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Abstract  
The Purpose of the study was to highlight the primary care managers' perception 
of the barriers and opportunities in the implementation of the national guidelines 
for harmful drinking and alcohol abuse in Kalmar County. The data was collected 
by questionnaires which were directed to all primary care managers in the county. 
The response rate was low, 40%. The data collection was complemented at a later 
stage with a non-response analysis. To analyze the results implementation theory 
with following terms were used: wants to, understand and know. In this study, the 
managers response showed an ambivalence and the willingness to use the national 
guidelines were not evident. On the one hand, patients with for harmful drinking 
and alcohol abuse is a tasks for primary care, but on the other hand, it was 
considered to a greater extent to be social services responsibility. The 
understanding of the use of guidelines existed and primary care has a tradition of 
making use of the guidelines, however in this case the respondents lack education. 
The ability to implement the national guidelines seemed lacking, which may be 
due to increased tasks and radical changes involving time constraints. 
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Inledning 
 

Det senaste decenniet har primärvården fått ett allt större ansvar för att upptäcka, 
förebygga och behandla riskfylld alkoholkonsumtion eller droganvändning. Parallellt 
med denna utveckling har statliga myndigheter tagit ett initiativ till att arbetssätt och 
behandlingsmetoder, som riktar sig till människor med risk- och missbruksproblem, ska 
baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Till följd av det har riktlinjer om 
lämpliga arbetsmetoder för identifiering, bedömning och behandling för såväl 
primärvård som kommunernas missbruksvård och landstingens beroendevård tagits 
fram (Socialstyrelsen, 2007). Tanken är att dessa riktlinjer ska implementeras och 
tillämpas i de befintliga verksamheterna för att på så sätt erbjuda patienter och klienter 
en effektivare vård och ett bemötande med god kvalitet. För att stimulera denna önskade 
utveckling har flera olika nationellt övergripande projekt genomförts, tex 
Riskbruksprojektet och Kunskap till Praktik. Denna studie syftar till att belysa hur 
chefer inom primärvården i Kalmar län uppfattar dessa ansträngningar och särskilt 
implementeringen av de nationella riktlinjerna.  

Ett flertal olika aktörer möter människor med olika former av missbruksproblem. 
Samtidigt finns det flera huvudmän inblandade i missbruk- och beroendevården. 
Kommun och landsting är idag de som har huvudansvaret men Statens 
institutionsstyrelse (SiS) och kriminalvården är också viktiga aktörer inom området. 

Bergmark och Oscarsson (1990) menade redan för ca 20 år sedan att det inom 
missbruksområdet saknades gemensamma begrepp och förklaringsmodeller till 
missbruksproblemens uppkomst och yttringar, kunskap om verksamma 
behandlingsmetoder samt adekvat utbildning.  

Idag finns det en betydligt större kunskapsbas om vad som är effektivt respektive inte 
fungerar vid behandling av alkohol- och narkotikaproblem, bla via ett flertal 
forskningsöversikter och metaanalyser (SBU 2003; Socialstyrelsen, 2006). 

Synen på missbruk- och beroendeproblematik handlar till stor del om vilken 
utbildningsbakgrund vi har och inom vilken profession vi verkar, vilket i sin tur 
påverkar synen på de metoder som rekommenderas i riktlinjerna och den evidens som 
lyfts fram. I Missbruksutredningen (SOU 2011:35) föreslås att huvudmannaskapet ska 
förtydligas och att landstinget ska ha huvudansvaret för klienter inom missbruk- och 
beroendevården istället för socialtjänsten. Remissvaren som sammanställts (SOU 
2011:35) visade att alla är överens om att ansvarsfördelningen inte fungerar bra som det 
är idag, men olika åsikter har uppkommit om vilka förändringar som bör göras. Rädslan 
finns att landstinget ser på missbruket som en sjukdom och att ökad medicinering blir 
följden. Inom kommunen framställs vikten av ett psykosocialt perspektiv, som de menar 
riskerar att försvinna med en överflyttning till landstinget, vilket därmed skulle 
försämra vården för klienter med ett risk- och missbruk av alkohol eller narkotika.  

Flera utredningar och rapporter i Sverige pekar på brister i kunskap om vilka resultat 
olika former av behandlingsinsatser inom missbruksvården ger. Från myndigheters sida 
har därför kunskapsutveckling och en inriktning mot en mer evidensbaserad praktik 
förespråkats (Socialstyrelsen 2001; SOU 2005; 2008; 2011). Evidensbaserad praktik har 
sina rötter i medicin och sjuk- och hälsovård (Johansson, 2010). Svanevie (2011) menar 
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att det är evidensbaserad medicin (EBM) som är grund till evidensbaserad praktik 
(EBP) och att dessa idéer spred sig även till andra fält, tex socialt arbete. EBM, menar 
Sundell, Brännström, Larsson och Marklund (2008) innebär användning av metoder 
som det finns vetenskapligt stöd för. EBP handlar om att väga samman bästa rådande 
evidens med brukares erfarenhet och önskemål och de professionellas erfarenhet och 
yrkeskompetens. Donald Campbell startade ett internationellt nätverk av forskare och 
praktiker som gör systematiska översikter inom områdena socialt arbete, kriminalvård 
och utbildning, Campbell Collaborations (Svanevie, 2011).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är målet en god hälsa och vård på lika villkor 
för hela befolkningen. ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård skall ges företräde till vården” (Lag 1997:142). År 1997 beslutade riksdagen 
att tre etiska principer ska gälla. Människovärdesprincipen innebär lika värde oberoende 
av personliga egenskaper eller funktioner i samhället. Med Behovs- och 
solidaritetsprincipen menas att om prioritering måste ske så skall mer av vårdens 
resurser ges till de mest behövande, de med svåraste sjukdomar och den sämsta 
livskvaliteten. Det kan innebära att det sker på bekostnad av andra grupper (SOU 
1995:5). Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att hälso- och sjukvården vid val mellan 
olika verksamheter och åtgärder bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader i 
form av insatta resurser och effekter mätt i förbättrad hälsa och livskvalitet. Mårtensson, 
Carlsson, Arvidsson, Frank, Lindström och Borgquist (2003) visar i sin studie inom 
primärvården på att resurserna inte räcker till och att det saknats stöd och verktyg för att 
underlätta prioriteringsarbetet för den personal som arbetar inom primärvården. 
Studiens resultat pekar på problemen med att prioritera när vårdköerna blir för långa 
och belastningen blir för hög. 

I de nationella riktlinjerna ger experterna stöd för följande slutsatser: Tidig upptäckt kan 
medföra tidig åtgärd av begynnande problem. Detta skulle innebära besparingar för 
såväl hälso- och sjukvården som samhället i stort. Ett område som möter 
alkoholrelaterade skador och sjukdomar är primärvården. Insatsen kan bestå i att 
uppmärksamma personer på att de befinner sig i riskzon, dvs. har ett riskbruk. 
Expertgruppen menar att sekundärprevention, insatser som sätts in när något redan 
inträffat, hjälper många patienter och det är dessutom kostnadseffektivt. Erfarenheterna 
från primärvården beträffande kort rådgivning är goda och kan med fördel kompletteras 
med feedback från biologiska undersökningar (Socialstyrelsen, 2007). 

Nordström och Bodlund (2008) betonar, utifrån en studie med 1392 patienter, vikten av 
att fråga hur patienten själv ser på sina alkoholvanor och därmed så frön till förändring. 
Det krävs implementering av rutiner och policy för att fråga patienter om sitt 
alkoholbruk. Missbruks- och beroendevården har haft sociala problem i fokus, de som 
inte har varit kända för socialtjänsten har inte fångats upp. Detta är inte ett problem 
isolerat för Sverige, utan det står även att finna i andra industriländer. Nordström och 
Bodlund (2008) menar att högst andel patienter med riskabla alkoholvanor var de som 
sökte till infektion-, hjärtmottagning-, ortoped-, kvinnoklinik- och 
hud/könsmottagningar (som ibland kallas för STI-mottagningar). Nordström och 
Andréasson (2011), skriver i  SOU 2011:6, att hälso- och sjukvården bör vara de som 
tar hand om den stora gruppen med riskbruk och missbruksproblematik. Författarna 
menar att det står klart att de svåraste beroendetillstånden, de med social dysfunktion 
och de med komplexa vårdbehov, oftast kräver andra specialistinsatser. 
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Gunnarsdotter (2007) menar att primärvården har varit föremål för ett flertal 
genomgripande förändringar under det senaste decenniet. Dels har en omfattande 
vårdvalsreform genomförts, vilket har skapat ett flertal nya privata vårdcentraler. Dels 
har primärvårdens uppdrag utökats genom att patienter i första hand ska vända sig dit 
med olika typer av problem som tidigare behandlats av sjukhus eller specialistvård: 

”Primärvårdens uppdrag definieras ganska ofta från sjukhusen, ’det här är 
patientgrupper som vi inte behöver ta hand, eller inte har resurser att ta 
hand om, och då får de omhändertas av primärvården’. Samtidigt har vi ett 
inflöde från andra hållet med fler sjuka, fler som får diabetes, fler med 
psykosocial ohälsa och allt det. Primärvårdens uppdrag sväller utan att 
primärvården har möjlighet att kontrollera det” (Gunnarsdotter. 2007, sid 
3174). 

Det utökade uppdraget har bla medfört att patienter med olika typer av diagnoser, som 
tidigare behandlats inom den specialiserade psykiatriska vården, nu förväntas tas emot 
av primärvården i större utsträckning (Socialstyrelsen, 2012). I linje med denna 
förändring har även nationella riktlinjer för hur dessa olika tillstånd ska behandlas tagits 
fram av Socialstyrelsen, tex depression och ångestsyndrom, demens och schizofreni, 
missbruk och beroende samt sjukdomsförebyggande åtgärder.  

Hamberg, Johansson och Mattsson (1998) menar att de problem som uppkommer när 
det gällde primärvårdens hantering tex av patienter med depressionstillstånd och 
ångesttillstånd handlar om kulturkollision. Författarna förtydligar att det handlar om 
helhetsperspektiv, situationsförståelse och patientkännedom i handläggning av 
depressiva tillstånd inom primärvården. De lyfter upp problematiken med svårigheterna 
att i enstaka möten urskilja och sätta diagnoser och menar att upprepade kontakter ger 
en djupare bild. Hamberg, Johansson och Mattson (1998) påtalar vikten av att inte 
överbehandla lättare och måttliga depressioner och man lyfter fram självklarheter, som 
att rutiner och arbetssätt som passar för en specialistklinik inte direkt är möjliga att 
tillämpa inom, primärvården. 

Andra problem som också iakttagits är en återkommande brist på läkare och en 
bristande samverkan mellan primärvården och beroendevården (SoS, 2012).Till följd av 
en ökande andel riskkonsumententer av alkohol togs ett initiativ till ett nationellt 
projekt. Det s.k. Riskbruksprojektet, som i första hand riktar sig till personal inom 
primärvården, företagshälsovården och studenthälsovården, pågick under åren 2004 - 
2010 och innehöll främst informations- och utbildningsaktiviteter kring alkohol och 
riskbruk samt om metoder för upptäckt och MI (Motivation Interview). Utvärdering av 
projektet kunde identifiera en positiv utveckling inom primärvården, genom att en 
fördubbling av personal fått en ökad kunskap om alkohol och att primärvården blivit 
mer aktiv i att diskutera och hjälpa patienter att minska riskfylld alkoholkonsumtion. 
Samtidigt konstaterades att etablerade metoder för identifiering och bedömning skulle 
kunna ha en större användning samt att alkoholproblemen fått stå tillbaka för andra 
sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen 2008; Statens Folkhälsoinstitut 2010).  

Larsson, särskild utredare i Missbruksutredningen, skriver i förslaget (SOU 2011:35) att 
hälso- och sjukvården samt socialtjänsten inte används i tillräcklig omfattning för att 
upptäcka riskbruk och missbruk. I en tidigare utredning, SOU 1994:24, ansåg man att 
primärvården, såväl husläkare som distriktsläkare och socialtjänsten, skulle kunna göra 
viktiga insatser för att hindra högkonsumenter att få allvarligare alkoholproblem. 
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Vården når inte fram till fler än ca fem procent av det totala antalet personer med olika 
typer av beroendetillstånd. Framförallt har detta påverkat primärvårdens arbete då de 
tidigt ska upptäcka människor i riskbruk och/eller missbruk (SOU 2011:35). Peterson 
och Rumsfeld (2011) menar att kliniska beslut bör baseras på vägledande 
rekommendationer men samtidigt ska detta ske individuellt genom en riskbedömning av 
patientens behov och genom delat beslutsfattande. 

Missbruksutredningen (SOU 2011:35) föreslår förbättrad kompetens och kvalité, 
dessutom har man tänkt avsätta medel för forskning inom det berörda området. 
Socialstyrelsen beskriver de nationella riktlinjernas syfte inom missbruks- och 
beroendevård, som att utveckla och förbättra, genom kunskap baserad på evidens om 
vilka metoder som är mest effektiva. Evidens diskuteras alltmer inom missbruks- och 
beroendevården och det ställs krav på att personal skall vara uppdaterad på nya 
vetenskapliga rön och att de arbetssätt och behandlingsmetoder som används ska ha 
stöd i forskning. Det är tidskrävande att hålla sig uppdaterad om alla nya forskningsrön 
som publiceras och ett av skälen till att de nationella riktlinjerna tagits fram är att man 
ska underlätta för praktiker (Socialstyrelsen, 2007). Peterson och Rumsfeld (2011) 
menar att kliniska riktlinjer har varit betydelsefulla för att bevara en hälsovård av hög 
kvalitet. Riktlinjer är centrala i evidensbaserad medicin och bör ses som ett slags 
uppslagsverk för beslut när kvalitet prioriteras och är väsentliga i kliniskt 
förbättringsarbete.  

I maj 2008 fattades en överenskommelse mellan Kommuner och Landsting (SKL) 
tillsammans med regeringen om ett gemensamt projekt, det s.k. Kunskap till praktik, 
som syftar till att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården (skl.se). Målet 
är att brukaren ska få bästa möjliga vård och stöd när motivation för förändring finns. 
Projektet har sex mål; att arbeta tillsammans med kommuner och landsting med 
implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och annan aktuell kunskap så att 
all personal har kompetens att utföra sina uppgifter i enlighet med befintlig kunskap, att 
utveckla en evidensbaserad praktik som väger samman vad forskningen säger med 
brukarnas erfarenhet och önskemål och de professionellas erfarenhet, att förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan primärvård, beroendevård, psykiatri och socialtjänst, att 
utveckla vårdkedjan så att alternativa insatser kan erbjudas på lokal nivå, att förstärka 
samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt att förstärka 
brukarmedverkan.  

Frågan är hur det ser ut idag, efter att ytterligare ett projekt kring riskbruk, missbruk och 
beroendeproblematik som berört primärvårdens arbete, har genomförts. Har arbetet fått 
större prioritet och används evidensbaserade arbetssätt och metoder i ännu högre grad 
än tidigare? 

Jag har fått ett uppdrag av styrgruppen i projektet Kunskap till praktik, i Kalmar län, att 
studera i vilken utsträckning de nationella riktlinjerna är implementerade på 
vårdcentralerna i Kalmar län. Denna studie är ett fristående arbete men utvalda delar av 
studien kommer även att användas i rapporten. En viktig faktor vid implementering är 
chefens delaktighet och stöd. Därför har jag valt att vända mig till verksamhetschefer 
med frågor om implementering.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka primärvårdchefers uppfattning om hinder och 
möjligheter vid implementering av de nationella riktlinjerna avseende risk- och 
missbruksproblem i Kalmar län.  

Frågeställningarna som arbetet söker svar på är: 

- Hur uppfattar primärvårdscheferna sitt nuvarande arbete med tidig upptäckt och 
intervention, för personer med risk- och missbruk? 

- I vilken utsträckning anses de nationella riktlinjerna, gällande patienter med 
risk- och missbruk, vara implementerade? 

- Vilka faktorer anses hindra respektive främja implementering av riktlinjer? 

Som bakgrund har även forskning utanför hälso- och sjukvården har använts. Det är inte 
ovanligt att forskning om implementeringsproblematiken belyses i ett vidare perspektiv. 
Förutom hälso- och sjukvårdens syn på implementering har jag valt att studera 
implementeringserfarenheter inom såväl statsvetenskap som socialt arbete och 
kriminalvård. Det kan ses som ett sätt att vidga synen på hinder och förtjänster i 
samband med implementering. 

Begreppsdefinitioner 
Implementering 
Det finns ingen väldefinierad och gemensam begreppsram när det gäller 
implementering, vilket visar på att forskningsområdet fortfarande är ganska outvecklat. 
Implementering står i vardagligt tal för att genomföra något, att förverkliga och få till 
stånd etc. Det handlar om att få en ny metod eller ett nytt program att användas och 
fungera i praktiken. I en kunskapsöversikt av Fixsen, Naoomi, Blasé, Friedman och 
Wallace (2005) där drygt 1000 artiklar granskades, var det 22 av artiklarna som var 
användbara för studien. Bristen på artiklar som är specifikt inriktade på forskning om 
implementering speglar förmodligen det svagt utvecklade forskningsfältet inom detta 
ämne. Författarna definierar implementering som: “a specified set of activities designed 
to put into practice an activity or program of known dimensions” (Fixsen m.fl. 2005, 
sid 5). 

Riktlinjer 
Riktlinjer ska fungera som en vägledning för hälso- och sjukvården och en upplysning 
för hur beslut bör fattas för att förbättra det kliniska arbetet (Peterson & Rumsfeld, 
2011). Enligt Socialstyrelsen är de nationella riktlinjerna till för att patienter och 
brukare i hela landet ska få en jämlik vård och omsorg. I dessa rekommenderas de mest 
effektiva behandlingarna och metoderna. Samtidigt pekas på de behandlingar och 
metoder som inte bör ingå i vården och omsorgen eftersom de är ineffektiva och kanske 
till och med skadliga (Socialstyrelsen, 2007). Riktlinjerna som avses i den här uppsatsen 
är både socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården och 
primärvårdens vårdprogram för hälso- och vårdcentralernas dagliga arbete i 
alkoholfrågor. 
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Riskbruk 
Riskbruk innebär en alkoholkonsumtion som, om den fortsätter kan leda till missbruk 
och beroende med svåra medicinska och sociala skador som följd. Definitionen är 
hämtad från statens folkhälsoinstitut (fhi.se) och är under bearbetning eftersom riskbruk 
är svårdefinierat. Det finns tillfällen när det klassas som riskbruk även om 
alkoholkonsumtionen inte är stor, om det är under graviditet, i trafiken, på arbetsplatser. 
Personer med ett riskbruk är en grupp som genom sina alkohol- eller drogvanor riskerar 
att utveckla skador, missbruk eller beroende. Ordet riskbruk används vanligen inom 
vården och socialtjänsten utan att det avser någon egentligt diagnos (Johansson & 
Wirbing, 2005). 

Missbruk  
På det medicinska området är begreppet missbruk huvudsakligen kopplat till 
diagnosklassifikationerna i DSM-IV. Missbruk enligt DSM- IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 4e upplagan; American Psychiatric Association, 
1994) är ett upprepat drickande av alkohol det senaste året, som lett till minst ett av fyra 
kriterier avseende sociala, psykiska eller fysiska skador. Kriterierna är:  

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 
fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skola eller i hemmet 

2. Upprepad användnings av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, 
exempelvis bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket 
4. Fortsatt användning trots återkommande problem 

Studiens disposition 
Studien består av fyra delar; inledning, metod, resultat och diskussion. Genom studiens 
inledning leds läsaren in på missbruks- och beroendevårdens uppdrag och utveckling, 
primärvårdens uppdrag och utveckling samt om implementering av riktlinjer. Därefter 
följer syfte och frågeställningar, avgränsningar och begreppsdefinitioner på 
implementering, riktlinjer, riskbruk och missbruk. Det avslutande avsnittet under första 
delen är bakgrunden, som är uppbyggd kring tidigare forskning inom området 
implementering i stort och implementering inom primärvården av faktorer som hindrar 
och främjar. Andra delen är metod som baseras på metodologiska utgångspunkter, 
undersökningsdesign där val av plats och urval diskuteras samt en genomgång av 
enkätens teoretiska uppbyggnad och den här delen avslutas med en pilotstudie, bortfall 
och analys samt en bortfallsanalys. Den tredje delen är resultat och där ingår resultatet 
av enkätstudien samt resultatet av bortfallsanalysen som presenteras kvalitativt och som 
avslutning på del tre presenteras en teoretisk analys. Studien avslutas med en 
metoddiskussion samt en resultatdiskussion där bakgrund och tidigare forskning ställs 
mot resultatet samt en diskussion om resultatet från enkäten samt resultatet från 
bortfallsanalysen.  

Tidigare forskning 
Implementering i kombination med kunskap lyfts fram, kraven på effektivisering och 
snabbhet i beslutsfattande och genomförande växer hela tiden. Fixsen m.fl. (2005) 
menar att det behövs sändare; mottagare; förmedlande länk; feedback/återkoppling 
samt influens för att implementering ska fungera. Sändaren kan vara en statlig 
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myndighet eller en enhet inom landstinget, och mottagaren exempelvis en skola eller ett 
behandlingshem. Mellan mottagaren och sändaren finns en förmedlande länk, bestående 
av ledare som ska säkra att personalen har de rätta kunskaperna, färdigheterna och 
resurserna. För att implementeringen ska lyckas är det viktigt med rätt utbildning, 
coachning och ett administrativt stöd. Den fjärde delen är feedback/återkoppling och 
med det menas att det är viktigt att ge feedback på implementeringen för att kunna 
utvärdera hur det blev. Slutligen influeras hela processen av en mängd kulturella och 
samhälleliga faktorer såsom ekonomi och lokala föreskrifter. 

Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) lyfter ett annat perspektiv på debatten om 
den politiska ambitionen att införa evidensbaserad praktik i socialt arbete. Författarna 
vill stärka personal i rollen att använda evidensbaserat arbetssätt men är kritiska mot de 
översikter som de nationella riktlinjerna baseras på.  

Nilsen (2010) beskriver policy som både policy input, handlingar som genomförs för att 
omsätta ett policybeslut i faktisk handling och policy outcomes, vilket är 
konsekvenserna av en specifik policy. Problemen, menar Johansson (2010), är att 
implementeringsproblemen är sammanvävda med socialpolitiska och vårdpolitiska 
ställningstaganden, svårigheter som kan uppkomma handlar oftast om resurstilldelning, 
organisering, etik och makt.  

Fixsen m.fl. (2005) menar att det är komplext att implementera program/metoder i 
människovårdande organisationer eftersom målgruppen är omfattande och ofta har 
komplexa problem. Om en specifik metod visar sig vara effektiv kan det bli en ingång 
till en kortare och effektivare implementering. Johansson (2010) visar också på 
betydelsen av att förstå och hantera implementeringsproblem inom människovårdande 
organisationer. Det är viktigt att importera och integrera teorier och begrepp om 
policyimplementering från forskningen. Av Fixsens m.fl. förklaringar till komponenter 
som är viktiga för implementeringens resultat syns sju stycken som de uttrycker det:  

”These components are staff selection, preservice and inservice training, 
ongoing consultation and coaching, staff and program evaluation, 
facilitative administrative support, and systems interventions” (Fixsen m. fl. 
2005, sid 28) 
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Figur 1. Fixsen m.fl. använder en figur för att beskriva komponenter för att implementering i 
människovårdande yrken ska fungera (Fixsen m.fl. 2005, sid 29) 

 

 
1. Urval av personal; att de ska vara kvalificerade nog för att kunna arbeta med 
evidensbaserade metoder och program. 2. Stöd före och stöd under tiden; vilket 
inkluderar teori, filosofi och värderingar likaväl som lärande och färdighetsträning på 
arbetsplatsen. 3. Handledning och coachning ses som viktig för en långsiktig 
implementering. 4. Personalutvärdering, för att undersöka att programmen utförs 
korrekt. 5. Programutvärdering, för att se om programmet ger väntade resultat. 6. 
Administrativt stöd, för att ge personalen resurser så de kan fokusera på metoden och 
dess resultat. 7. Ledningsintresse, att chefernas support anses som viktiga för att hela 
systemet med implementering ska fungera. Vilken av dessa faktorer som är viktigast, 
menar författarna är svåra att bedöma, utan bör ses och användas i sin helhet. 

Intresset för implementeringsfrågor har på senare år ökat betydligt inom 
människovårdande organisationer och kan sannolikt kopplas till utvecklingen av 
evidensbaserad praktik (Johansson 2010). Johansson jämför 
implementeringsforskningen inom människovårdande organisationer med den forskning 
som sedan länge funnits inom politik- och förvaltningsområdet för att peka på 
övergripande likheter och skillnader beträffande syfte, implementeringsobjekt, aktörer 
och teorier. Han menar att den först nämnda forskningstraditionen syftar till att förklara 
hur implementeringsprocessen kan kontrolleras och genomföras, medan den senare 
försöker förstå processen när nya politiska direktiv ska förverkligas. När det gäller 
forskning inom det människovårdande området anses implementeringsobjektet ofta vara 
tydligt avgränsat, medan det inom förvaltningsforskningen snarare betraktas som en 
åtgärd kopplad till en politisk viljeyttring och därför betydligt vagare. Också beträffande 
aktörer finns också betydande skillnader, genom att i den förstnämnda förväntas 
mottagarna av implementeringsobjektet följa direktiv eller riktlinjer från myndigheter 
och forskare eftersom det i slutändan gynnar klienter eller patienter. Inom 
förvaltningsforskningen ses mottagare och sändare befinna sig på olika nivåer, vilket 
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kan resultera i problem som hänger samman med implementeringsobjektets legitimitet 
och olika prioriteringar inom organisationen. Slutligen konstateras även stora skillnader 
i teoretiska utgångspunkter där implementeringsforskningen i människovårdande 
organisationer bygger på spridningsteorin som ser implementeringsprocessen som 
rationell och där förvaltningsforskningen utgår från olika organisationsteorier som 
tvärtom ser organisationer som komplexa och irrationella. Johansson anser 
sammanfattningsvis att den förstnämnda forskningstraditionen har mycket att lära av 
den senare.  

Holmberg och Fridell (2006) menar, utifrån en studie inom kriminalvården, att det är 
lämpligt att se implementering ur ett strategiskt perspektiv där samspelet mellan 
organisationer och omvärlden är betydelsefullt. Stödjande faktorer som framkom i 
resultatet var; tidigare erfarenheter av implementering, att det finns en förståelse för 
svårigheterna samt en beredskap för hela implementeringsprocessen, stabilitet, dvs. 
enheter som fungerat under en längre tid och där det fanns personella och tidsmässiga 
resurser för implementering, tid till utbildning, att få tid och utrymme att läsa på när 
man kom tillbaka till arbetsplatsen för att sätta sig in i ett nytt arbetssätt, upplevdes som 
viktigt, intresse hos kollegor och chefer och att de ställer frågor om utbildningen samt 
att all personal får tydliga signaler om att programmet är viktigt. Det är viktigt att 
kollegor och chefer är stödjande och att de motiverar samt att de under en inledande tid 
ger utrymme i form av tid upplevs mycket positivt. Även handledning är viktigt, 
menade respondenterna, då man får möjlighet att reflektera över de erfarenheter man 
gör.  

Hindrande faktorer som framkom i Holmberg och Fridells (2006) resultat var tex att 
verksamheter som inte var rustade för stora utmaningar var de som hade begränsad 
erfarenhet, dvs. de som var nystartade och hade chefer med begränsad erfarenhet av 
implementering. Något som också kan ses som en hindrande faktor är att man blir 
tvungen att själv hitta egna system för att dra slutsatser om hur man ska gå vidare. Det 
finns en risk här menar författarna, och det är att man stöter på besvärliga frågor i form 
av olösta problem som man tidigare undvikit och motsättningar etc. En annan hindrande 
faktor som togs upp i resultatet var att ledningen inte tog hänsyn till viktiga 
förutsättningar utan hellre intresserade sig för volymer. 

Alexandersson (2006) studerade med enkäter och intervjuer villkoren för 
implementeringen av två olika metoder för systematisk dokumentation och utvärdering 
inom socialtjänsten. Resultaten visade att dokumentationsmetoderna varken 
implementerades i den utsträckning som förväntats eller på det sätt som det var tänkt. 
Ett flertal faktorer inverkade hämmande på implementeringsprocessen: hög 
personalomsättning, avsaknad av stöd från ledning, brist på tid och hög arbetsbelastning 
samt tekniska brister hos dataprogram. Några aspekter som främjade genomförandet 
var: en stark projektledning under implementeringen, positiv inställning till metodernas 
användbarhet och relevans hos socialarbetare, bra utbildning i metoderna samt trivsel 
med arbetsplats och arbetsuppgifter. De som var delaktiga i implementeringen av 
projektet från början ansåg att de fått tillräckligt med kunskap om projektet men de som 
anställdes efter hand inte ansåg att de fått tillräckligt med utbildning om projektet. 
Politikerna som fattade beslut om att projektet skulle implementeras gav uttryck för att 
veta vad de fattade beslut om, men resultatet visade på att de inte fullt ut förstått vad 
beslutet inneburit.  
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Alexandersson (2006) påtalar vikten av att kunna, att ha förmåga och resurser. Problem 
som uppstår är prioriteringsfrågan, om den skiljer sig åt mellan politiker, ledning och 
personal riskerar stödet för implementering att utebli. Har inte personal ”rätt” 
kompetens kan detta ses som ett hinder samtidigt kan det vara en hindrande faktor att ha 
erforderlig kompetens. Att ha för mycket erfarenhet av ett arbetssätt kan kompliceras av 
att det är svårt att bryta invanda arbetssätt. Då är det viktigt att vilja implementera och 
att vilja utvärdera, resultatet som Alexandersson (2006) visar på är vikten av att ta reda 
på vad klienterna tycker fungerar och inte fungerar.  

” Vi behöver följa upp vårt arbete och se vad det leder till. Framförallt vilka 
metoder som är verksamma och inte verksamma. Det är sällan vi går ut och 
frågar klienterna vad de tycker med den hjälp de har fått. Vi tror en massa 
saker” (Alexandersson. 2006, sid 164).  

Trivsel med arbetsuppgifter är viktiga, kan underlätta implementeringen, menar 
respondenterna i Alexanderssons undersökning men ännu viktigare är trivseln på 
arbetsplatsen som också är en stödjande faktor vid implementering.  

 I en enkätstudie undersökte Fäldt (2007), via ett projekt, i vilken utsträckning 
dokumentations- och behandlingsmetoder implementerats i ett antal verksamheter inom 
den statliga missbruksvården. Resultaten visade att utbildning haft stor betydelse för i 
vilken omfattning metoderna använts som det var tänkt.  Det förekom stora lokala 
skillnader utifrån stöd och engagemang från ledning och kollegor samt om 
organisationen präglades av stabilitet eller turbulens. Faktorer som hindrade 
implementeringsprocessen var bla mängden andra arbetsuppgifter, låg bemanning samt 
konkurrerande projekt. I en intervjustudie inom ramen för samma projekt konstaterades 
att det var lättare att implementera enklare metoder som tex MI och Återfallsprevention, 
medan processen med mer komplicerade metoder som tex CRA  var långsam och 
problematisk (Palm 2007).   

Nilsen (2010) har tillsammans med elva andra forskare skrivit om teoribildning och 
forskningsrön som har relevans för frågor kring implementering och lärande inom 
hälso- och sjukvården. De visar på att det är många aktörer och många faktorer som 
påverkar och påverkas av implementeringsprocesser. En faktor som Nilsen pekar på är 
bla alla de professioner som man kan möta inom missbruk- och beroendevården: 
Sjuksköterskor, läkare, psykologer och socionomer. Det innebär olika värdegrunder och 
olika kunskaper, vilket medför att man kan uppfatta och tolka nya metoder på olika sätt 
vid en implementering. 

National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE) är kliniska riktlinjer som 
utarbetat de brittiska riktlinjerna av oberoende myndigheter med hjälp av experter och 
det är de som mest liknar våra nationella riktlinjer. Det som skiljer är att NICE inte 
rangordnar sina rekommendationer (Peterson & Rumsfeld, 2011). Kliniskt praktiska 
riktlinjer spelar en betydande roll för kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården, 
historiskt sett. Prytys, Garety, Jolley och Craig (2011) har gjort en kvalitativ 
undersökning om implementering av NICE riktlinjer vid schizofreni. En avgörande 
grundprincip i NICE kliniska riktlinjer är att erbjuda hjälp, behandling och vård i en 
atmosfär av hopp och optimism. Faktorer som ansågs som viktiga när det gäller 
implementering av riktlinjer om samordningen av vård för klienter med psykoser, var 
pessimism inför resultaten för patienterna. Det gällde främst patienter med kroniska 
problem och de med dålig prognos om förbättring.  Samtidigt fanns det en ambivalent 
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attityd till evidens som pekade på god återhämtning eftersom personalens erfarenheter 
visade på att prognoserna för återhämtning inte alls var goda. Låg tilltro till patienters 
möjligheter att tillfriskna utgjorde en barriär för engagemang och för utveckling av 
samverkansarbete och för att utveckla relationer. Arbetsbörda, tidspress och behovet av 
specialiserad personal var andra faktorer som ansågs som hindrande. Kontentan av 
undersökningen var att om personalen är positiv till möjligheter för patienter att bli 
bättre och att metoderna är verksamma är det främjande för implementering. Författarna 
kom fram till att personalens attityd och kunskap är ett viktigt område att undersöka när 
det gäller faktorer som främjar och hindrar implementeringen av och behovet av 
vidareutbildning. 

”Implementering av kunskap blir ett inslag att utveckla den traditionella 
professionella egenkontrollen, men den kan också användas för att realisera 
politiska mål – tex kvalitet, likvärdig och effektiv vård” (Nilsen 2010, sid 
45).  

Det Nilsen menar är att forskningen går mot ”knowledge translation”, ett ord som 
används primärt i hälso- och sjukvårdskontexten men det finns inget vedertaget svenskt 
ord för knowledge translation. Man kan översätta knowledge translation med ”ett 
komplext och flerdimensionellt begrepp som kräver en övergripande förståelse”. En 
förståelse för olika processer, metoder och mätningar samt en övergripande förståelse 
av påverkande faktorer, både på individuell och kontextuell nivå samt samspelet mellan 
dessa båda nivåer (Nilsen, 2010). Johansson (2010) diskuterar kring implementering av 
evidensbaserad praktik inom vård och omsorg, utifrån lärdomar från 
förvaltningsforskning, där han påtalar problemet med att implementera de nationella 
riktlinjerna i Sverige.  

Riktlinjerna är baserade på bästa tillgängliga kunskap i missbrukarvården angående 
tidig upptäckt, utredning och vård. Personalen inom socialt arbete och hälso- och 
sjukvård förväntas förhålla sig till riktlinjerna och att alla organisationer som är 
involverade har tillräcklig kunskap. Författaren menar att det finns ett glapp mellan 
forskningen och verksamheten och att man bör se det som en utmaning att 
implementera kunskapen mellan dessa båda parter. Det är samtidigt en utmaning att 
inkludera problem med resursfördelning, prioritering, etiska överväganden och 
maktfördelningen mellan politiker, administratörer, professionella och klienter. 
Johansson (2010) använder ett citat av Hill och Hoper (2005) ”om du inte förstår vad 
som händer kommer du sannolikt inte heller kunna påverka det som händer” (sid. 124). 
Nilsen (2010) förklarar att vi normalt uppfattar offentlig policy som svaren på problem 
men att en policy inte givet utgår från vetenskaplig forskningsbaserad kunskap, utan 
ofta kan vara en politisk viljeyttring. 

Av en utvärdering av Riskbruksprojektet framgick det att projektledare och andra 
utbildare som hade god kulturkompetens skapade en högre acceptans och trovärdighet 
hos personal för de nya arbetssätt och metoder som implementerades (Statens 
Folkhälsoinstitut 2010). De svårigheter och hinder som funnits kunde kopplas till 
organisatoriska eller personella brister:  

”Man talar till exempel om en svår bemanningssituation på vårdcentraler 
som konsekvenser av Vårdvalsreformen. Det framkommer också att 
alkoholfrågan på många ställen prioriteras ner och att vissa yrkesgrupper 
är svårare än andra att motivera” (Statens Folkhälsoinstitut. 2010, sid 77). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Denscombe (2010), menar att teori som begrepp måste hanteras försiktigt i 
samhällsvetenskaperna jämfört med naturvetenskaperna, eftersom sociala fenomen är 
komplexa och dessutom reagerar människor på kunskaper om sig själva. I den här 
studien har jag valt organisations- och implementeringsteori som teoretiska 
utgångspunkter.  

Människobehandlande eller -vårdande organisationer, Human Service Organizations 
(HSO), är en sammanfattande sociologisk benämning på olika verksamheter med en 
gemensam uppsättning egenskaper (Hasenfeld, 1992). Exempel på verksamheter som 
faller in under organisationsteorin är sjukhus, skolor, äldreboenden, arbetsförmedlingar 
och socialbyråer. Hos dessa till synes vitt skilda institutioner finns det beröringspunkter 
som är av stor betydelse för hur dessa organisationer verkar, fungerar och utvecklas.  

En viktig grundförutsättning för HSO, i jämförelse med andra typer av organisationer 
eller företag är att råmaterialet utgörs av människor och att arbetet med dem på något 
sätt ska leda till hjälp, skydd eller påverkan. Det innebär att människor som kommer i 
kontakt med en människobehandlande organisation redan från början definieras och 
sorteras utifrån vissa fastlagda kategorier. Andra karaktäristiska egenskaper är att: 

- Det organiserade arbetet med människor baseras på moraliska överväganden och 
ideologiska värderingar, ofta med politiska undertoner. Dessa värden delas inte av alla 
inblandade parter, vilket resulterar i instabilitet och turbulens som i sin tur bidrar till att 
verksamhetens officiella målbeskrivning är vag och ibland motstridiga.  

- HSO strävar ständigt efter legitimitet i en turbulent omgivning där många olika 
intressegrupper är engagerade (tex personal, patienter, anhöriga, allmänhet, media). 
Därför utvecklar organisationerna diverse skyddstekniker för att ständigt överleva och 
för att lyckas anpassa sig till omgivningen.  

- De arbetsmetoder som används är ofta oförutsägbara och osäkra, vilket leder till 
kunskapsbrister och svårigheter att bedöma effekter och utfall av olika insatser. Därför 
är det inte heller sällsynt att helt nya obeprövade arbetssätt eller metoder välkomnas och 
plötsligt börjar användas utan större urskillning.    

- Eftersom verksamheten till största delen bygger på möten bakom stängda dörrar 
mellan vårdare-patient eller behandlare-klient, blir kvaliteten i dessa relationer svåra att 
fånga eller att få insyn i, vilket innebär att mötena kan innehålla inslag av såväl 
förtrolighet som makt. Personal i människobehandlande organisationer har således ett 
stort handlingsutrymme och är därför svåra att kontrollera av ledning eller utomstående.  

Det ses allt som oftast som en styrka att olika professioner samarbetar för vård av 
människor med missbruksproblem. Hasenfeld (1992) menar att problematiken med att 
samverka inom människobehandlande eller människovårdande organisationer beror på 
att de styrs av olika normer eller kulturella värderingar som tex skolor, 
försäkringskassa, sjukvård, socialkontor och behandlingshem. Hasenfeld (1992) menar 
vidare att genom att ha särskilda expertkunskaper kan man tillförskansa sig makt, en 
sådan makt kan vara påverkan av sina arbetsförhållande och sin självständighet. 
Författaren menar att även tjänstemännen bör kontrolleras genom utredningar, så att de 
håller sig inom de ramar som verksamheten satt upp. Det är inte ovanligt att det skiljer 
mellan det man säger att man ska göra och det man verkligen gör. Hasenfeld (1992) 
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anser att det ofta uppstår motstridiga krav på de professionella då organisationens regler 
ofta motsäger klientens förväntningar. 

Vedung (1998) menar att det finns tre grundläggande begrepp för att implementering av 
idéer, program eller metoder inom offentlig sektor ska lyckas. Det handlar om 
förståelse, förmåga samt vilja. Förståelsen står för att det är viktigt att känna till och 
förstå innebörden av det som ska implementeras. Att ha förmågan att implementera, dvs 
det måste finnas resurser i form av ekonomiska möjligheter, att personalen är utbildade 
och kvalificerade för de uppgifterna som de ska utföra, det måste även finnas lokaler 
samt teknisk utrustning. Till sist så är det viljan, menar Vedung, som påverkar 
resultatet. Det kan finnas olika motiv, drivkrafter eller intressen för att engagera sig i 
förändringen. Saknas detta hos aktörerna riskerar det att försena eller omintetgöra 
implementeringen. När Vedung (1998) talar om aktörerna menar han samtliga nivåer, 
från myndigheter och organisationer, där han inkluderar allt från politiker och chefer, 
till tjänstemän och brukare. 

Grol och Wensing (2004) menar att det finns tio steg som kan utgöra stöd eller hinder 
för att åstadkomma beteendeförändringar hos professionella. Författarna kallar sin 
modell effektiv implementering. Tre av tio steg är utvalda för analys av resultatet i den 
här studien.  

Nilsen (2011) refererar till modellen och menar att detta ramverk inte ska ses som 
ytterligare en checklista utan snarare som ett underlag för resonemang och reflektion 
kring implementeringsprocessen.  

1. Öka medvetenheten om utvecklingsprocessen (tex genom läsning och utbildning). 
Fixsen m.fl (2005) menar också att det är viktigt att personalen som är direkt berörd av 
implementeringen ska samordnas med utbildning, coachning, kapacitet och upprepade 
utvärderingar.  

2. Stimulera intresset och engagemanget hos personal på alla nivåer. Fixsen m.fl. (2005) 
påtalar vikten av att organisationer ska tillhandahålla den infrastruktur som krävs för att 
personal får aktuell utbildning, skicklig handledning och coachning, samt att processen 
regelbundet utvärderas.  

3. Skapa förståelse för varandras kompetens och resurser. Även Fixsen m.fl. (2005) 
menar att det är viktigt att både organisationsledningen och personal samt brukare deltar 
fullt ut i utvärdering av program och rutiner och att alla får vara med att påverka. 
Förutom dessa steg, som används i studien, finns ytterligare sju steg.   

4. Utveckla insikt i egna rutiner.  

5. Utveckla positiva attityder till förändring 

6. Skapa och behålla positiva attityder till förändring 

7. Operationalisera teorin i praktiken  

8. Utvärdera förändringarna 

9. Intrigera nya medarbetare i rutinerna 

10. Bjuda in nya samverkanspartner i organisationen 

Valet att använda både organisations- och implementeringsteorier, som teoretisk 
utgångspunkt, är gjorda utefter bedömningen att de är relevanta för den här studien. 
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Organisationsteorin belyser de problem som kan råda inom primärvården som en 
människovårdande organisation. Teorin lyfter de moraliska övervägande och de 
ideologiska värderingar som råder, samt den politiska styrning som kan ligga till grund 
för de beslut som fattas. Implementeringsteorin består av två delar, effektiv 
implementering och begreppen förstå, ha förmåga och vilja. Skälet till att 
implementeringsteorin används i studien är för att åskådliggöra vilka hindrande och 
främjande skäl det finns för att implementeringen av de nationella riktlinjerna ska 
lyckas. Fixsen (2005) och Nilsen (2011) använder Grol och Wensings (2004) modell 
där aspekter som att utveckla kunskapen för primärvårdsanställda, handledning, 
coachning samt upprepande utvärderingar är viktiga delar i effektiv implementering. 
Den andra delen i implementeringsteorin är de begrepp som används mest i studien, 
förstå, ha förmåga och vilja (Vedung 1998). Förstå, dvs. att primärvårdens anställda vet 
vad det är som ska implementeras och vad som krävs av personalen för att upptäcka 
risk- och missbruk. Förmågan att veta hur primärvårdens anställda ska upptäcka risk- 
och missbruk och att de är rustade för uppdraget. Det tredje begreppet som används i 
studien är att kunna, finns det kunskap om risk- och missbruk inom primärvården. 
Kunna ställa de rätta frågorna för att upptäcka risk- och missbruk och att veta vad det är 
de ska söka efter.  

METOD 
Under detta kapitel, som innehåller sju avsnitt, förklaras vilken metod som använts och 
hur jag gått till väga. Undersökningsdesign är första rubriken och här förklaras för- och 
nackdelar med den metod som använts. Under nästa avsnitt, urval, beskrivs vilka 
undersökningen riktar sig mot och vilket som är det geografiska området. Under 
instrument förklaras den teoretiska bakgrunden till enkäten och hur jag med hjälp av en 
pilotstudie fick fram de frågor som sedan skickades ut till respondenterna. Därefter 
kommer planering och genomförande/insamling och där beskrivs utskicket av enkäten 
samt hur materialet bearbetades och analyserades, avsnittet avslutas med en beskrivning 
av hur bortfallsanalysen gjordes. Etiska övervägande utgör nästa del och kapitlet 
avslutas med reliabilitet och validitet och hur detta har hanterats i studien.  

Undersökningsdesign 
Ett deduktivt tillvägagångssätt användes för att beskriva empirin utifrån en bestämd 
teori, i den här studien en implementeringsteori. Processer som ingår vid deduktion är 
att ha en teori från början, att ha en eller flera hypoteser, insamling av data, ett resultat 
som kan bekräfta eller förkasta teorin och avslutningsvis omformulering av teorin 
(Bryman, 2011).  

Designen i den här studien är en tvärsnittstudie och baserades på en enkät som 
skickades ut till alla verksamhetschefer inom primärvården i Kalmar län. Fördelen med 
tvärsnittsdesign är att man kan komma fram till kvantifierbar data, som kopplas till två 
eller flera variabler för att på så sätt kunna upptäcka ett mönster när det gäller olika 
samband. Nackdelen med tvärsnittsdesign är att det kan vara oklart vad som är orsak 
och verkan, det enda forskaren kan säga är att det finns ett samband mellan olika 
variabler. Slutsatser kan dras av resultatet, men det kan brista i den interna validiteten 
när det gäller tvärsnittsstudier (Bryman, 2011).  
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Nackdelarna när det gäller analys av kvantitativ data är att de frågor och den metod som 
används bara är precis så bra som den är, det går inte att justera frågorna efter hand,  
Denscombe (2011 sid. 364) använder uttrycket ”skräp ut skräp in”. Eliasson (2006) 
visar på brister när det gäller dataanalyser och menar att ju färre svar desto större skäl 
att vara misstänksam mot resultatet och särskilt då resultatet anges i procent. 

Fördelen med att använda enkäter i den här studien var att nå ut till alla 37 
verksamhetscheferna på ett effektivt sätt. Nackdelen med enkäter i denna studie blev ett 
stort bortfall samt att frågorna inte kunde personanpassas. För att inte riskera att hamna i 
den fällan som Eliasson beskriver, lät jag göra en bortfallsanalys där respondenterna 
fick svara på varför de inte haft möjlighet att svara. 

Byström och Byström (2011) frågar sig om kvantitativ forskning är så objektiv som 
många vill hävda. Samhällsforskning är inte värderingsfri men bör vara så objektiv och 
värderingsfri som möjligt och sträva efter att så långt som möjligt skilja mellan fakta 
och värderingar. Det kan ses som en fördel med min förförståelse med primärvårdens 
arbete när det gäller värderingar. 

Urval  
Val av platser   
I den här uppsatsen var det primärvården som var i fokus då syfte med uppsatsen var att 
undersöka primärvårdschefers uppfattning om arbetet med patienter med risk- och 
missbruk. Att det blev Kalmar län berodde på att företrädare för projektet ”Kunskap i 
Praktik” i Kalmar län var intresserade av att få svar på frågor om användning av de 
nationella riktlinjer för arbetet med patienter med risk- och missbruksproblematik.  

Val av respondenter.  
Urvalet av respondenter till enkätstudien omfattade samtliga 37 verksamhetschefer i 
Kalmar län, från både de privata (13 stycken) och de offentliga vårdcentralerna (24 
stycken). Målgruppen, eller populationen som Byström och Byström (2011) definierar 
den, är en grupp individer som har en i förväg definierad egenskap gemensam, dvs i den  
här studien är den gemensamma egenskapen verksamhetschefer inom primärvården.   

Figur 2. beskriver antal chefer som fått enkät utskick och hur många av dem som 
svarade. Dessutom gjordes en bortfallsanalys och figuren nedan visar på hur många som 
svarade. 
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Figur 2. visar hur många verksamhetschefer som fått enkäten och hur många av dem som svarade. 
Figuren visar även hur många som svarade på frågan om bortfallsskäl av dem som inte svarat på 
enkäten. 

 

Population 

 

 

Besvarat enkät 

 

 

 

Besvarat utskick om bortfall 

 
Svarsfrekvensen i undersökningen var inte tillfredsställande eftersom då endast 15 av de 
37 verksamheter som tillfrågades (40%) svarade på enkäten. Alla vårdcentraler i 
Kalmar län erbjöds svara på enkäten, totalt 37 verksamheter. 

Tabell 1. beskriver huvudmannaskap, kön, utbildningsbakgrund samt hur många år 
verksamhetscheferna varit verksamma inom primärvården. Tabellen är uppdelad på 
enkätsvar och bortfallsanalys. 

37 

15 

12 
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Tabell 1. Primärvårdens huvudmannaskap, respondenternas kön, utbildningsbakgrund och antal år inom 
primärvården. N=15 och N=12 

 Enkät 

N=15 

Bortfallsanalys
en N=12 

Huvudmannaskap   

  Offentlig 9 10 

  Privat 6 2 

Respondentens kön   

  Kvinna 9 8 

  Man 6 4 

Utbildningsbakgrund   

  Distriktssköterska 6 - 

  Specialist 2 - 

  Sjuksköterska 1 - 

  Läkare 4 - 

  Sjukgymnast 1 - 

  Personalvetare 3 - 

  Övrigt 3 - 

Antal år inom 
Primärvården, median 
och spridning 

 

 

12 (1-33)

 

 

- 

Frågan var öppen och verksamhetscheferna kunde lämna flera svar. De flesta har en 
bakgrund som distriktssköterska eller läkare, några hade dessutom ledarskapsutbildning. 
På frågan övrigt var svaren något odefinierbara. 

Instrument  
Den teoretiska uppbyggnaden av enkäten 
Grunden till de teoretiska ramarna i enkäten byggdes upp med hjälp av Vedungs 
implementeringsteori och dess begrepp Vilja, Kunna och Förstå (1998) samt några av 
stegen i Grol och Wensings modell effektiv implementering (2004). Vilja kännetecknas 
av inställningen till att införa de nationella riktlinjerna, frågor om vikten av de 
nationella riktlinjerna ställs, känner man sig pressad ”tvingad” av att implementera de 
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nationella riktlinjerna eller känner man vilja och engagemang att införa de nationella 
riktlinjerna. Kunnande handlar om utbildning, frågor om erfarenheter om primärvården, 
har stöd givits till personalen att implementera nationella riktlinjer och har man som 
arbetsledare följt upp arbetet med att införa de nationella riktlinjerna? Har man 
förutsättningar att implementera, i form av resurser? Förståelsen, i denna undersökning 
handlar om att ha en förståelse för de nationella riktlinjerna och för införandet av dessa, 
tex om man har tillräcklig kunskap och om man har fått utbildning i de nationella 
riktlinjerna. Vidare ställs frågor om man vill försöka samverka med andra verksamheter. 
Grol och Wensings använder stegen; att öka medvetenheten om utvecklingsprocessen, 
att inse behovet av utbildning, att stimulera intresset och engagemanget hos personal på 
alla nivåer, både hos personal, patienter och politiker samt att skapa förståelse för 
varandras kompetens och resurser, kunna samarbeta och samverka. 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att avgöra om ett givet fenomen står att finna i 
undersökningen och att det kan mätas. De data som samlas in kan operationaliseras och 
visa på nya sätt att vara inom organisationen. Det betyder att teorin ska knytas samman 
med empirin och övergången kan vara svår om avståndet i studien, mellan teori och 
empiri, är stort. Det är beroende av vilken frågeställning som behandlas, då det är en 
förbindelselänk mellan forskarens och undersökningspersonernas 
verklighetsuppfattning. Utformning av mått och begrepp som skall definieras utifrån de 
tillvägagångssätt som används då begreppen tillämpas vetenskapligt (Bryman, 2011). 
Svallfors (2004) menar att det är lämpligt att använda många olika operationaliseringar 
av samma teoretiska begrepp. Att undersöka likheter och skillnader avseende social 
status kan ju till exempel operationaliseras/mätas på många sätt: inkomst, yrke, 
utbildning, klasstillhörighet. Ett annat sätt är jämföra sina resultat med andra allmänt 
accepterade mått inom forskningen.  

För att få en så tydlig bild som möjligt genom enkäterna ansåg följande delar vara 
viktiga att fråga efter, demografisk information, dokumentationsuppgifter, risk och 
missbruk, nationella riktlinjer samt frågor om samverkan. 

- Demografisk information: Ålder, kön, antal år inom primärvården, utbildning, 
vidareutbildning.  

- Dokumentationsuppgifter: Biologiska markörer, screeningsinstrument,  

- Risk- och missbruk: Primärvårdschefernas uppfattning om arbetet med patienter 
med risk- och missbruk som sitt ansvarsområde, uttalad policy och arbetet med 
upptäckten av patientgruppen. 

- Nationella riktlinjer: Nationella riktlinjerna, vetskapen om dem, nytta av dem 
och implementeringen av dem. 

- Samverkan: Kunskap om andra verksamheters mandat och resurser, synen på att 
samverka, nyttan med att samverka. 

Pilotstudien 
I studien är två pilotstudier gjorda, där den första riktades till styrgruppsledamöter i 
projektet ”Kunskap till praktik”. Telefonintervjuer genomfördes dels för att ta reda på 
vad andra verksamheter vill veta om primärvårdens uppfattning om klienter med risk- 
och missbruk, dels hur andra verksamheter upplever samverkan med primärvården och 
vilken kunskap de har om primärvårdens uppdrag. Det resulterade i fem intervjuer. 
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Urvalet gjordes utifrån en maillista med tanken om att ha med verksamma från 
kommun, landsting och kriminalvård och samtidigt en spridning över länet. Utifrån 
denna pilotstudie och mina teoretiska utgångspunkter utformades en preliminär enkät. 
Vid formulering av enkätfrågorna tog jag även hjälp av kollegor och handledare. 

Den andra pilotstudien, som genomfördes med tre verksamhetschefer inom landstinget i 
Växjö, gav synpunkter på enkäten. Det var viktigt att få återkoppling på om frågorna 
kändes relevanta, om de var svåra att förstå, hur lång tid det förväntades ta att besvara 
frågorna och om någon/några frågor skulle förändras eller tas bort (jfr Bryman, 2011). 
Några frågor som upplevdes upprepande och överflödiga ströks.  

Planering och genomförande/insamling  
I februari 2012 presenterades syftet med enkätstudien för styrgruppen i projektet samt 
arbetet som jag fått i uppdrag att genomföra av styrgruppen. I Mars presenterade jag 
arbetet för verksamhetschefer som deltog i ett hälsovalsmöte i Oskarshamn. De fick 
möjlighet att ta med en utskriven enkät med returkuvert, med förhoppning om att 
härigenom öka svarsfrekvensen. Dessutom fick de möjlighet, när svarsfrekvensen blev 
låg, att senare besvara en webbenkät (se bilaga 2).  

Enkäterna samlades in med Query&Report (QR) och uppgifterna fördes sedan in i 
SPSS. Insamlingen pågick under en månad och påminnelser skickades ut fem gånger, 
samtidigt skickade de som valde att svara på enkäten i pappersform in sina enkäter via 
brev.  

Bearbetning och analys  
Enligt Denscombe, (2010) delas materialet i kvantitativa studier upp i nominaldata, dvs. 
när svarsalternativet kan anges i grupper eller kategorier utan inbördes rangordning 
(exempel på detta kan vara vilka specifika biologiska markörer verksamheterna 
använder sig av), ordinaldata, dvs. när man vill rangordna (exempel är svar som ingen 
omfattning, liten omfattning, begränsad omfattning, hög omfattning, väldigt hög 
omfattning. Respondenter har då möjlighet att kunna ge mer nyanserade svar), 
Kvotskala, där svarsalternativen har två möjliga svarsalternativ (exempelvis, offentlig 
eller privat vårdcentral). Dessutom förekom kvalitativ data i form av öppna frågor där 
det fanns möjlighet att ange svarsalternativ (exempelvis vilka man samverkar med) (jfr 
Denscombe, 2010).  

I denna studie har jag främst använt mig av frekvenstabeller för att åskådliggöra 
skillnader som finns hos de respondenter som besvarat enkäten.  

Bortfallsanalys 
Det finns ett problem med bortfall, att resultatet kan uppvisa skevhet, systematiska fel 
dvs bias, påtalar Bryman (2011). Vanligen genomförs en bortfallsanalys genom att 
jämföra information om deltagare som inte har deltagit i studien och se om det finns 
gemensamma faktorer som påverkar deltagandet.  

I detta fall skickades ett mail ut till samtliga respondenter som inte besvarat enkäten, om 
anledningen till varför de inte svarat, med följande tre svarsalternativ (se bilaga 3): 

1. Jag hinner inte med att svara på enkäter i dagsläget.  

2. Gillar inte ämnet, tycker det var en onödig enkät  
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3. Anser inte att patienter med risk- och missbruk är prioritet på vår vårdcentral.  

Det visade sig att flera av respondenterna valde att ge utförligare svar och på grund av 
det redovisades de svaren som komplettering till övriga resultat.  

Etiska överväganden  
Det finns fyra huvudkrav när det gäller etiska överväganden: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forsman, 1997). Vid 
presentationen i Oskarshamn redovisades undersökningens syfte och information gavs 
om frivilligheten i att delta i undersökningen. I det här fallet vänder sig studien, för att 
kartlägga uppfattningen om arbetet med människor med risk- och missbruk, till 
primärvårdens verksamhetschefer, som själva medger att deltaga genom att svara på 
enkäter under anonymitet,. Ett informationsbrev gick även ut till deltagarna tillsammans 
med enkäten och därmed kan informationskravet sägas vara uppfyllt. Det anses att 
samtycke uppnåtts i och med att deltagarna besvarade enkäten. Enkätmaterialet 
innehåller inte några personuppgifter utan deltagarna kodades med siffror. För 
bortfallsanalysen justerades citat för att de som svarat inte skulle kunna identifieras och 
för att anonymiteten inte ska röjas. Efter examination kommer materialet, utifrån 
konfidentialitetskravet, att förvaras i en databas som finns på Linnéuniversitetet. 
Studien är ett självständigt arbete, men enkätresultatet kommer även att användas i en 
kommande rapport. Materialet kommer, när det gäller nyttjandekravet, inte att användas 
annat än i vetenskapligt syfte.  

Reliabilitet och validitet 
Centrala begrepp vid undersökningar med kvantitativ data är reliabilitet, validitet och 
representativitet. Reliabilitet innebär mätnoggrannhet och handlar om kvalitén vid 
mätningen. Byström och Byström (2011), menar att det är viktigt att inte 
undersökningsmetoden ändrar sig från tillfälle till tillfälle. Validiteten innebär att 
enkäten i den här studien verkligen mäter det som är avsett att mätas, i den här studien 
är det primärvårdens uppfattning om sitt arbete med patienter med risk- och missbruk. 
Bryman (2011) menar att det i grunden handlar om huruvida ett begrepp verkligen 
speglar det som begreppet anses stå för. Författaren menar vidare att bedömningen av 
validiteten förutsätter att måttet är pålitligt, eller som Byström och Byström (2011) 
uttrycker det, för att ha hög validitet förutsätter det att reliabiliteten är hög men omvänt, 
hög reliabilitet, garanterar inte hög validitet.  

”Utmaningen är att välja upplägg, metod och mätinstrument som både 
mäter rätt resultat och samtidigt ger hög tillförlitlighet, det vill säga det 
handlar om att göra rätt saker och att göra saker rätt – samtidigt” 
(Byström & Byström, 2011 sid. 78).  

I denna studie är validiteten tillgodosedd genom att enkäterna först bygger på en 
pilotstudie, för att sedan söka efter lämpliga teoretiska begrepp (vilja, kunna och förstå) 
som operationaliserats genom ytterligare en pilotstudie.  

Representativitet, dvs. möjligheten att generalisera resultaten, gjordes med 
utgångspunkt från att studien var en totalundersökning, då alla verksamhetschefer inom 
primärvården i ett län gavs möjlighet att svara. Dock hade urvalet ändå varit för litet för 
att generalisera resultatet till primärvården i stort. Det problem som uppstod i den här 
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undersökningen var den låga svarsfrekvensen, därför går det inte att generalisera 
resultaten till att gälla hela populationen (dvs. samtliga verksamhetschefer), inte heller 
att dra några statistiskt säkerhetsställda slutsatser. 

RESULTAT 
Här följer en redogörelse för primärvårdschefernas enkätsvar om sin syn på arbetet dels 
med patienter med risk- och missbruksproblematik dels implementering av de nationella 
riktlinjerna för missbruks- och beroendevården för denna patientgrupp. 

Enkäten 
En fråga i enkäten handlade om vilka biologiska markörer som används i 
verksamheterna. Här har en jämförelse gjorts mellan privat och offentlig sektor. Tabell 
2 visar på utsträckningen som de biologiska markörerna används inom primärvården. 
Tabell 2. Primärvårdens arbete med biologiska markörer i privat och offentlig sektor. N=14 

Biologiska markörer  Privat Offentlig Totalt 

ASAT 4 7 11 

ALAT 4 8 12 

MCV 4 5 9 

CDT 5 7 12 

EtG − − − 

EtS − − − 

5-HTOL − 3 3 

Det visade sig att de biologiska markörerna, som mäter levervärdet, användes i nästan 
full utsträckning av de privata vårdcentralerna, men inte i lika stor utsträckning på de 
offentliga vårdcentralerna. ASAT används av 4 privata och 7 offentliga vårdcentraler, 
ALAT av 4 privata och 8 offentliga, MCV av 4 privata och 5 offentliga. CDT används 
av 5 privata och 7 offentliga medan EtG och EtS inte användes alls. 5-HTOL användes 
av 3 offentliga vårdcentraler. 

Tabell 3 visar på vilka utbildningar som erbjuds på vårdcentralerna.  
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Tabell 3. Primärvårdens erbjudna utbildningar för att upptäcka och behandla patienter med risk- och 
missbruk. N=14 

Utbildning Privat Offentlig Totalt 

Grundl.  steg I utbild 
i psykioterapi  

− 2 2 

Grundl.  steg II 
utbild i psykioterapi 

− 1 1 

MI 8 1 9 

KBT 1 1 2 

Lösningsfokuserade 
samtal 

− − − 

ÅP − 6 6 

CRA − − − 

DBT − − − 

Annat  3 3 

När det gäller grundläggande steg I i psykoterapi var det 2 offentliga vårdcentraler som 
erbjöd sina anställda detta. Steg II i samma utbildning erbjöds av en offentlig 
vårdcentral. MI (motiverande samtal) erbjöds totalt av 9 vårdcentraler, 8 offentliga och 
1 privat. KBT (Kognitiv beteende terapi) erbjöd 1 privat vårdcentral och 1 offentlig, 
ingen vårdcentral erbjöd lösningsfokuserade samtal. CRA (Community 
Reinforcement Approach) eller DBT (Dialektisk beteende terapi) erbjöds inte av någon 
verksamhet. Däremot erbjöd 6 vårdcentraler, varav alla var från offentliga vårdcentraler, 
utbildning i ÅP (Återfallsprevention).  

Tre vårdcentraler, inom den offentliga sektorn, erbjöd riktade och generella 
grundutbildningar om risk- och missbruk. 

Tabell 4 visar i vilken utsträckning screeningsinstrument som rekommenderas i de 
nationella riktlinjerna, används för att upptäcka patienter med ett risk- och missbruk. 
Tabell 4. Primärvårdens användande av screeningsinstrument för att upptäcka risk- och missbruk. N=14 

Screeningsinstrument  Privat Offentlig Totalt 

AUDIT − 9 9 

DUDIT − 2 2 

ASI − − − 

DOK − − − 

ADAD − − − 
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Screeningsinstrumenten Audit, Dudit, Asi, Dok och Adad visar på vilka av metoder som 
används för att upptäcka och dokumentera patienter med ett risk- och missbruk. 
Resultatet visade att, av de nationella riktlinjerna rekommenderade metoder, var det nio 
av de offentliga vårdcentralerna som använde dem. Inga privata vårdcentraler använde 
de rekommenderade screeningsinstrumenten. 

Tabell 5. visar hur man frågar patienter för att få reda på om det finns risk- eller 
missbruk. 
Tabell 5. Primärvårdens arbete med att ta reda på om patienter med risk- eller missbuks. N=14 

Frågesätt  Privat Offentlig Totalt 

Enkät i väntrum 2 5 7 

Enkät med vårdpers. 1 2 3 

I reception − 1 1 

Enskilt i vårdrum 5 9 14 

Saknas policy 1 − 1 

 

Resultatet visade att enkäter i väntrum är ett ganska vanligt sätt att få reda på om det 
finns risk- eller missbruksproblematik, däremot var det inte lika vanligt att patienten 
svarade på enkäten med personalen på primärvården. Frågor i receptionen var inte 
vanligt men frågor enskilt i vårdrum använde sig alla av för att få svar på frågor om 
risk- eller missbruk. En vårdcentral ansåg att de saknade policy när det gällde risk- och 
missbruksfrågor. 

Tabell 6 visar på respondenternas svar på ansvarsfrågan, om det finns en uttalad policy i 
frågan om risk- och missbruk. Vidare visar tabellen på kunskap och utbildning i fråga 
om de nationella riktlinjerna, om implementering av riktlinjer och resurserna för att 
implementera, samt vikten av att implementera dem. Tabellen avslutas med behov av att 
använda sig av riktlinjer samt svar om samverkan.  
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Tabell 6. Primärvårdens arbete med risk- och missbruk alternativt implementeringen av de nationella 
riktlinjerna för missbruks- och beroendevården (1-inte alls, 2-begränsad omfattning, 3-tämligen hög 
omfattning, 4-hög omfattning, 5-väldigt hög omfattning). N=14 
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…har primärvården ansvar för risk- 
och missbruk? 

…har socialtjänsten ansvar för risk- 
och missbruk? 

…finns uttalad policy avseende risk- 
och missbruk? 

…ges stöd av chefen i arbetet med 
risk- och missbruk? 

…är det angeläget med utbildning om 
risk- och missbruk? 

…finns kunskap om de nationella 
riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevården? 

…har chef fått tillräcklig utbildning 
om de nationella riktlinjerna för 
missbruks- och beroendevården? 

…har vårdcentralen implementerat de 
nationella riktlinjerna för missbruks- 
och beroendevården? 

…har vårdcentralen implementerat 
primärvårdens egna riktlinjer? 

…finns tillräckligt tidsmässigt 
utrymme för att införa riktlinjer? 

…pågår ständiga diskussioner om 
riktlinjerna? 

…känner chef press att implementera 
riktlinjer? 

…anser chef det viktigt införa 
riktlinjerna på arbetsplatsen? 

…har arbetet med implementering av 
riktlinjerna följts upp av chef? 

…anses riktlinjerna användbara för 
primärvårdens arbete? 

…finns behov av att utveckla 
samverkan med andra verksamheter 
när det gäller patienter med 
beroendeproblematik? 

…finns kunskap om andra 
verksamheter? 

…upplevs svårigheter från andra 
verksamheter med att samverka?  

3 
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Svaren i enkäterna visade att högre andel respondenter ansåg att det i första hand var 
socialtjänstens ansvar att ta hand om patienter med ett risk- eller missbruk. När det 
gäller policy ansåg verksamhetscheferna att de i ganska hög grad stöttade personalen i 
arbetet med patientgruppen med risk- eller missbruk, samtidigt var det inte många som 
hade en uttalad policy med denna patientgrupp. I ganska hög grad ansågs det vara 
viktigt med utbildningar om risk- och missbruk. Resultatet visade att respondenterna 
ansåg att de inte hade så stor kunskap om de nationella riktlinjerna om missbruk- och 
beroendevård samt att de inte fått tillräcklig med utbildning om dessa riktlinjer. 

När det gäller svaren på om verksamheterna har implementerat de nationella riktlinjerna 
för missbruk- och beroendevård samt implementering av primärvårdens egna riktlinjer 
visade de att implementering skett i ganska hög grad samtidigt som 
verksamhetscheferna ansåg att det saknades tid att genomföra implementeringen och att 
diskussioner kring riktlinjer saknades på verksamheterna. Det var ett fåtal chefer som 
ansåg sig vara pressade av att implementera riktlinjer när det gällde patientgruppen med 
risk- och missbruk.  Vikten av att införa riktlinjer, när det gäller patientgruppen ansåg 
som relativt hög, däremot ansåg sig inte verksamhetscheferna ha följt upp 
implementeringen men riktlinjer ansågs som användbara för primärvårdens arbete med 
patientgruppen med risk- och missbruk.  

Svaren på frågor om samverkan visade att det fanns behov av att utveckla samverkan 
med andra verksamheter, när det gäller patienter med beroendeproblematik. Det fanns 
kunskap om andra verksamheter samtidigt som det upplevdes som ganska svårt att 
samverka med andra verksamheter inom området beroendevård. 

Tabell 7 visar att två av frågorna i enkäten som hade något annorlunda formulerade 
svarsalternativ och redovisas därför för sig nedan. Frågorna som ställdes var, om de 
nationella riktlinjerna var eftersatta eller om man kände vilja och engagemang att arbeta 
med implementeringen av dem.  
Tabell 7. Primärvårdens arbete med risk- och missbruk alternativt implementeringen av de nationella 
riktlinjerna för missbruks- och beroendevården (1-inte alls, 2-lite, 3-ganska mycket, 4-mycket, 5-väldigt 
mycket). N=14.  

I vilken utsträckning… Median 

…är frågorna om riktlinjer 
eftersatta på vårdcentralen. 

2 

…finns vilja och engagemang 
beträffande implementering av 
riktlinjer? 

 

3 

Av de tillfrågade var det en liten del som ansåg att riktlinjer var eftersatta på 
vårdcentralerna, samtidigt var inte viljan och engagemanget speciellt stort med att 
implementera riktlinjer.  
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Tabell 8 ger svar på vilka verksamheter primärvårdens personal samverkar med inom 
beroendevården. 
Tabell 8. Visar på verksamheter som primärvården samverkar med, det var en fråga ställd med möjlighet 
till öppna svar. Det innebär att flera verksamhetschefer har svarat mer än en samverkanspartner på 
frågan.  N=14 

Vilka är samverkanspartner  antal 

Socialtjänst 

Kommun 

Psykiatrin 

Landsting 

Andra vårdenheter  

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen  

Beroendecentrum 

Kriminalvården 

Anonyma alkoholister  

Transportstyrelsen 

Sjukhus 

Sjukgymnastiken 

Privata alkohol terapeuter 

Samhall 

6 

7 

4 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

Kommun och landsting var den vanligaste samverkanspartnern när det gäller patienter 
med risk- och missbruk. Psykiatri och socialtjänst ligger också i topp samt privata 
alkoholterapeuter.  

Bortfallsanalysen 
Tabell 9 illustrerar varför respondenterna ej haft möjlighet att besvara enkäten. Totalt 
svarade tolv respondenter och två av dem ansåg att både fråga ett och två var skäl till att 
de inte svarade.  
Tabell 9. Bortfallsanalys om varför enkäten inte besvarades, tre alternativ fanns att välja på. N=12 

1. Jag hinner inte med att svara på enkäter i 
dagsläget.  10 

2. Gillar inte ämnet, tycker det var en 
onödig enkät  4 

3. Anser inte att patienter med risk- och 
missbruk är prioritet på vår vårdcentral.  − 

Av tolv som svarade på bortfallsanalysen var det tio som ansåg att tidsbrist var skälet 
till att enkäten inte besvarades, av dem var det två som även ansåg att enkäten inte var 
optimal. Två respondenter ansåg att det var enkätens frågor som gjorde att de valde att 
inte svara. Flera av respondenterna gav även utförliga svar om varför de inte hade tid 
och varför de ansåg att enkäten var onödig. Här följer en redogörelse för dessa:  
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Jag hinner inte svara på enkäter i dagsläget: 
”Tidsbrist! Det är bara så, det väller in mail och nu har det varit en massa mätningar 
som ska in i tid och påminnelser kommer varje dag. Får vi inte in resultat i tid får vi 
inga pengar, det gäller tex öronmärkta projektpengar. Vi måste prioritera, 
lönerevisionen pågår och där ligger många av oss efter. Jag har senaste tiden skickat 
flera mail som inte besvarats. Doktorer tycker de har för lite tid och uppfyller vi 
inte patienternas önskemål så mister vi dem. Man får försöka hålla problemen på rätt 
nivå annars tar stressen överhanden!” 

”Jag har jobbat i min profession samtidigt som jag varit chef en längre tid nu och det 
är för mycket, så min tid har inte räckt mer än till att hålla verksamheten flytande” 

”Vi har sedan två månader gått över till (av landstinget krävt) annat journaldatasystem. 
Detta är under all kritik och fullständigt ödelägger vår tidigare välfungerande 
mottagning. Vänd dig till landstinget och ställ frågan varför de plågar oss med en 
massa administrativa uppgifter och ett värdelöst journalsystem. Jag tror du får svårt att 
få svar därför att ingen har tid med administrativa uppgifter. Vi måste prioritera 
patientarbetet.” 

”Jag hinner inte med att svara på enkäter i dagsläget. Tyvärr räcker inte tiden till, 
ibland måste man prioritera.” 

”Jag är överöst av enkäter, redovisningar o.s.v. vilket gör att jag måste prioritera i 
mina arbetsuppgifter.” 

Gillar inte ämnet, tycker det var en onödig enkät. 

”Enkäten var inte bra. Att blanda samman riskbruk och missbruk gör det svårt att svara 
då det ofta är två helt skilda saker.” 

”Jag anser att det var en dåligt formulerad enkät utan kunskap om hur primärvården 
har hanterat missbruk och riskbruksfrågor, jag anser inte att man kan blanda ihop 
dessa begrepp i samma typ av frågor.” 

”Det var även omöjligt att svara på enkäten om man ville hoppa över någon fråga som 
inte var relevant då gick det inte att skicka enkäten, vilket jag försökte. Dessutom var all 
integritet som bortblåst i och med de personliga frågorna, varför ha en anonym enkät 
med detaljerade frågor om ålder, kön och profession i ett sådant litet urval?” 

”Missbruk och beroendevård är en mycket viktig fråga för hälsocentralerna. Vi arbetar 
aktivt i Kunskap i praktik i samverkan mellan olika vårdgivare och mellan 
hälsocentraler. Många av dina frågeställningar ligger enligt min uppfattning helt fel i 
tid då det inte är klart regionalt om hur vi ska arbeta vidare och hur gränsdragningar 
ska göras.” 

Övrigt 

”Jag ska vara helt ärlig, enkäten föll bort i glömska. När jag gick in för att besvara så 
var svarsperioden förbi.” 
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Analys  
I relation till Vedungs begrepp förstå, kunna och vilja (Vedung 1998), framgår det av 
studiens resultat att primärvårdscheferna tycks förstå innebörden av implementeringen 
av de nationella riktlinjerna genom att de uttrycker att de har ganska god kunskap om 
dem. De flesta anser dock samtidigt att de i begränsad omfattning fått utbildning om 
riktlinjerna.  

När det gäller förmågan att kunna implementera riktlinjerna, kan några olika aspekter 
tas upp. Utbildningsnivån inom primärvården förefaller vara ganska hög och det finns 
även en lång tradition av att implementera både nya arbetssätt och behandlingsmetoder 
och riktlinjer för olika sjukdomstillstånd i verksamheter inom hälso- och sjukvården. 
Primärvårdscheferna anser också att de i hög omfattning stödjer övrig personal i arbetet 
med risk- och missbruksproblem.  

Implementeringen av riktlinjerna har i begränsad omfattning dock följts upp. En faktor 
som hindrar implementeringen verkar vara det begränsade tidsutrymmet för införandet 
av riktlinjer, något som illustreras i såväl enkätens resultat som bortfallsanalys. 

Viljan att implementera riktlinjer för personer med risk- eller missbruk förefaller vara 
god men något återhållsam. Verksamhetscheferna menar att riktlinjerna är ganska 
användbara för primärvårdens arbete, att det är ganska viktigt att införa dem och att det 
finns ganska mycket av vilja och engagemang i detta avseende. Samtidigt anser de att 
ansvaret för denna målgrupp i högre utsträckning vilar på socialtjänsten än på 
primärvården.  

Resultaten indikerar att kategorin personer med alkohol- eller drogproblem inte 
omfattas av primärvården, i jämförelse med andra patientgrupper, genom att cheferna 
anser att det huvudsakliga ansvaret för denna grupp ligger på socialtjänsten (jfr 
Hasenfeld, 1992). Eftersom verksamhetens officiella målsättning är vagt formulerad i 
Hälso- och sjukvårdslagen anser statliga myndigheter att en mängd olika 
sjukdomstillstånd – som tex alkoholproblem – kan definieras och behandlas inom 
primärvården och att deras uppdrag därför har utökats kraftigt på senare år. Trots att 
omfattande projektmedel satsats på användning av evidensbaserade arbetssätt och 
metoder för att upptäcka och behandla riskbruk inom primärvården, har inte dessa 
metoder implementerats i någon högre grad på ett konsekvent sätt, vilket kan hänga 
samman med att verksamheterna inte ansett att det är på implementering som resurserna 
ska läggas. Patienternas behov prioriteras, av legitimerande skäl, och verksamheterna 
vill framstå som seriösa för både omgivning och statliga myndigheter.  

Resultatet visar att frågorna om riktlinjer inte är speciellt eftersatta på vårdcentralerna 
men att viljan och engagemanget inte är stort. Hasenfeld (1992) menar att moraliska 
överväganden och ideologiska värderingar är styrande i verksamheter som 
primärvården. Dessa värden delas inte av alla inblandade parter och resultatet blir brist 
på balans. Detta bidrar till vaga målbeskrivningar som t.o.m. kan vara motstridiga. För 
att överleva detta anpassar sig verksamheten till omgivningen genom att utveckla 
skyddstekniker. Risken blir att nya obeprövade arbetssätt eller metoder välkomnas och 
här fyller de nationella riktlinjerna en funktion eftersom arbetssätt och metoder är 
beprövade. Resultatet visar på verksamhetschefernas tillit till att läkare ställer frågor om 
risk- och missbruk till patienterna. Det svåra med att få insyn i arbetssätten inom 
primärvården är att arbetsmetoden bygger på möten bakom stängda dörrar. Hasenfeld 
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(1992) påtalar värdet av att veta vad det är som ska implementeras för att det ska 
fungera, författaren visar på svårigheter med implementeringen om det är dålig insyn i 
hur personalen arbetar.   

Resultatet visar att det finns kunskap, men att personalen inte fått tillräcklig utbildning. 
Fixsen (2005) och Nilsen (2011) menar att det är genom coachning och utbildning av 
personal, som är direkt berörda av implementering, som implementeringen fungerar. 
Det är viktigt, som chef eller ledare, att stimulera personalen och höja intresset. 
Verksamhetscheferna ansåg att de är stöttande i frågor som gäller risk- och missbruk, 
men de för inga strukturerade samtal om vad implementeringen av de nationella 
riktlinjerna innebär för personal och patient. Genom samverkan visar man respekt för 
varandras kompetenser och resurser och det menar Nilsen samt Fixsen är nyckeln till 
framgång. Primärvården samverkar med ett antal verksamheter och man är relativt nöjd 
med den kunskap man har om dessa och det samarbete som finns. 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Eftersom det var intressant att få ta del av alla verksamhetschefer i Kalmar län så föll 
valet på webbenkäter. Enligt Denscombe (2010), stimulerar man svarsfrekvensen 
genom att man kontaktar respondenterna i förväg. De flesta respondenterna fick en 
presentation av detta arbete, men det blev ändå låg svarsfrekvens. Sammanlagt 
skickades en enkät och fem påminnelser ut till verksamhetscheferna. För att öka 
svarsfrekvensen delades enkäter ut vid presentationen i Oskarshamn, detta gjorde att det 
fanns en liten risk att någon svarat dubbelt, men det fanns frågor i början på enkäten 
som visade på att så inte var fallet. Det var endast tre som svarade på brevenkäten och 
en av dem hade svarat på webbenkäten också och meddelade detta genom mail. Det var 
inga svårigheter att se att de andra två inte var dubbletter då det gick att jämföra kön, 
ålder och antal år inom primärvården med utbildning.  

I enkäten fanns frågor om primärvårdens egna riktlinjer och det som menades i enkäten 
var primärvårdens vårdprogram för hälso- och vårdcentralernas dagliga arbete i 
alkoholfrågor. Detta kan ha varit otydligt eftersom de benämndes som primärvårdens 
egna riktlinjer. Resultatet visade dock att de riktlinjerna var mer användbara än de 
nationella riktlinjerna.  

En bortfallsanalys gjordes genom att mail skickades till de som inte svarat på enkäten 
och även till de som skickat in enkäten med brev, då det inte gick att veta vilka de var.  

Bortfallsanalysen styrker resultatet och används därför i resultatdiskussionen, då den 
kan anses som lika eller till och med mer intressant för resultatet än resultatet i sig. 15 
av 37 (40%) svarade på enkäten och 12 av 22 (55%) svarade på bortfallsanalysen och 
det var flera som valde att svara ganska utförligt om varför de inte hade svarat.  

Den pilotstudie som gjordes, för att förebygga eventuella brister. Det som upplevdes 
som mest störande var hopblandningen av risk- och missbrukspatienter. Det finns två 
skäl för detta, det ena var för att minimera antalet frågor och det andra skälet var 
svårigheter att dra gränsen för riskbrukspatienter och missbrukspatienter.  
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Det är möjligt att resultatet skulle ha blivit annorlunda om en kvalitativ studie valts men 
i och med bortfallsanalysen har resultatet ändå svarat på de problem som finns ute i 
verksamheterna. Fler påminnelser hade inte ökat på svarsfrekvensen, vid den sista 
påminnelsen var det en respondent som svarade. Med tanke på svaren i 
bortfallsanalysen hade det inte heller hjälpt att vänta ytterligare en månad.  

En av respondenterna menade, i svaret i bortfallsanalysen, att det inte gick att svara utan 
att sekretessen kunde röjas och om någon av cheferna från landstinget Kalmar hade fått 
se resultatet så hade detta kunnat ske. Eftersom det finns etiska riktlinjer att förhålla sig 
till, så kommer inte källorna att röjas. Att det finns en rädsla att svara på frågor om 
implementering av nationella riktlinjer samt om patientgruppen med risk- och missbruk 
är anmärkningsvärd. Varför finns denna rädsla? De som inte vågat svara för sekretessen 
kanske inte tror att ledningen känner till de problem som finns på vårdcentralerna. 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppbyggd utefter de frågeställningar och det syfte som studien 
bygger på, nämligen att belysa primärvårdchefers uppfattning om hinder och 
möjligheter vid implementering av de nationella riktlinjerna avseende risk- och 
missbruksproblem i Kalmar län. Frågeställningarna som också utgör rubrikerna i 
resultatet, är de frågeställningar som använts för att få svar på syftet. 

Tidig upptäckt och intervention för personer med risk- och missbruk? 
Resultatet visar att det råder ett ointresse eller en oförmåga att implementera de 
nationella riktlinjerna inom primärvården. Det kan finnas olika orsaker till det, ett skäl 
kan vara att man redan har rutin på hur man hanterar frågor om risk- och missbruk inom 
hälso- och sjukvården. Exempel på det är de instrument som används inom 
verksamheterna för att upptäcka risk- eller missbruk, ASAT, ALAT, MCV, CDT och 
GT var de vanligaste. Detta är biologiska markörer ASAT, ALAT är ett leverprov som 
tas om man misstänker leverpåverkan, vid misstanke om hög alkoholkonsumtion tas 
MCV, CDT och GT. Det finns skäl till att inte bara använda sig av de biologiska 
markörerna då de kan vara missvisande, proverna kan visa på en förhöjning som inte 
har med hög alkoholkonsumtion att göra. Däremot är samtal med läkare en säkrare 
metod, visar undersökningar av Socialstyrelsen (2008) och Statens Folkhälsoinstitutet 
(2010). Utbildning av MI visade på en positiv utveckling inom primärvården. Det 
konstaterades vidare, av Socialstyrelsen (2008) och Statens Folkhälsoinstitutet (2010) 
att alkoholproblem fått stå tillbaka för andra sjukdomstillstånd.  

Att resultatet visade att de biologiska markörerna fortfarande används i hög utsträckning 
visar den tradition som råder inom vårdcentraler fortfarande är stor.  Detta utesluter 
dock inte att frågor ställs av läkare till patient om dennes alkoholvanor.  Det finns en 
ganska väl uttalad policy avseende risk- och missbruk, menar respondenterna, då 
innebär det att personal ställer frågor om alkoholvanor enskilt.  

De nationella riktlinjerna påtalar vikten av att upptäcka patientgruppen med 
alkoholproblem på ett tidigt stadium och primärvården är den verksamhet som först 
möter patienter med risk- och missbruk. Resultatet när det gäller ansvar kan ses som 
något otydligt, patientgruppen är i högre grad socialtjänstens ansvar samtidigt som man 
anser att patientgruppen är en viktig grupp. Det kan man bland annat se på 
bortfallsanalysens svar då ingen svarade på tredje frågan: ”Anser inte att patienter med 
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risk- och missbruk är prioriterade på vår vårdcentral”. Socialstyrelsen (2007) visar på 
att det många gånger räcker med att uppmärksamma patienter att de är i farozonen när 
det gäller alkoholintag. Det visar i så fall att när det gäller behandling så är det andra 
instanser än primärvården som får ta hand om patienten. Det finns vårdcentraler som 
har en psykolog knuten till sig, vilket kan underlätta samverkan Det inte är ovanligt med 
samsjuklighet, dvs. psykisk ohälsa och missbruk.  

Det finns andra resultat i bortfallsanalysen som visade att intresset för patientgruppen 
med risk- och missbruk kolliderar med ekonomiska incitament kring antal besök. 
Holmberg och Fridell (2006) påtalar intresse för volym och detta intresse finns inom 
primärvården, patienter som är snabba att behandla är mer attraktiva än de patienter som 
den här studien belyser. 

Implementering av de nationella riktlinjerna, gällande patienter med risk- 
och missbruk? 
Resultatet visade att det är angeläget med utbildning om risk- och missbruk och att man 
anser att det finns ganska mycket kunskap om de nationella riktlinjerna, gällande risk- 
och missbruk. Det finns en diskrepans mellan svaren på kunskap och tillräcklig 
utbildning, eftersom verksamhetscheferna ansåg att de inte fått tillräckligt med 
utbildning. Detta kan även ses i utvärderingen av det s.k. riskbruksprojektet, som 
innehöll informations- och utbildningsaktiviteter kring alkohol och riskbruk samt 
metoder för upptäckt som MI. Resultatet visade att kunskapen finns men att man ändå 
inte upplevde att man hade fått tillräcklig utbildning (Socialstyrelsen 2008; Statens 
Folkhälsoinstitut 2010).  

Resultatet pekar på att riktlinjerna till ganska stor andel är användbara de har däremot 
inte följts upp av cheferna i någon hög utsträckning. Med tanke på att Peterson och 
Rumsfeld (2011) påpekar att de kliniska riktlinjerna har höjt kvalitén inom hälso- och 
sjukvården så borde de upplevas ännu viktigare än de gör. Författarna menar att kliniska 
beslut bör baseras på vägledande rekommendationer, men att det samtidigt ska ske 
individuellt genom en riskbedömning av patientens behov och genom delat 
beslutsfattande. Bergmark m.fl. (2011) påpekar vikten av att stärka personalen i att 
använda evidensbaserade arbetssätt.  

Resultatet av bortfallsanalysen visar på intresset att få lyfta problemen som finns på 
vårdcentralerna. Diskussioner om verksamheternas arbetsbelastning sågs som mer 
angelägna frågor för respondenterna än de om att de hade implementerat de nationella 
riktlinjerna. Att detta är den viktigaste frågan för verksamhetscheferna är inte konstigt 
för om de inte får verksamheten att fungera så finns risken att inte patienterna kommer. 
Detta stärks av SoS (2012) undersökning där det framkom en brist på läkare och att det 
finns en brist i att samverka med beroendevården. 

 Uttalad policy avseende risk- och missbruk fanns, men inte i någon högre grad, visade 
resultatet. Johansson (2010) påtalar vikten av att hantera policyimplementering på ett 
riktigt sätt och det gör man genom att importera och integrera teorier och begrepp från 
forskning. Författaren menar att det är en vinst i att lära av organisationsforskningen för 
att implementera nya metoder i människovårdande yrken. Detta stärks av Holmberg och 
Fridell (2006) som menar att det är lämpligt att se implementering ur ett strategiskt 
perspektiv där samspelet är mellan organisationer och omvärlden är betydelsefull. 
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Hindrande respektive främjande faktorer vid implementering av riktlinjer? 
Hindrande 
Enligt bortfallsanalysen var den främsta orsaken till att så få svarade på enkäten 
tidsbrist. Gunnarsdotter (2007) lyfter problemen med resurser som inte räcker till och 
prioriteringar när vårdköer är långa. Andra problem är att de genomgripande 
förändringar inom primärvården som har varit aktuella under en tid, med tex utökat 
uppdrag med tidsbrist som följd ses som en hindrande faktor när det gäller 
implementering.  

Resultatet visade att det inte fanns tillräckligt med tid att implementera riktlinjerna men 
samtidigt kände verksamhetscheferna inte sig pressade att implementera. Primärvårdens 
utökade uppdrag är en hindrande faktor menar Gunnarsdotter (2007) och 
Socialstyrelsen (2012). Riktlinjerna ansågs användbara i ganska stor utsträckning och 
detta lyfter Alexandersson (2006) i sin studie. Om prioriteringsfrågan skiljer sig åt 
mellan politiker, ledning och personal riskerar stödet för implementering att utebli. 
Bortfallsanalysens svar visade på resursbrist samt på prioriteringsproblem, 
Alexandersson (2006) och Fäldt (2007) menar att hög arbetsbelastning är en hindrande 
faktor vid implementering. Vidare visade resultatet i borfallsanalysen på problem med 
implementering av nya dokumentationssystem. Fäldt (2007) lyfter flera nya pågående 
förändringar som inte satt sig/konkurrerande projekt som problem för implementering. 
Riktlinjer som ska implementeras, dokumentationsystem och utökade uppdrag är några 
hindrande faktorer som primärvården står inför. Holmberg och Fridell (2006) och 
Hasenfeld (1992) påtalar instabilitet i organisationer som en hindrande faktor. Resultatet 
visade att man ansåg att de direktiv som många olika riktlinjer gav var hindrande när det 
gällde implementering.  

Av bortfallsanalysen kan det utläsas att mycket tid går åt till att administrera och 
pressen på att hinna med att göra mätningar och redovisa resultat för att få in 
öronmärkta pengar. Samtidigt ska personal stöttas i frågor som rör patienter med risk- 
och missbruk och som en respondent menade att de måste ”jaga” pengar och detta 
kräver att de lämnar in resultat på sina mätningar, som krävs för att få ta del av de 
öronmärkta pengarna.  

Dock visade resultatet att det jämförelsevis var ganska få som erbjudits MI- utbildning. 
Ett annat skäl till att riktlinjerna inte är fullt ut implementerade kan vara att patienter 
med missbruksproblem ses som en tung målgrupp. Resultatet visade på att 
respondenterna ansåg att patientgruppen tillhörde socialtjänsten snarare än 
primärvården. Att inte ha tron på förmågan att lyckas med en patientgrupp ger låg tilltro 
till förbättring. Prytys m.fl. (2011) menar även att låg tilltro till patienters förmåga att 
förändras ger minskade chanser att lyckas med insatser. Enligt Socialstyrelsen (2008) 
och Statens Folkhälsoinstitut (2010) har alkoholproblem låg prioritering, dock visade 
svar i bortfallsanalysen att det ansågs som en viktig patientgrupp. 

Bortfallsanalysen visade även på tidsbrist ”får vi inte in resultat i tid får vi inga pengar, 
det gäller tex öronmärkta projektpengar”. Detta stöds av Gunnarsdotter (2007) som 
lyfter primärvårdens problem med utökade uppdrag samt de förändringar som 
primärvården genomgått de senaste åren. Detsamma menar Mårtensson m.fl (2003) då 
de påpekar att det saknats stöd och verktyg för att underlätta prioriteringsarbetet när 
vårdköerna blir för långa och belastningen för hög. 
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Bortfallsanalysen visar tydligt att tidsbristen är stor och detta påverkar sannolikt 
implementeringen av de nationella riktlinjerna. Det utökade uppdragen inom 
primärvården innebär implementering av riktlinjer och av dem rekommenderade 
metoder, med patientgruppen som tidigare inte tillhört primärvården. Samtidigt som 
primärvården ska ta hand om dem som sjukhusen inte anser vara ”deras patientgrupp” 
så kommer kritik från specialistkliniker (psykiatriker) att primärvården ”felbehandlar”, 
detta lyfter Hamberg m.fl. (1998). Den kritik som framkommer är att man inte möter 
patientgruppen på samma sätt som de som är specialiserade inom de specifika 
områdena. Även Gunnarsdotter (2007) påpekar att primärvårdens uppdrag ofta 
definieras utifrån sjukhusen samtidigt som inflödet med sjuka i diabetes, psykisk ohälsa 
etc ökar. 

När det gäller patienter med risk- eller missbruk så är det inte helt klart, enligt resultatet, 
vem som ansågs ha ansvaret för patienten. Det visar att det finns en problematik inom 
ämnet missbruksvård, det är flera aktörer som verkar inom fältet och det är olika 
professioner som ska samverka för klientens bästa. I det här fallet är det en problematik 
som är intressant då det finns planer på (SOU 2011:35) att flytta över 
huvudmannaskapet från kommunen, socialtjänsten, till landstinget. I den här studien 
visade resultatet att man till viss del ansåg att patienter med risk- och missbruk var 
primärvårdens ansvar. Det var dock fler som ansåg att patient/klientgruppen skulle 
tillhöra socialtjänsten. Även här handlar det till stor del om politik. Det finns en önskan 
från landstinget att få mer pengar för att bedriva vård, men det är en patientgrupp som 
kräver en hel del resurser. Det finns en möjlighet att det ligger i politikernas intresse att 
landstinget ska ta ansvar för patienter med risk- och missbruk, då man räknar med att 
tidigare upptäcka patienter med alkoholproblem. Detta kan dock kollidera med 
vårdcentralernas ekonomiska incitament kring antal besök, högre volym, kortare 
vårdköer (eller helst inga vårdköer alls).  

Finns inte tillräckligt med läkare på plats, det kanske saknas vårdpersonal och man 
kanske får ta in stafettläkare som inte har samma ansvarskänsla som de ordinarie 
läkarna och som dessutom kostar mer. Om det är sådana problem som 
verksamhetscheferna brottas med är personalpolitiken inte helt enkel att hantera och om 
detta går ut över patienterna så riskerar vårdcentralen, som tidigare sagt, att så 
småningom stå utan patienter.  

Främjande 

Resultatet visade att det inte var några större problem att samverka och det finns en 
ganska god kunskap om andra verksamhetsområden. Däremot var inte beroendevården 
en stor samverkanspartner. En slutsats som kan dras av resultatet och av 
bortfallsanalysen är att frågor om patientgruppen med risk- och missbruk inte är 
högprioriterat och att frågor kring arbetssituationen känns viktigare för respondenterna. 
Alexandersson (2006) påtalar vikten av trivsel med arbetsuppgifter samt trivsel på 
arbetsplatsen som en stödjande faktor vid implementering. Om det hade sett annorlunda 
ut på vårdcentralerna skulle intresset för frågan om patienter med risk- och missbruk 
kanske sett annorlunda ut. Därmed inte sagt att frågorna inte var viktiga. Det framkom i 
bortfallsanalysen att patienter alla är viktiga för vårdcentralens överlevnad. En enkät 
med frågor rörande arbetssituationen skulle säkert vara mer aktuell och intressant för 
respondenterna och då skulle säkert svarsfrekvensen ha ökat.  



 

34 

Slutsats 
Sammantaget visar denna studie den kluvenhet som primärvårdscheferna tycks stå inför 
när det gäller implementering av de nationella riktlinjerna för personer med ett riskfyllt 
eller problematiskt alkoholbruk. De är införstådda med riktlinjernas intention och de har 
viss kunskap om dessa. Samtidigt uttrycker de behov av mer utbildning om de 
nationella riktlinjerna. Primärvården har goda förutsättningar att kunna införa de 
arbetssätt och metoder som riktlinjerna föreskriver. Personalen har generellt en god 
utbildningsnivå och erfarenheter från implementering av riktlinjer som rör andra 
sjukdomstillstånd. Enkätstudien och bortfallsanalysen visar emellertid även på ett flertal 
hinder som inverkar negativt på förmågan att införa de nya riktlinjerna. Pågående 
förändringar och ett utökat uppdrag har inneburit hög arbetsbelastning och begränsad tid 
för implementeringen. Viljan att införa riktlinjerna är också tvetydig, det finns en 
uttalad policy för arbetet med personer med risk- eller missbruk och riktlinjerna anses 
användbara. Samtidigt anses ansvaret för målgruppen i högre grad vila på socialtjänsten.       
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Bilaga I 

I�  

Missiv 
 

Hej, du verksamhetschef inom primärvården! 
Jag är universitetsadjunkt och skriver just nu på med en Masteruppsats inom 
pedagogik med inriktning mot missbruks- och ungdomsvård. Syftet med 
masteruppsatsen är undersöka hur du ser på primärvårdens uppdrag när det 
gäller patienter med risk- eller missbruk. Dessutom är syftet med uppsatsen att 
lyssna in verksamhetschefernas inställning till de Nationella riktlinjerna.  
Eftersom Du ingår i den grupp som jag vänder mig till, det vill säga 
verksamhetschefer inom primärvården både inom offentlig och privat sektor så 
vore jag tacksamma om Du vill fylla i bifogad enkät. Din åsikt är viktig för att jag 
skall kunna undersöka din och din verksamhets syn på primärvårdens uppdrag. 
Din medverkan är frivillig. Enkäten består av 32 frågor som berör ditt nuvarande 
arbetssätt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
Vi hoppas att Du tar dig tid att fylla i denna enkät. Tänk på att detta är ett bra 
tillfälle att uttrycka vad Du har för erfarenheter angående detta ämne. 
Resultatet väntas att bli klart i Maj 2012. Du har då möjlighet att ta del av 
resultatet av masteruppsatsen och du kommer att få ta del av den rapport som 
görs åt regionförbundet i Kunskap i praktik och där kommer en länk till 
uppsatsen också finnas. 
 
Tack för din hjälp! 
 
Universitets adjunkt Katarina Magnusson.   
Katarina.magnusson@lnu.se     

0470-767533,0738170156 
Enheten för Pedagogik med inriktning mot missbruk- och missbruksvård.      
Box 451, 351 06 Växjö 
Ansvarig handledare är: Professor Verner Denvall  
Examinatorn är: Professor Mats Fridell 
 

mailto:Katarina.magnusson@lnu.se�
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Enkät 
Kartläggning av Nationella riktlinjer och samverkan inom Primärvården i 
Kalmar län 
 
1. Kön 

    Man  Kvinna 

  

 

2. Ålder 

 

 

 

3. Drivs vårdcentralen som du är verksam på i privat eller offentlig regi? 

Offentlig         Privat 

  

 

4. Vilken kommundel tillhör din vårdcentral? 

Norr om Kalmar kommun  

Kalmar kommun  

Söder om Kalmar kommun  

 

5. Vilken utbildningsbakgrund har du?  
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6. Hur många år har du arbetat i primärvården? 

 

 

7. Vilka yrkeskompetenser finns på vårdcentral där du är verksam? Var vänlig och 
markera med X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkare  

Sjuksköterska   

Distriktssköterska  

Undersköterska  

Psykolog  

Kurator  

Hälsokoordinator  

Dietist  

Sjukgymnast  

Arbetsterapeut  

Behandlingspedagog/assisten  

Socialpedagog  

Socionom  

Övrigt 
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8. Vilken/vilka vidareutbildningar om missbruksfrågor erbjuds de anställda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vilka av följande screeninginstrument används på din vårdcentral? 

AUDIT  

DUDIT  

ASI  

DOK  

ADAD  

Inget  

Övrigt 

 

 

 

 

Grundläggande utb i psykoterapi steg I  

Grundläggande utb i psykoterapi steg II  

MI (motiverande samtal)  

KBT (kognitiv behandlingsterapi)  

Lösningsfokuserade samtal  

ÅP (återfallsprevention)  

CRA (community reinforcement approach)  

DBT (dialektisk beteendeterapi)  

Inget  

Övrigt 
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10. Vilka biologiska markörer används? 

ASAT  

ALAT  

MCV  

CDT  

GT  

EtG  

EtS  

5-HTOL  

Inget  

Övrigt 

 

 

 

 

Frågor om risk- och missbruk 
 

11. Ser du patienter med risk- och missbruk som ert ansvarsområde?  

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

12. Anser du att patienter med risk- och missbruk är socialtjänstens primära 
ansvarsområde? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 
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13. Vi har en uttalad policy när det gäller patienter med risk- och missbruk? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

14. Stödjer du personalen i arbetet med patienter med risk- och missbruk? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

15. Hur får ni reda på om patienten är med risk- och missbruk? 

Låter dem svara enskilt på en enkät i väntrummet  

Svara på en enkät tillsammans med någon personal  

Genom samtal i receptionen  

Genom samtal med personal enskilt  

Saknas uttalad policy  

Annat  

 

16. Är det angeläget att satsa på utveckling av patientgrupper med risk- och missbruk? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 
Frågor kring de nationella riktlinjerna 
17. Har du kunskap om de Nationella riktlinjerna? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 
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18. Har du fått tillräcklig utbildning om de nationella riktlinjerna? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

19. Har ni implementerat Nationella riktlinjer?  

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

20. Har ni implementerat primärvårdens egna riktlinjer? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

Om ingen implementering har skett gå vidare till fråga 28. 
 

21. Har ni tillräckligt tidsmässigt utrymme att införa riktlinjer? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

22. Frågorna är eftersatta på vår vårdcentral 

Inte alls Lite Ganska mycket Mycket Väldigt mycket 

     

 

 

 

 

23. I personalgruppen pågår ständiga diskussioner om riktlinjerna 
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Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

24. Känner du dej pressad av kraven på att implementera riktlinjer? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

25. Har du vilja och engagemang till att implementera riktlinjer? 

Inte alls Lite Ganska Mycket Väldigt mycket 

     

 

26. Är det viktigt att införa riktlinjerna på er arbetsplats? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

27. Har du följt upp arbetet med implementering av riktlinjerna? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

28. Är riktlinjerna användbara inom primärvårdens arbete? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 
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Frågor kring samverkan när det gäller patienter med 
beroendeproblematik 
 

29. Vilka myndigheter/verksamheter samverkar ni med? Ange de tre viktigaste 

 

 

 

 

 

30. Finns behov av att utveckla samverkan med andra verksamheter? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

31. Hur bedömer du din kunskap om andra verksamheter vara? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög 
omfattning 

Väldigt hög 
omfattning 

     

 

32. Upplever du svårigheter från andra verksamheter med att samverka? 

Inte alls Begränsad 
omfattning  

Tämligen hög 
omfattning 

Hög omfattning Väldigt hög 
omfattning 

     

 

Tack för er medverkan! 
 

Katarina Magnusson  

Katarina.magnusson@lnu.se 

Universitets Adjunkt  

Linnéuniversitetet 

0470-767533, 0738170156 

mailto:Katarina.magnusson@lnu.se�
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Mail utskick angående frågor om varför man inte svarat. 
 

Hej! 

Detta är inget påhopp utan en intressefråga! 
En undersökning jag gjorde nyligen om nationella riktlinjer fick dålig svarsfrekvens och 
det kan ses som ett resultat i sig.  
 
Jag hoppas ni (som inte svarade på enkäten om implementering av nationella riktlinjer) 
kan ta er tid att skicka tillbaka kort om varför ni inte kunde, ville eller hade möjlighet att 
svara på enkäten.  
 
Hinner ni inte göra en utläggning så skicka iaf tillbaka det svarsalternativ som passar 
bäst in på er (ser gärna att ni utvecklar lite). 
 

4. Jag hinner inte med att svara på enkäter i dagsläget.  
5. Gillar inte ämnet, tycker det var en onödig enkät  
6. Anser inte att patienter med risk- och missbruk är prioritet på vår vårdcentral.  
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