationen i det utarbetade PM-et. Det kan jämföras med det 
Thomson, et al. (1995) rekommenderar, nämligen att utbilda personal i det 
nya tillvägagångssättet i samband med implementering av en ny riktlinje 
(Thomson, et al., 1995). Vikten av utbildning i samband med implementering 
påpekas även av Feder, et al. (1999). Dessa utbildningar skulle kunna ske 
genom exempelvis seminarier eller workshops. De metoder som används vid 
implementering bör anpassas utifrån hur verksamheten ser ut och först 
identifiera om och i sådana fall vilka barriärer som finns som kan tänkas 
hindra adaptering av nya riktlinjer. Inom SU beskrivs att kultur ibland kan 
påverka implementeringen negativt. I dessa fall rekommenderas en socialt 
influerad metod där man är aktiv i verksamheten. Detta är något som redan 
görs i geriatriken och som har fått positivt genomslag (Feder, et al., 1999). 
Francke, et al. (2008) menar att implementeringssätten bör anpassas efter 
riktlinjens omfattning. Om riktlinjen är enkel kan mindre omfattande 
implementeringsstrategier användas. En uppdelning enligt detta kan optimera 
implementeringsresurser inom SU. Det bör dock beaktas att frågan om 
riktlinjen är enkel eller ej kan variera mellan olika användare.    
 
Det kan vara svårt att avgöra hur frekvent uppdatering bör ske men det bör 
inte gå mer än tre år från det att en riktlinje utvecklas till att den ses över 
(Shekelle, et al., 2001). Inom SU har man som mål att PM ska ses över minst 
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en gång om året. I praktiken verkar det som att SU ibland inte uppdaterar PM 
varje år på grund av tid- och resursbrist. Det framgår inte om man inom SU 
använder sig av någon speciell metod vid översyn. Ett alternativ skulle kunna 
vara att de använder sig av AGREE-instrumentet (Lindberg, et al., 2005). 
Man bör också ha i åtanke att riktlinjer inte bör uppdateras för frekvent då 
implementering av uppdaterade riktlinjer kan kompliceras om det för ofta 
krävs ny kunskap och kompetens hos vårdgivarna (Burgers, et al., 2003).  
 
Enligt Feder (1994, cited in Woolf et al., 1999, p. 530) kan kliniska riktlinjer 
ofta upplevas opålitliga och tidskrävande att använda även om de är korrekta. 
Empirin visar att det upplevs tidskrävande att använda sig av lokala PM men 
att det i första hand beror på en bristande sökfunktionalitet. Lokala PM anses 
dock vara pålitliga vilket talar emot tidigare forskning.   
 
Den variation som identifierats gällande frekvens av användande av kliniska 
riktlinjer mellan avdelningarna kan tänkas bero på kulturella skillnader 
mellan vårdavdelningarna då detta har kunnat påvisas vara en faktor gällande 
följsamhet till riktlinjer (Miller, et al., 2004; Dowswell, et al., 2001). 
Författaren var intresserad av att se skillnader i användande av kliniska 
riktlinjer beroende på bland annat yrkeslivserfarenhet. Det visade sig att 
sjuksköterskor som varit yrkesverksamma mer än tio år använder sig av 
lokala PM mer frekvent än sjuksköterskor som varit yrkesverksamma mellan 
0 och 10 år. Även användandet av Vårdhandboken var större i gruppen 
sjuksköterskor som arbetat mer än 10 år, där merparten som svarade att de 
använder Vårdhandboken någon gång varje vecka var de som arbetat mer än 
10 år. Att mer yrkeserfarna sjuksköterskor använder sig av PM mer frekvent 
är något förvånande enligt författarens mening och stämmer inte överens med 
vad som presenteras i en artikel av Francke, et al. (2008). Här menar man 
tvärt om att mindre yrkeserfarna vårdgivare är mer benägna att använda sig 
av kliniska riktlinjer. Det vore dock önskvärt att inom SU göra samma 
mätning med ett större urval för att säkerställa att slutsatsen kring att 
användandet är större hos yrkeserfarna sjuksköterskor är riktig. Francke, et al. 
(2008) nämner även andra faktorer som påverkar användandet av kliniska 
riktlinjer. Dessa faktorer är okunskap om att det finns riktlinjer, bristande 
förtrolighet samt problematik kring att vårdgivaren ej är överens om att det 
rätta sättet att göra ett moment är enligt riktlinjen  
 
Tillförlitligheten hos lokala PM inom SU bedömdes i stort som hög eller 
medel. Ett fåtal bedömde den som låg och det var endast sjuksköterskor som 
arbetat mer än tio år, alltså den grupp som använder lokala PM mest frekvent. 
Vad detta beror på vågar författaren inte spekulera i.  
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Det kan finnas flera orsaker till att vårdgivare använder sig av kliniska 
riktlinjer. Riktlinjer kan användas som en informationskälla för att fortsätta 
sin professionella utbildning, de kan användas som en mall vid 
självbedömning eller som ett verktyg då man behöver ett sakutlåtande (Feder 
et al., 1999). Det är oklart om sjuksköterskorna inom SU använder PM för 
annat än till specifika kliniska fall. Det är något som dock bör undersökas 
vidare för att kunna anpassa PM utifrån användningsområde, något som 
poängteras är viktigt i en studie av Miller, et al. (2004). 
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7 Avslutning 
7.1 Slutsatser 
Sökfunktionen fungerar inte tillfredsställande och personal känner sig osäkra 
på hur man hittar PM 
Det tar ofta lång tid för personal att hitta PM (majoriteten uppskattar tiden till 
mer än fem minuter) och sökfunktionen upplevs överlag fungera mindre bra 
eller inte alls. Utbildning i hur man söker efter kliniska riktlinjer efterfrågas 
av sjuksköterskorna.  
 
Tillförlitligheten hos lokala PM är tillfredsställande 
Tillförlitligheten hos SU:s lokala PM anses vara av nivån hög till medel. 
Endast ett fåtal upplever tillförlitligheten som låg. Dessa är dock de som varit 
yrkesverksamma mer än tio år. Denna grupp är också de som använder lokala 
PM mest frekvent. 
 
Ett gemensamt PM-bibliotek efterfrågas 
Ett gemensamt PM-bibliotek inom SU efterfrågas av personalen. Det kan öka 
patientsäkerheten och förenkla användandet av kliniska riktlinjer inom SU. 
 
Kliniska riktlinjer bör förankras i verksamheterna 
De flesta frågar en kollega som första alternativ om de ställs inför ett kliniskt 
moment där de är osäkra på hur man gör. Av denna anledning bör 
verksamheterna vara noga med att riktlinjer förankras i verksamheterna. Det 
kan lämpligen göras genom ansvariga kliniska vårdgivare som kan förmedla 
tillvägagångssättet. 
 
Användandet av kliniska riktlinjer varierar beroende på yrkeslivserfarenhet 
Sjuksköterskor som arbetat mer än tio år använder kliniska riktlinjer mer 
frekvent än de som arbetat 0-10 år. Användandet av Vårdhandboken är också 
något större hos sjuksköterskor som arbetat mer än 10 år än av sjuksköterskor 
som arbetat 0-10 år. Man bör dock ha i åtanke att urvalet inte var helt jämt 
fördelat mellan grupperna av yrkeslivserfarenhet.  
 
Utskrivna PM förekommer på avdelningar och uppskattas till viss del 
Utskrivna PM förekommer. Man bör ha i åtanke att det finns en risk att 
inaktuella PM cirkulerar i pappersform. Att personal i viss mån efterfrågar 
utskrivna PM kan tänkas bero på de ineffektiva IT-system där PM finns idag. 
Genom att förbättra detta kan man tänka sig att efterfrågan av utskrivna PM 
reduceras.  
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Koppling till informationssystem efterfrågas 
Idéer har framkommit kring möjliga kopplingar till andra informationssystem 
såsom journal, vårdplaneringssystem och Vårdhandboken. Genom att koppla 
PM till dessa informationssystem kan arbetet förenklas och effektiviseras för 
sjuksköterskor.  

7.2 Förslag till åtgärder 
 Skapa en gemensam databas där samtliga PM som ska användas inom 

SU finns tillgängliga 
 Implementera en intelligent sökfunktion som underlättar 

sökmomentet och gör det lätt för personal att hitta aktuella PM 
 Utbilda personal i hur man hittar PM 
 Länka till Vårdhandboken i den mån det är möjligt och komplettera 

med egenutvecklade PM där det finns behov 
 Avsätt tid och resurser så att PM uppdateras och ses över så att det 

endast finns ett PM för varje moment 
 Förankra nya PM ute på avdelningarna eftersom de flesta väljer att 

fråga en kollega före att leta efter aktuellt PM 
 Se över möjligheterna kring att länka PM till andra 

informationssystem såsom journalsystem, vårdplaneringssystem och 
Vårdhandboken 

 Tillvarata de värdefulla idéer som finns ute bland personalen 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
I denna uppsats har författaren dragit slutsatser som ger en fingervisning 
kring potentiella förbättringsåtgärder för att förbättra och förenkla arbetet 
med och användandet utav kliniska riktlinjer inom SU. Det vore av intresse 
att göra en mer omfattande studie med fokus på PM-processen för att se om 
de slutsatser författaren har dragit stämmer överens även vid ett större urval. 
Det hade varit av intresse att gräva djupare in i PM-processens olika steg för 
att bland annat fånga tidsåtgångsaspekten. Man skulle då kunna beräkna de 
tidsvinster som skulle kunna göras genom att arbeta med PM centralt. 
 
Att göra en dokumentstudie över SU:s nuvarande PM hade varit av intresse 
för att tydligare identifiera behovet gällande översyn. Genom att göra 
mätningar över antal ogiltiga/ouppdaterade PM kan SU på ett tydligare sätt få 
en bild av om det är ett stort problem med ouppdaterade PM och i så fall 
lägga upp en strategi för att reducera problemet.  
 
Att ett centralt PM-bibliotek efterfrågas blev en av studiens slutsatser, men 
för att det framtida centrala systemet ska vara tillfredsställande utifrån 
patientsäkerhet och användarnas behov krävs en djupgående analys kring hur 
detta bibliotek ska vara uppbyggt, hur sökmotorn ska fungera samt hur PM-
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biblioteket ska komplettera Vårdhandboken. Det vore även intressant att se 
närmare på användandet av kliniska riktlinjer för att kunna forma lokala PM 
efter användarmönstret. För att öka användarfrekvensen är det viktigt att 
anpassa utformningen efter de behov som finns och som identifierats av 
användarna. Det vore intressant att undersöka varför PM i pappersform 
efterfrågas för att få en djupare förståelse för det och försöka förankra de 
positiva aspekterna även i ett IT-system.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 
Ämne 1: Introduktion 
Vi kommer att utgå från den här bilden under denna intervju. Första området 
är således bakgrund. 

 
 Vad arbetar du med idag?  
 På vilket sätt är du involverad i PM-arbetet inom SU 
 Om man tittar på hela SU. Hur ser organisationen kring PM ut? 
 Jag har uppfattat det som att varje enhet utvecklar sina egna PM. 

Stämmer det? 
 Hur upplever du personligen att PM-hanteringen fungerar på SU 

idag? 
 (Geriatriken) Ni är flera geriatriska avdelningar inom SU. Hur ser 

ansvaret för PM ut hos dessa avdelningar? 
 Vad skulle du säga är det huvudsakliga syftet med PM? 

Ämne 2: Utveckling 
 Hur uppkommer idén kring att ni behöver ta fram ett nytt PM? 
 Sedan, när ni bestämt er för att göra ett PM, vad händer då?  
 Hur bestäms vad som ska stå i PM-et (faktamässigt) 
 Vem ansvarar för det? 
 Om vi koncentrerar oss på framtagningen av ett PM. Hur många 

personer skulle du säga är involverade i PM-arbetet? 
 Vilka yrkeskategorier är med i utvecklingsarbetet av PM? 
 Hur mycket tid skulle du säga går åt till att ta fram ett nytt PM? 
 Hur ofta tar ni fram nya PM? 
 Nu kommer jag ställa två frågor om för- och nackdelar med att varje 

enhet utvecklar sina PM. 
o Vad ser du för fördelar i att varje enhet utvecklar sina egna 

PM? 
o Vad ser du för nackdelar i att varje enhet utvecklar sina egna  
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Ämne 3: Spridning och Implementering 
 Hur går det till när ett färdigt PM sprids? 
 Informeras vårdpersonal om att det kommit ett nytt PM, om ja, på 

vilket sätt? 
 Vilka meddelas? 
 Hur upplever du att mottagande av nya PM är på din avdelning/i 

verksamheterna? 
 Har du upplevt att kultur och klimat på avdelningen påverkar 

mottagandet av nya PM? Om ja, på vilket sätt? 
 Vilket PM gäller om patienten flyttas från en avdelning till en annan 

och de två avdelningarna har olika PM? 
 Hur blir det i praktiken? 

Ämne 4: Översyn 
Hur bestäms hur länge ett PM ska vara giltigt? 
 

 Hur garanteras att det inte kommit ny evidensbaserad forskning inom 
loppet av den tiden? 

 Hur har man kontroll över när ett PM ska uppdateras? 
 Vems ansvar är det att PM uppdateras? 
 Hur tycker du att uppdateringen av PM inom SU fungerar? 

 
Ämne 5: Förbättringsarbete 

 Arbetar ni idag med att förbättra PM-hanteringen? 
 Vilka är i så fall involverade i detta arbete? 
 På vilket sätt? 
 Hur skulle PM-hanteringen kunna bli bättre? 
 Hur ser drömscenariot ut relaterat till PM? 
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Bilaga 2- Följebrev 
 
Hej! 
 
I början på nästa vecka kommer alla sjuksköterskor som arbetar på MAVA 
eller på någon av de Geriatriska avdelningarna på Sahlgrenska eller Högsbo 
Sjukhus, få en enkät via e-post. Jag skulle vara ytterst tacksam om du tar dig 
tid att besvara enkäten! Det tar ca 5 minuter. 
 
Enkäten avser kartlägga hur sjuksköterskor använder sig av Lokala PM som 
utvecklats inom SU samt Den Nationella Vårdhandboken som är nationella 
riktlinjer. 
 
Jag är själv sjuksköterska och läser nu en magisterutbildning inom ämnet 
Informationslogistik mot vård och omsorg. Enkäten är en del i min D-uppsats 
som avser undersöka PM-arbetet inom SU. 
 
Fullständig anonymitet garanteras och deltagandet är helt frivilligt. 
 
Tack på förhand för ditt deltagande! 
 
Med vänlig hälsning 
Emma Grönvall 
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Bilaga 3- Enkät 
De frågor som är markerade med * var obligatoriska. Avidentifiering av 
avdelningarna har gjorts genom att namnge dem efter bokstav a till g. 
 
Sjuksköterskors användande av PM 
 
Tack för att du valt att deltaga i min studie gällande sjuksköterskors 
användande av kliniska riktlinjer/PM! 
  
Enkäten berör både så kallade lokala PM som utvecklats inom SU, men även 
Den Nationella Vårdhandboken som innehåller PM som utvecklats nationellt. 
De finns tillgängliga via www.vardhandboken.se  
  
Enkäten tar ungefär fem minuter att fylla i. 
 
Den här enkäten innehåller 13 frågor 
 
Bakgrundsinformation 
 
1 Ange kön * 

  Kvinna 
  Man 

 
2 Jag arbetar på följande avdelning/avdelningar: 
 

  MAVA (a) 
  Geriatriken (b) 
  Geriatriken (c) 
  Geriatriken (d) 
  Geriatriken (e) 
  Geriatriken (f) 
  Geriatriken (g) 

 
3 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? * 

 
  Mindre än ett år 
  1-5 år 
  6-10 år 
  Mer än 10 år 
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4 Hur många timmar i veckan arbetar du? * 
 

  Mer än 35 timmar per vecka 
  Mellan 20 och 35 timmar per vecka 
  Mindre än 20 timmar per vecka 

 
Kliniska riktlinjer 
 
5 Har du någon gång använt dig av följande kliniska riktlinjer i ditt 
arbete som sjuksköterska? * 
 
  Ja Vet ej Nej 
Lokala PM    

Den Nationella Vårdhandboken    

 
6 Hur ofta använder du dig av lokala PM i ditt dagliga arbete som 
sjuksköterska? * 
 

  Dagligen 
  Varje vecka 
  Varje månad 
  Varje år 
  Aldrig/mer sällan 

 
7 Hur ofta använder du dig av Den Nationella Vårdhandboken i ditt 
dagliga arbete? * 
 

  Dagligen 
  Varje vecka 
  Varje månad 
  Varje år 
  Aldrig/mer sällan 

 
8 Hur upplever du sökfunktionen i SU:s databas för att hitta lokala PM? 
Kommentera gärna ditt val i fältet bredvid.  * 

 
  Den fungerar utmärkt 
  Den fungerar bra 
  Den fungerar mindre bra 
  Den fungerar inte alls 
  Vet ej 

 
Kommentera dina val här: 
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9 Hur lång tid lägger du i snitt ned på att hitta det lokala PM du ska 
använda?  * 
 

  Mindre än 1 minut 
  1-2 min 
  3-5 min 
  Mer än 5 min 
  Jag använder aldrig lokala PM 
  Vet ej 

 
10 I vilken utsträckning förekommer utskrivna PM i pappersform på 
din avdelning? * 
 

  Förekommer i stor utsträckning 
  Förekommer i liten utsträckning 
  Förekommer inte alls 
  Vet ej 

 
11 Hur upplever du tillförlitligheten på SU:s lokala PM? 
 Kommentera gärna ditt svar i rutan bredvid. * 

 
  Hög 
  Medel 
  Låg 

 
Kommentera dina val här: 
  
12 Om du i ditt arbete är osäker på ett kliniskt moment, vad gör du då?  
Vänligen rangordna varje alternativ genom att sätta ett nummer i varje ruta, 
från 1 till 3 
 

 Jag frågar en kollega 
 Jag söker efter PM som berör området 
 Jag söker svar via webbsidor på internet 

 
13 Har du förslag på hur användandet av kliniska riktlinjer kan 
förbättras/förenklas för er sjuksköterskor? 
 
Skriv ditt svar här: 
  
 Tack för att du tog dig tid!  
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