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Faktorer som påverkar implementering av evidensbaserade program i primärvård – 

Chefers uppfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:    Handledare: 

Therese Lundqvist   Breiffni Leavy 

Leg. fysioterapeut   Ph.D, Post-doc 

    Karolinska Institutet 

 

Examinator: 

Margareta Emtner 



 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Effektiv implementering av evidensbaserade program kräver utformning av olika 

kontextberoende strategier. HiBalance-programmet har visat på goda effekter i forsknings- 

och klinisk miljö på individer med Parkinson sjukdom och är lämplig för implementering 

inom primärvård. Chefers stöd och engagemang vid implementering är avgörande. Chefers 

implementeringsberedskap och uppfattning om evidensbaserad praktik i primärvård i Sverige 

är outforskat. 

Syfte 

Utforska faktorer som påverkar implementering av evidensbaserade program och specifikt 

HiBalance-programmet utifrån primärvårdschefers perspektiv. 

Metod 

En web-baserad enkät baserad på The Consolidated Framework for Implementation Research 

och EBP-termometern utformades och skickades till 160 primärvårdschefer i tre olika 

geografiska områden i Sverige. Svarsdata analyserades med deskriptiv statistik.  

Resultatsammanfattning 

Cheferna (n=66) ansåg att ledarskapet är viktigt, runt hälften rapporterade att personalresurser 

saknas och få av dem (12 %) ansåg att patientunderlag fanns för träning enligt HiBalance-

programmet. Avseende om ersättningsmodell/avtal fanns för gruppträning var svaren spridda. 

Cheferna uppgav god kunskap om och till stor del positiva attityder till evidensbaserad 

praktik.  

Konklusion 

Beredskapen för implementering hos chefer i primärvård i de undersökta områdena är 

tämligen god. Områdesskillnad förelåg vilket föranleder planering av olika åtgärder på både 

lokal och nationell nivå. Utbildningsinterventioner om evidensbaserad praktik och HiBalance-

programmet kan vara lämpliga åtgärder. Förändring av ersättningsmodeller och avtal kan 

erfordras. Centralisering av träningen för kvalitet och kostnadseffektivitet samt nya varianter 

på HiBalance-programmet kan behövas. 

 

Key words: Evidence-based practice, implementation, HiBalance-program, manager, context. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background 

Effective implementation of evidence-based programs requires design of different context-

dependent strategies. The HiBalance-program has shown good effects in research and clinical 

environments on individuals with Parkinson's disease and is suitable for implementation in 

primary care. Managers support and commitment to implementation is crucial. Managers 

implementation readiness and perception of evidence-based practice in primary care in 

Sweden is unexplored. 

Objective  

Explore factors that influence implementation of evidence-based programs and specifically 

the HiBalance-program from the perspective of primary care managers.  

Method 

A web-based survey based on The Consolidated Framework for Implementation Research and 

the EBP Process Assessment scale was designed and sent to 160 primary care managers in 

three different geographical areas in Sweden. Response data was analyzed with descriptive 

statistics. 

Results 

The managers (n = 66) considered that leadership is important, about half reported that human 

resources were missing and few (12%) considered that enough patients was available for 

training according to the HiBalance program. Regarding if compensation model/ care 

contracts for group training existed, the answers were spread. The managers stated good 

knowledge of, and largely positive attitudes to, evidence-based practice.  

Conclusion 

Readiness for implementation by managers in primary care in the areas studied is fairly good. 

Area differences existed, which requires planning of various actions at both local and national 

level. Training initiatives on evidence-based practice and the HiBalance program could be 

appropriate actions. Changes in compensation models and care contracts may be required. 

Centralization of the training for quality and cost efficiency and new variants of the 

HiBalance program may be needed. 

 

Key words: Evidence-based practice, implementation, HiBalance-program, manager, context. 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

Evidensbaserad praktik (EBP) är integreringen av den bästa tillgängliga forskningsevidensen, 

klinisk erfarenhet och patienters tro och värderingar (Straus, 2011). För att kunna arbeta 

evidensbaserat skall vi grunda våra beslut om vilka behandlingsmetoder vi använder med ett 

så bra och tillförlitligt underlag som möjligt. Kontrollerade randomiserade studier kan ge 

starka bevis på effekten av en behandlingsmetod och när flera studier som undersökt samma 

metod samlas i en systematisk översikt med en sammanvägning av resultaten ger det en god 

bild av den befintliga evidensen (Nilsen, 2014). Behandlingsmetoder som påvisat goda 

effekter i randomiserad forskning måste sedan testas i klinisk miljö för att se om resultaten 

kan reproduceras även där för att kunna konstatera att behandlingen är både effektiv och 

genomförbar (Moore et al., 2015). Vid testning av behandlingsmetoder i klinisk miljö är det 

viktigt att använda sig av strukturerad utvärdering så att man även kan dra slutsatser om vilka 

olika strategier som sedan bör användas vid implementering. Implementering avser de 

procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som 

säkerställer att metoderna används så som det är avsett (Nilsen, 2014). Att använda tillgänglig 

kunskap om lämpliga strategier vid implementering kan förkorta tidsperioden för 

förändringarbetet och införandet av nya metoder avsevärt vilket såklart är önskvärt (Fixsen, 

Naoom, Blase, Friedman & Wallace, 2005). Beroende på kontexten kan strategier och 

tillvägagångssätt variera för att de ska kunna vara genomförbara och kunna uppfylla de behov 

som deltagare/patienter har (Bernhardsson et al., 2017). 

 

Implementering 

För att få ett bra resultat avseende införande av metoder i verksamheter är det viktigt att 

planera implementeringen initialt i processen och då är det viktigt att man är medveten om 

vilka faktorer som påverkar implementering (Durlak & Dupre, 2008). Befintliga teorier om 

vad som påverkar implementering är användbart vid utformning av sin 

implementeringsstrategi. The Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) 

är ett teoretiskt ramverk som är en sammanslagning av befintliga implementeringsteorier och 

beskriver dessa med ett gemensamt språk. Det består av fem olika områden (s.k. domäner) 

som innehåller hindrande och underlättande faktorer som anses påverka 

implementeringsprocessen (Damschroder et al., 2009). De fem domänerna är 

”Interventionsegenskaper”, ”Yttre miljö”, Inre miljö”, ”Individens egenskaper” och 
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”Implementeringsprocessen”. Under dessa finns flera underdomäner som förtydligar med 

olika aspekter inom området.  Vid användande av CFIR väljer man de delar som har störst 

relevans för ens egna specifika kontext.  

 

Evidensbaserad praktik (EBP) 

EBP växte fram från början av 1990-talet då man märkte att gapet mellan forskning och 

praktik var stor (Herbert, 2005). Fysioterapeuter visar generellt stort intresse för EBP (Iles & 

Davidson, 2006; Jette et al., 2003) och World Confederation for Physical Therapy har i ett 

policydokument uttalat att EBP är den standard som skall användas inom fysioterapi där man 

ska basera sitt arbete på de nya bevis som forskning kontinuerligt ger tillgång till (World 

Confederation for Physical Therapy, 2017). De största hindren för att använda sig av EBP 

anses vara tidsbrist och tillgång till praktiska riktlinjer (Scurlock-Evans, Upton & Upton, 

2014). Att leta efter evidens för varje behandlingsmetod eller diagnosområde är tidskrävande 

för en fysioterapeut och kan vara svårt i det dagliga arbetet. Att använda sig av kliniska 

evidensbaserade riktlinjer är ett effektivt alternativ. Kliniska riktlinjer är en sammanställning 

av befintlig evidens vid olika diagnoser eller symptom och innehåller rekommendationer för 

vilka behandlingsmetoder som ger bäst effekt (Herbert, 2005). I syfte att utveckla och 

implementera riktlinjer för fysioterapeuter i primärvården utfördes ett projekt av 

Bernhardsson et al. (2014) med en skräddarsydd implementeringsstrategi för att underlätta 

tillämpningen av EBP. Behandlingsriktlinjer för de tre vanligaste diagnoserna i primärvården 

utvecklades och sedan utfördes implementeringen av dessa genom att skriftliga 

evidensbaserade riktlinjer i tryckt och elektroniskt format (via intranät till webbplats) 

distribuerades. Riktlinjerna presenterades också på seminarium (på olika orter) med 

påföljande gruppdiskussioner.  Implementeringsåtgärderna visade sig ge endast viss effekt på 

riktlinjeanvändning. Tänkbara förklaringar till den blygsamma effekten kunde vara den korta 

tiden mellan implementering och utvärdering samt att de endast inriktade sig till 

fysioterapeuter och inte deras chefer. Förändring av beteende och arbetsrutiner tar tid, särskilt 

när det handlar om EBP (McCluskey & Cusick, 2002) och om utvärdering av implementering 

sker för snabbt kanske effekten inte märks. Tistad et al. (2016) undersökte om en 

ledarskapsintervention som fokuserade på att utveckla chefers kunskaper och färdigheter 

avseende implementeringsprocessen kunde förbättra införandet av nationella kliniska 

riktlinjer vid stroke på ett antal öppenvårdsenheter. Interventionen hade en begränsad 

inverkan på chefernas genomförande av implementeringen av riktlinjerna på enheterna. Ett 
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starkare fokus på att stödja chefer till att skräddarsy genomförandeplaner som passar in i deras 

sammanhang skulle kunnat leda till ett bättre resultat. Det finns flera studier som undersökt 

fysioterapeuters och annan vårdpersonals kunskaper och attityder till EBP (Bernhardsson, 

Johansson, Nilsen, Öberg & Larsson, 2014; Heiwe et al., 2011; Nilsagård & Lohse, 2010) 

men det finns lite utforskat avseende uppfattning om EBP för chefer inom vårdområdet. 

 

HiBalance-programmet  

Evidens från randomiserad forskning avseende effekter av fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder ökar ständigt. Ett exempel på det är balansträning för individer med 

Parkinsson sjukdom (PS) där det finns stark evidens för att det är effektivt (Allen, 

Sherrington, Paul, & Canning, 2011; Shen, Wong-Yu & Mak, 2016). Det så kallade 

HiBalance-programmet är utformat utefter evidens och teorin att sex olika system påverkar 

den posturala kontrollen. De muskuloskeletala, neuromuskulära, kognitiva och sensoriska 

systemen samt miljöfaktorer och uppgiften som utförs interagerar och på så sätt påverkar 

balanskontrollen (Horak, Wrisley & Frank, 2009).  Programmet riktar in sig på de 

komponenter inom balansnedsättning som är vanligast för individer med PS och det har visat 

god effekt på balans och gång (Conradsson et al., 2015). HiBalance-programmet är ett 

gruppträningsprogram där övningarna är anpassade efter deltagarnas individuella kapacitet. 

Träningsnivån stegras gradvis för att hela tiden utmana individens balansförmåga vilka är 

förutsättningar för god effekt av träning (Abbruzzese, Marchese, Avanzino & Pelosin, 2016). 

Träningsprogrammet kan även påverka självförtroendet avseende balansförmågan positivt för 

individer med PS, vilket tyder på att det är passande för denna patientgrupp (Leavy, Roaldsen, 

Nylund, Hagströmer & Franzén, 2017). En studie av ett anpassat HiBalance-program med 

träning på mottagning två gånger/vecka har visat att programmet är genomförbart i klinisk 

verksamhet inom primärvården, både för individer med PS och för de fysioterapeuter som 

leder träningen (Joseph, Leavy, Mattsson, Falk & Franzén, 2018). HiBalance-programmet har 

även visat sig vara en kostnadseffektiv behandlingsmetod (Joseph et al., 2019), vilket kan 

vara en motiverande faktor att använda i sin planering av implementeringsstrategi. 

 

Primärvården 

Primärvården skall vara basen i hälso- och sjukvårens struktur och det är där som den 

huvudsakliga vården och rehabiliteringen av individer med kroniska sjukdomar skall ske 

(Socialstyrelsen, 2015). Vi har en åldrande befolkning och en ökning av individer med 
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kroniska sjukdomar i behov av behandling med bland annat fysioterapi. Att implementera 

evidensbaserade program inom fysioterapi på kortast möjliga tid är ett prioriterat område för 

att kunna möta upp patienters behov. Kontexten är viktig för implementeringsresultatet (kan 

påverka både positivt och negativt). För att kunna anpassa interventionsprogram till att passa 

så många som möjligt behövs information om hindrande och underlättande faktorer från olika 

områden och organisationer (Martin, Moefelt, Nielsen & Rugulies, 2015). 

 

Faktorer som påverkar implementering 

Det finns många faktorer som påverkar implementering men för att en 

implementeringsprocess skall kunna genomföras med ett gott resultat är det av största vikt att 

det finns stöd av och engagemang hos ansvariga chefer (Gifford, Davies, Edwards, Griffin & 

Lybanon, 2007; Martin, Moefelt, Nielsen & Rugulies, 2015). Scurlock-Evans et al. (2014) 

menar att det inte finns någon intervention som passar alla då fysioterapeuter som arbetar på 

olika ställen och i olika kontexter möter olika slags hinder. De menar att det är viktigt att 

bedöma organisatorisk kultur innan utveckling och implementering av interventioner av 

upplysande karaktär sker. I ramverket CFIR under domänen ”Inre miljö” finns 

underdomänerna ”Kultur”, ”Implementeringsklimat” och ”Beredskap för implementering” 

som beskriver faktorer som värderingar, möjligheter till förändring, ledarskapsengagemang, 

resurser och tillgång till kunskap och information vilka påverkar implementeringen av en 

intervention (Damschroder et al., 2009). Vem eller vad det är som initierar en intervention 

(motivation och incitament) påverkar också resultatet av interventionen vilket beskrivs i 

underdomänen ”Interventionskälla” som återfinns i domänen ”Interventionsegenskaper”. 

Eftersom ledarskap är avgörande vid implementering måste ledaren kunna motivera 

förändringen och själv förstå hur EBP fungerar för att kunna göra detta på ett bra sätt (Durlak 

& Dupre, 2008). EBP Process Assessment scale är en enkät som används för att undersöka 

kunskaper om, attityder till och användning av evidensbaserad praktik (Parrish & Rubin, 

2011). Socialstyrelsen har utvecklat den svenska varianten som heter EBP-termometern och 

de uppmanar verksamheter som vill införa EBP att använda den för att bedöma bland annat i 

vilken utsträckning praktiskt verksamma accepterar EBP och uppfattar EBP-processen som 

möjlig att genomföra och engagera sig i. 
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Problemformulering 

Fysioterapeuter skall leverera evidensbaserad behandling till patienter och i primärvården 

utförs den huvudsakliga rehabiliteringen av individer med kroniska sjukdomar. Vilka faktorer 

som påverkar implementering är ett förhållandevis väl undersökt område och beroende på 

kontexten kan strategier och tillvägagångssätt behöva varieras för att uppnå övergripande 

goda resultat. Chefers stöd och engagemang vid en implementeringsprocess är av stor vikt för 

att uppnå goda resultat men vi vet lite om chefers uppfattning om EBP. HiBalance-

programmet har visat god effekt på balans, gång och självförtroende för individer med PS och 

programmet fungerar bra att genomföra i klinisk verksamhet. För att kunna planera hur 

evidensbaserade program generellt, i detta fall HiBalance-programmet specifikt, skulle kunna 

implementeras i primärvården behöver man undersöka vilken beredskap för implementering 

som finns samt kunskaper om och attityder till EBP utifrån chefers uppfattning i olika 

kontexter.  

 

Syfte 

Utforska faktorer som påverkar implementering av evidensbaserade program, specifikt 

HiBalance-programmet, i klinisk verksamhet utifrån chefers perspektiv inom primärvård där 

fysioterapeuter arbetar.  

 

Frågeställningar 

Undersöka primärvårdschefers uppfattning i Region Stockholm, Region Västerbotten och 

Västra Götalandsregionen med en enkät avseende:  

1. Ledarskap 

2. Tillgängliga resurser 

3. Tillgång till kunskap och information 

4. Motivation och incitament 

5. Kunskap om och attityder till EBP 

 

METOD 

Design 

Denna delstudie bestod av en enkätundersökning med en tvärsnittsstudiedesign (Ejlertsson, 

2014). En tvärsnittsstudie ger en nutidsbild av populationen och det är den aktuella 

informationen som önskas för att kunna utforma passande implementeringsstrategier. Denna 
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studie var en del av en pågående studie ” Evaluation and implementation of highly 

challenging balance training in clinical practice for people with Parkinson’s disease” som 

bedrivs av Erika Franzéns forskargrupp på Karolinska Institutet. 

 

Urval  

Chefer i primärvård där fysioterapeuter arbetar i tre regioner i Sverige - Region Stockholm, 

Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen med sammanlagt 221 mottagningar. De 

tre geografiska områdena valdes för att de två första är de mest befolkningstäta och där finns 

både storstad, mindre stad och landsbygd representerad och det sista området togs med för att 

få en bättre representation av mindre städer och landsbygd. I de tre områdena har man också 

olika organisationsformer för hur fysioterapi erbjuds till invånarna och olika slags 

ersättningsmodeller. Det var ett bekvämlighetsurval som samtidigt syftade på att få till en 

geografisk spridning och olika kontexter. 

 

Tillgång till mailadresser erhölls i Region Stockholm via Elektroniska katalogen (web-katalog 

med uppgifter om verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm) i Region 

Västerbotten via tjänsteman som skickade mejllista efter förfrågan och i Västra 

Götalandsregionen via Vårdgivarwebben (websida med information om vårdgivare i Västra 

Götalandsregionen). 

 

Från de 221 utvalda mottagningarna var 160 mejladresser möjliga att få tag på. Exakta 

uppgifter angående antal chefer fanns inte att tillgå, dock framgick att flera mottagningar hade 

en och samma chef. 

 

Utförande  

Alla respondenter kontaktades via mejl en och en halv vecka innan utskick av enkäten med 

information om syftet och att de snart skulle få en inbjudan att delta i enkäten (bilaga 1). De 

fick också information om vilka respondenter vi sökte och att de skulle meddela tillbaka om 

de ej var chef över fysioterapeuter inom primärvårdsrehabilitering/primärvård. Viss justering 

av respondentlistan skedde efter detta. Inbjudan att delta i enkäten skickades ut via mejl i 

mitten av maj 2018 med information om enkäten (bilaga 2) med en unik hyperlänk till den 

web-baserade enkäten (bilaga 3). Enkäten tog mindre än 10 minuter att svara på och den gick 

endast att svara på en gång av varje individ.  Två planerade påminnelser skickades ut inom 
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fyra veckor. Då svarsfrekvensen var låg skickades ytterligare en påminnelse ut efter två 

månader och enkäten var sammanlagt tillgänglig i fyra månader. 

  

Datainsamlingsmetoder  

Enkäten 

Enkäten baserades på ramverket CFIR (Damschroder et al., 2009) från domänerna ”Kultur”, 

”Implementeringsklimat”, ”Beredskap för implementering” och ”Interventionskälla” 

kombinerat med de två första delarna av EBP-termometern (Parrish & Rubin, 2011). Enkäten 

var indelad i sex delar med bakgrundsfrågor i första delen, sedan fem delar med frågor om 

faktorer som påverkar implementering utefter frågeställningarna - ledarskap, tillgängliga 

resurser, tillgång till kunskap och information, motivation och incitament samt kunskap om 

och attityder till EBP (bilaga 3). Frågorna utformades av uppsatsskrivaren och handledaren, 

där frågornas relevans, innehåll, ordningsföljd samt svarsalternativ diskuterades och 

omarbetades i flera omgångar. För att förbättra innehållsvaliditet gjordes en pilottestning på 

fyra testrespondenter (Ejlertsson, 2014) – en fysioterapeut som är chef inom 

primärvårdsrehabilitering, en fysioterapeut som är chef inom slutenvård, en fysioterapeut som 

är chef och forskare och en forskare inom implementering med fokus på ledarskap. 

Testrespondenterna fick enkäten via mejl med en hyperlänk till enkäten med tillägg av frågor 

som handlar om frågornas relevans, om något inte gick att besvara eller var svårt att förstå 

samt hur lång tid det tog att genomföra enkäten (bilaga 4). Efter pilottestningen justerades 

frågor och upplägg ytterligare. Enkäten utformades med hjälp av det digitala verktyget KI 

Survey (enkätverktyg tillgängligt för anställda på Karolinska Institutet via deras intranät). 

Respondenterna svarade på enkäten online i KI Survey där svaren loggades och sparades i en 

resultatdatabas.  

 

Variabler  

Bakgrundsfaktorer från den första delen av enkäten omfattade kön, ålder, profession, 

utbildningsnivå, eventuell specialistkompetens, antal år som chef, chef över flera 

mottagningar, antal anställda, antal anställda fysioterapeuter, geografiskt område och 

erfarenhet av implementering (bilaga 3, fråga 2-12). Den andra delen av enkäten omfattade 

frågor om faktorer som påverkar implementering utefter uppsatsens frågeställningar inom 

ledarskap, tillgängliga resurser, tillgång till kunskap och information, motivation och 

incitament samt kunskap om och attityder till EBP (bilaga 3, fråga 13-16,18). 



 

 

8 
 

Svarsalternativen omfattade svar på en femgradig Likert-skala från ”instämmer inte alls” till 

”instämmer helt”. Två frågor med öppet svarsalternativ fanns också med. 

 

Databearbetning 

Bearbetning och analys av data utfördes i IBM® SPSS® Statistics Subscription (IBM Corp, 

Armonk, NY, USA).  All data analyserades med deskriptiv statistik och presenteras i tabeller 

och diagram. Endast data som visade på resultat som tydligt skulle kunna påverka 

utformandet av implementeringsstrategi och som besvarade respektive frågeställning 

redovisades.  I samband med bearbetning och analys omkodades variablerna ålder (< 50 år, ≥ 

50 år) utbildningsnivå (≤ kandidat, > kandidat), antal år som chef (0-10 år, > 10 år), antal 

anställda (≤ 20, > 20) och antal anställda fysioterapeuter(≤ 10, > 10) för att förtydliga dessa. 

Data om bakgrundsfaktorer presenteras i tabell I med uppdelning i de tre regionerna. 

 

För data gällande ledarskap, tillgängliga resurser, tillgång till kunskap och information, 

motivation och incitament med svar från 5-punkts Likert-skala, dikotomiserades variablerna 

till ”instämmer inte” och ”instämmer” genom att slå ihop ”instämmer inte alls” och 

”instämmer inte” samt ”instämmer” och ”instämmer helt. Vid positiv svarsuppsättning (med 

övervägande svar som instämmer med påståendet) slogs den neutrala variabeln ihop med 

”instämmer inte” utefter antagandet att om man är osäker eller saknar åsikt så håller individen 

inte med om påståendet. Vid en negativ svarsuppsättning slogs den neutrala variabeln istället 

ihop med ”instämmer” enligt exempel av Bernhardsson, Johansson, Nilsen, Öberg & Larsson 

(2014) och Jette et al. (2003). Data presenteras avseende andel instämmande svar i de tre 

geografiska områdena (tabell II). 

 

För data gällande kunskap om och attityder till evidensbaserad praktik fanns en hög grad 

neutrala svar vilket gjorde att det inte gick att slå ihop dessa svar med ”instämmer inte” eller 

”instämmer” på ett tydligt sätt. Den delen kategoriserades till tre variabler, ”instämmer inte”, 

”neutral” och ”instämmer. Data presenteras i stapeldiagram (figur 1 och 2) samt i en tabell 

med relation till ålder och utbildningsnivå (tabell III).  
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Etik  

Etikansökan med diarienummer 2017/2429-32 till Regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholm godkändes 2017-12-20 (bilaga 5). 

Deltagande i studien var helt frivilligt och varje respondent fick ta del av information om 

studien innan de valde att fylla i enkäten. Deltagarna informerades om att de skulle lämna 

samtycke i samband med ifyllande av enkäten. Alla svar var avidentifierade och det gick inte 

att identifiera enskilda personer i enkäten.  Det insamlade materialet sparades på en server 

som endast var tillgängligt för uppsatsskrivaren och handledaren av denna studie.  

 

RESULTAT 

Respondenterna 

Berättigade deltagare i denna studie var chefer i primärvård med fysioterapeuter som 

medarbetare i Region Stockholm, Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen där det 

var möjligt att få tag på deras mejladress (n=160). Av de 160 cheferna som fått enkäten 

skickad till sig svarade 66 personer vilket gav en svarsfrekvens på 41 procent. Intern saknad 

data varierade mellan noll till tre variabler (0-4,5 %). Fyrtioåtta av cheferna var kvinnor och 

tolv olika yrken var representerade där det mest vanligt förekommande var 

fysioterapeuter/sjukgymnaster (67 %) följt av arbetsterapeuter (11 %) och kiropraktorer och 

sköterskor (4,5 % vardera). Svar inkom från alla tre regioner med 37 svar från Region 

Stockholm (56,1 %), fem från Region Västerbotten (7,6 %) och 24 från Västra 

Götalandsregionen (36,4 %). I Region Västerbotten fanns det inte någon fysioterapeut av de 

svarande cheferna.  Medelåldern hos cheferna var 50 år där den yngsta chefen var 27 år och 

den äldsta 65. Chefernas egenskaper avseende demografi, arbetsplats och erfarenhet 

presenteras i tabell I. 
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Tabell I. Egenskaper hos respondenterna  
 

Variabler Antal respondenter (andel inom grupp) 

 
 RS 

n=37 

RVB 

n=5 

VGR 

n=24 

Total 

n=66 

Ålder, år                            

                                    < 50 15 (40,5 %) 1 (20 %) 13 (54 %) 29 (44 %) 

                                    ≥ 50 22 (59,5%) 4 (80 %) 11 (46 %) 37 (56 %) 

Utbildningsnivå                                  

                             ≤ kandidat 28 (76 %) 3 (60 %) 21 (87,5 

%) 

52 (79 %) 

                             > kandidat  9 (24 %) 2 (40 %)  3 (12,5 

%) 

14 (21 %) 

Specialistkompetens     

                                         Ja 8 (21 %) 2 (40 %) 8 (33 %) 18 (27 %) 

Antal år som chef                                    

                                      0–10 24 (65 %) 2 (40 %) 18 (75 %) 44 (67 %) 

                                      > 10 13 (35 %) 3 (60 %) 6 (25 %) 22 (33 %) 

Chef flera mottagningar     

                                         Ja 11 (30 %) 2 (40 %) 9 (37,5 %) 22 (33 %) 

Antal anställda     

                                     ≤ 20 12 (33 %) 0 (0 %) 13 (54 %) 25 (38,5 

%) 

                                     > 20 24 (67 %) 5 (100 %) 11 (46 %) 40 (61,5 

%) 

Antal anställda ft.     

                                     ≤ 10 17 (46 %) 5 (100 %) 11 (48 %) 33 (51 %) 

                                     > 10 20 (54 %) 0 (0 %) 12 (52 %) 32 (49 %) 

Erfarenhet implementering     

                                         Ja 25 (68 %) 3 (60 %) 20 (83 %) 48 (73 %) 

N varierar pga. saknade data. 

RS, Region Stockholm; RVB, Region Västerbotten; VGR, Västra Götalandsregionen.   

 

Faktorer som påverkar implementering 

 

Ledarskap 

Cheferna som svarade på enkäten ansåg att ledarskapet är av stor vikt vid implementering av 

evidensbaserade program. Alla chefer instämde i att deras stöd är viktigt vid införande av nya 

arbetsmetoder. Nittiosju procent ansåg att det är chefens uppgift att uppmuntra sina anställda 

att behandla enligt evidensbaserade program samt att stödja sina anställda med prioritering av 

resurser vid införande av nya arbetsmetoder. En något lägre andel (73 %) instämde i frågan att 

det var ok med viss nedgång i produktionen vid införandet av nya metoder.  Avseende denna 

fråga kunde vissa skillnader mellan regionerna noteras med den lägsta siffran i Västra 

Götalandsregionen, se tabell II, fråga 13.2. 
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Tillgängliga resurser  

Svaren från cheferna skilde sig åt mellan regionerna på vissa frågor avseende vilka resurser 

som finns tillgängliga i deras verksamhet som påverkar huruvida de skulle kunna påbörja 

träning enligt HiBalance-programmet vilket illustreras i tabell II, fråga 14.1 – 14.3. 

De flesta cheferna ansåg att fysioterapeuter på enheterna har tillräckligt med tid för att införa 

nya metoder (89 %) samt att de har utrymme i sina lokaler för att utföra balansträning i grupp 

(88 %). Över åttio procent av cheferna i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen 

ansåg att behandling/träning av patienter med PS ingår i deras uppdrag men endast en chef av 

fem (20 %) i Region Västerbotten instämde i detta (tabell II, fråga 14.1). Mer än hälften av 

cheferna ansåg att det inte finns ersättningsmodell/avtal för gruppträning för patienter med PS 

samt att det inte finns tillräckligt med personalresurser för att två fysioterapeuter ska kunna 

leda balansträning i grupp två ggr/vecka i tio veckor, se tabell II, fråga 14.2 och 14.3.   

 

Tillgång till kunskap och information 

Avseende vilken tillgång till kunskap och information som påverkar att verksamheterna skulle 

kunna påbörja implementering av HiBalance-programmet var svaren liknande från cheferna 

oavsett region, se tabell II, fråga 15.1 – 15.3. Övervägande delen av cheferna, varav alla i 

Västerbottens läns landsting, ansåg att det inte finns tillräckligt med patienter med PS för att 

kunna fylla en grupp med fem-sju personer i tio veckor, två ggr/år. Sextiofyra procent av 

cheferna tyckte att det är svårt att hitta riktlinjer för behandling av patienter med PS. Cheferna 

ansåg i stor utsträckning att fysioterapeuterna på deras enheter har tillräckligt med kompetens 

för att utföra balansträning för patienter med PS (74 %).  

 

Motivation och incitament 

Chefernas svar skilde sig till viss del åt i regionerna avseende vilken motivation och 

incitament som behövs för att påverka att verksamheterna skulle kunna påbörja 

implementering av ett evidensbaserat program (tabell II, fråga 16.1–16.2). Den viktigaste 

motivationen av det som frågats om i enkäten var när anställda kommer med förslag vilket 

nittiofyra procent av cheferna rapporterade. Åttionio procent rapporterade att 

ersättningssystem med högre ersättning vid behandling av specifika diagnoser ansågs 

motiverande. Även incitamentet riktade avtal med specifikt uppdrag värderades högt av 

cheferna (80 %) med högst antal instämmande svar i Region Stockholm, se tabell II, fråga 

16.2. Förslag från patienter avseende som motivation att införa nya behandlingsmetoder var 
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det som fick lägst andel instämmande svar (65 %) där man i Västra Götalandsregionen hade 

den lägsta delen instämmande svar jämfört med de andra regionerna (tabell II, fråga 16.1). 

 

Tabell II.  Andel instämmande svar på frågor om faktorer som påverkar implementering, 

rapporterat från chefer inom primärvård i det tre regionerna. 

Frågor RS 

(n=37) 

RVB 

(n=5) 

VGR 

(n=24) 

Alla 

(n=66) 

13.2. Det är ok med en viss 

nedgång i produktionen vid 

införande av nya metoder 

innan det är inarbetat. 

 

76 % 100 % 62,5%  73 % 

14.1. Behandling/träning av 

patienter med Parkinsons 

sjukdom i ingår i vårt uppdrag. 

 

84 % 20 % 87,5 % 80 % 

14.2. Det finns ekonomisk 

ersättningsmodell eller avtal 

för att utföra träning i grupp 

för patienter med Parkinsons 

sjukdom. 

 

57 % 0 % 37,5 % 45,5 % 

14.3. Det finns tillräckligt med 

personalresurser på vår enhet 

för att två fysioterapeuter kan 

leda balansträning i grupp två 

ggr/vecka i 10 veckor. 

 

51 % 40 % 42 % 47 % 

15.1. Det finns tillräckligt med 

patienter med Parkinsons 

sjukdom på vår enhet för att 

kunna fylla en grupp med 5-7 

personer i 10 veckor, 2 ggr/år 

 

13,5 % 0 % 13 % 12 % 

15.2. Det är svårt att hitta  

riktlinjer för behandling av  

Parkinsons sjukdom. 

 

65 % 60 % 67 % 64 % 

15.3. Fysioterapeuterna på  

vår enhet har tillräckligt med 

kompetens för att utföra 

balansträning för patienter 

med Parkinsons sjukdom 

 

70 % 60 % 83 % 74 % 

16.1. Förfrågan från patienter 

motiverar till införande  

av nya behandlingsmetoder 

 

76 % 80 % 46 % 65 % 

16.2. Riktade avtal med  

specifikt uppdrag motiverar  

till införande av nya 

behandlingsmetoder 

89 % 60 % 71 % 80 % 

 

RS, Region Stockholm; RVB, Region Västerbotten; VGR, Västra Götalandsregionen   
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Kunskap om EBP 

Cheferna uppgav att de till största delen hade god kunskap om EBP (figur 1). Nästan alla 

ansåg att de förstår var som menas med termen evidensbaserade riktlinjer, 74 % ansåg att de 

kan skilja på mycket svaga vetenskapliga resultat från mycket starka och 65 % vet hur de 

hittar systematiska översikter, se figur 1. Respondenterna svarade neutral i högre utsträckning 

på frågan om de vet hur man formulerar frågor som kan besvaras med hjälp av 

forskningsresultat samt på frågan om de känner sig säkra på sin förmåga att hitta bästa 

vetenskapliga kunskap som vägledning för sina beslut (figur 1).  

 

 

Figur 1. Självrapporterad kunskap om evidensbaserad praktik. Andel respondenter i procent 

som inte instämmer, är neutrala och instämmer. 

 

De yngre cheferna och de som har en utbildningsnivå över kandidatnivå rapporterade i större 

utsträckning instämmande svar avseende sina kunskaper om EBP (Tabell 3). Sjuttiofyra 

procent av de chefer som är 50 år och yngre svarade att de instämmer på frågan om de vet hur 

man hittar systematiska översikter och av de som är över 50 år svarade femtiosex procent 

instämmande. Av de chefer som har högre utbildning än kandidatnivå ansåg 72 % att de 

känner sig säkra på sin förmåga att hitta kunskap som vägledning för beslut viket kan 

jämföras med de med utbildningsnivå upp till kandidat där större delen av denna grupp (57 %) 

svarade neutralt på samma påstående, se tabell 3.   

 

Attityder till EBP 

Avseende chefernas attityder till EBP rapporterade de en lägre del instämmande svar jämfört 

med vad de uppgav avseende sina kunskaper om EBP. Fyrtio procent instämde att EBP-
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processen ger tillräckligt med utrymme för att ta hänsyn till klienters unika situation och 

önskemål och femtiotre procent ansåg att EBP hjälper patienter att nå sina mål (figur 2). Lite 

mer än hälften av cheferna ansåg att EBP kommer att förbättra arbetet på kliniken och en 

något större del av respondenterna tyckte att det är mer etiskt att engagera sig i EBP än att 

vägra delta vilket redovisas i figur 2. Sjuttioåtta procent av respondenterna tyckte inte att EBP 

endast handlar om att minska kostnader och något färre (72 %), tyckte att EBP bidrar till att 

förbättra patienternas situation, se figur 2.  

 

Figur 2. Självrapporterade attityder till evidensbaserad praktik. Andel respondenter i procent 

som inte instämmer, är neutrala och instämmer 

 

 

De chefer som är 50 år och yngre och de med högre utbildningsnivå rapporterade positiva 

attityder i större grad på frågor om EBP (tabell III). Mer än hälften av de yngre cheferna 

instämde till att EBP förbättrar arbetet på kliniken (57 %) och att EBP hjälper patienter att nå 

mål (63 %). På samma frågor svarade färre än hälften av de äldre cheferna instämmande, se 

tabell III. Av de chefer som har en högre utbildning än på kandidatnivå ansåg 69 procent att 

EBP förbättrar arbetet på kliniken vilket mindre än hälften (46 %) av cheferna med 

utbildningsnivå upp till kandidat instämde i. 
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Tabell III. Självrapporterad kunskap om och attityder till evidensbaserad praktik i relation till 

ålder och utbildningsnivå.  

 

DISKUSSION 
Resultatsammanfattning  

Chefer inom primärvård med fysioterapeuter som medarbetare i tre svenska geografiska 

regioner ansåg i stor utsträckning att ledarskapet är viktigt vid implementering av 

evidensbaserade program. Enligt respondenter i denna studie ansågs det finnas tid att införa 

nya metoder och det fanns lokaler som rymmer träning i gruppformat. I Region Stockholm 

och Västra Götalandsregionen ansåg man i hög utsträckning att behandling av patienter med 

PS ingår i uppdraget men endast en chef (av fem) i Region Västerbotten ansåg det. Lite mer 

än hälften av cheferna tyckte inte att det fanns ersättningsmodell/avtal för gruppträning för 

patienter med PS samt att det inte fanns tillräckligt med personalresurser för att kunna leda 

balansträning i grupp två ggr/vecka i tio veckor enligt HiBalance-programmet. De flesta 

cheferna, varav alla i RegionVästerbotten, rapporterade att det inte fanns tillräckligt med 

Frågor                                            Svar                                                        Ålder             Utbildningsnivå                    
 ≤ 50år > 50 år ≤ kandidat > kandidat 

Jag vet hur man hittar systematiska översikter     

                                                        Instämmer inte 6,5 % 12 % 10 % 7 % 

                                                        Neutral 19,5 % 32 % 29 % 14 % 

                                                        Instämmer 74 % 56 % 61 % 79 % 

Jag vet hur man formulerar frågor som kan 

besvaras med forskningsresultat 

    

                                                        Instämmer inte 0 12 % 6 % 8 % 

                                                        Neutral 53 % 47 % 55 % 31 % 

                                                        Instämmer 47 % 41 % 39 % 61 % 

Jag känner mig säker på min förmåga att hitta  

kunskap som vägledning för beslut 

    

                                                        Instämmer inte 6,5 % 12 % 10 % 7 % 

                                                        Neutral 45 % 53 % 57 % 21 % 

                                                        Instämmer 48,5 % 35 % 33 % 72 % 

EBP ger utrymme åt patienters situation och 

önskemål 

    

                                                        Instämmer inte 0 0 0 0 

                                                        Neutral 58 % 62 % 61 % 57 % 

                                                        Instämmer 42 % 38 % 39 % 43 % 

EBP förbättrar arbetet på kliniken     

                                                        Instämmer inte 0 0 0 0 

                                                        Neutral 43 % 55 % 54 % 31 % 

                                                        Instämmer 57 % 45 % 46 % 69 % 

EBP hjälper patienter att nå sina mål     

                                                        Instämmer inte 0 0 0 0 

                                                        Neutral 37 % 56 % 50 % 36 % 

                                                        Instämmer 63 % 44 % 50 % 64 % 
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patienter med PS för att kunna fylla en grupp med fem-sju personer i tio veckor, två ggr/år. 

Anställdas förslag var den motivation till att införa nya behandlingsmetoder med högst andel 

instämmande svar, vilket i princip alla chefer svarade. Förfrågan från patienter gav lägst antal 

instämmande svar avseende motivation till införande av nya behandlingsmetoder av de 

föreslagna alternativen, med positiva svar från strax över hälften av cheferna. 

Cheferna som svarat på denna studieenkät uppgav att de har god kunskap om EBP där nittio 

procent ansåg att de förstår vad som menas med evidensbasedarede riktlinjer och sjuttiofyra 

procent kan skilja på svaga vetenskapliga resultat från starka. Rapporterade attityder till EBP 

var till stor del positiva, där en stor del av cheferna (72 %) ansåg att EBP bidrar till att 

förbättra patientens situation och runt hälften av cheferna uppgav att EBP förbättrar arbetet på 

kliniken. De yngre cheferna och de med utbildningsnivå över kandidatexamen rapporterade 

sina kunskaper om EBP högre samt angav positivare attityder till EBP. Chefer med högre 

utbildningsnivå ansåg sig i högre grad säker på sin förmåga att hitta kunskap som vägledning 

för beslut jämfört med de som hade en lägre utbildningsnivå. De ansåg också i högre 

utsträckning att EBP förbättrar arbetet på kliniken. De yngre cheferna ansåg i högre 

omfattning att de vet hur man hittar systematiska översikter samt att EBP hjälper patienter att 

nå mål. 

 

Resultatdiskussion 

Ledarskap 

Att cheferna själva ansåg att de ansvarar för att uppmuntra sina medarbetare att behandla 

enligt evidensbaserade program och att deras stöd till anställda är viktigt vid implementering 

av nya arbetsmetoder är positivt. Stöd och engagemang från chefer har visats vara av stor vikt 

för att få ett lyckat resultat i en implementeringsprocess (Gifford et al., 2007; Martin et al., 

2015). Det går också i linje med vad fysioterapeuter önskar av sina chefer. Dannapfel, 

Peolsson och Nilsen (2013) beskriver att fysioterapeuter tycker att chefer har en viktig roll 

avseende användandet av evidensbaserade metoder i klinisk praktik och de vill att chefer är 

tydliga med sina förväntningar avseende EBP och även att strategier avseende detta 

kommuniceras tydligt. Att cheferna själva förstår och tycker att ledarskapet är viktigt i 

samband med implementeringsarbete betyder dock inte att de alltid har egenskaperna och 

kunskapen om hur de verkligen ska göra (Richter et al., 2016). Det är vanligt att det finns en 

diskrepans mellan hur chefer tror att deras ledarskap är och hur deras medarbetare uppfattar 

hur de utövar sitt ledarskap (Mosson, von Thiele Schwarz, Richter & Hasson, 2017). 
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Tillgängliga resurser 

Resultatet visar att de flesta cheferna ansåg att det finns tid att införa nya metoder samt att det 

fanns lokaler som rymmer balansträning i grupp. Det är gynnsamma faktorer vid införande av 

evidensbaserade gruppträningsprogram och även för specifikt HiBalance-programmet. Endast 

en av cheferna i Västerbottens läns landsting ansåg att behandling av patienter med PS ingick 

i deras uppdrag vilket man i hög utsträckning ansåg i de två andra geografiska områdena. De 

tre områdena har olika organisationsformer för hur fysioterapi erbjuds till invånarna och även 

skillnader i antal anställda och antal anställda fysioterapeuter vilket skulle kunna förklara 

denna skillnad i uppfattning. I Region Stockholm och Västra Götalandsregionen har man 

separata rehabenheter med endast paramedicinsk personal (Stockholms läns landsting, 2018; 

Västra Götalandsregionen, 2018) medan i Region Västerbotten så ingår fysioterapeuterna i 

deras så kallade Hälsocentraler där all primärvård finns samlad med flera slags vårdyrken 

representerat (Region Västerbotten, 2019). I Region Västerbotten har alla chefer mer än 20 

anställda samtidigt som de har högst tio fysioterapeuter eller färre anställda. I de två andra 

geografiska områdena har runt hälften av alla chefer fler än tio fysioterapeuter anställda och i 

Västra Götalandsregionen har strax under hälften av cheferna fler än 20 anställda. I Region 

Västerbotten var ingen av cheferna fysioterapeut vilket det fanns flera i de andra områdena. 

Att man som i Västerbottens läns landsting har ett större ansvarsområde med fler anställda, 

flera yrkeskategorier, fler uppdragsområden samt att man inte är fysioterapeut kan möjligtvis 

påverka att man inte tycker att det ingår i uppdraget då man troligtvis lägger fokus på många 

andra saker.  

 

Olika ersättningsmodeller i områdena kan ange förklaringen till de spridda svaren avseende 

huruvida ersättningsmodell/avtal för gruppträning för patienter med PS fanns. I Region 

Stockholm där man i störst utsträckning ansåg att ersättningsmodell/avtal fanns har man en 

produktionsbaserad ersättningsmodell med olika ersättning beroende på vilket slags besök 

man utför (Stockholms läns landsting, 2018). En så kallad resurskrävande grupp som pågår 

över en timme ger högre ersättning än en kortare grupp och ersättningen för dessa besök är 

lägre än för ett individuellt besök. I Västra Götalandsregionen är ersättningsmodellen till 

störst del produktionsbaserad och baseras på viktade vårdkontakter där ersättningen för 

gruppbesök är en tredjedel av ett enskilt mottagningsbesök (Västra Götalandsregionen, 2018). 

I båda områdena är det endast möjligt att debitera för en fysioterapeut vid samma 

gruppbehandling vilket inte är förenligt med HiBalance-programmet där det ska vara två 
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fysioterapeuter som håller i träningen. Dock anpassas alla övningar efter deltagarnas 

individuella kapacitet och varje deltagarna utför olika moment även om de utförs i grupp, 

vilket skulle kunna definieras som individuell träning och ge högre ersättning. Denna tolkning 

av högre debitering av ersättning måste dock förtydligas av beställarenheter för att kunna 

användas. 

 

I Region Västerbotten där inga av cheferna ansåg att det fanns ersättningsmodell för 

gruppträning för patienter med PS, ingår fysioterapi i det som kallas Hälsoval. Ersättningen 

består till största delen av en fast ersättning baserad på listade patienter (Region Västerbotten, 

2018). Att driva verksamhet inom en sådan ersättningsmodell kan leda till att man väljer att 

erbjuda de åtgärder som efterfrågas mest och som det känns att man har störst behov av att 

erbjuda. Om det finns få individer med PS i området kan denna träningsform vara något som 

man inte prioriterar. Aarons, Ehrhart, Farahnak & Sklar (2014) beskriver att 

ersättningssystemens utformning kan främja genomförande av EBP. Genom att ge en högre 

ersättning för vissa behandlingar eller behandlingsformer som är kostsamma men kvalitativa 

underlättar man för vårdgivarna att leverera denna tjänst. I områden med flera vårdgivare 

inom ett vårdval, vilket Region Stockholm och Västra Götalandsregionen har, kan det uppstå 

en konkurrens vilket ger vårdtagarna möjlighet att välja aktör utefter vilken kvalitet och 

effektivitet de har på sina tjänster (Socialstyrelsen, 2012). I ett sådant område och där man 

samtidigt har en besöksrelaterad ersättning kan det vara lättare att införa behandlingsmetoder 

som lockar till sig patienter. 

 

I enkätsvaren framkom det att runt hälften av cheferna ansåg att det inte fanns tillräckligt med 

personalresurser för att kunna leda balansträning i grupp två ggr/vecka i tio veckor enligt 

HiBalance-programmet. Det skulle kunna förklaras med hur många fysioterapeuter man är på 

en mottagning men det skulle också kunna härledas till ersättningsmodellerna där ersättning 

för gruppträning är låg samt att det ej går att debitera för två fysioterapeuter. På hälften av de 

undersökta enheterna angav cheferna att det fanns mer än tio fysioterapeuter anställda. 

Västerbottens läns landsting fanns inte med bland dessa. Att man är många fysioterapeuter på 

en mottagning kan vara bra för att kunna dela på arbetsbördan och då lättare kunna hjälpas åt 

när man inför nya metoder. Det kan också finnas en större möjlighet för kunskapsutbyte 

mellan kollegor vilket påverkar kompetensutvecklingen och främjar lusten att testa nya 

tillvägagångssätt (Dannapfel et al., 2013). Eventuellt kan det passa bäst att införa HiBalance-
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programmet på dessa större mottagningar med flera fysioterapeuter. För områden med sämre 

tillgång på fysioterapeuter så kan också centralisering till att endast vissa enheter erbjuder 

HiBalance-programmet vara ett passande sätt att införa träningsformen. 

 

Tillgång till kunskap och information 

I resultatet framkom det att det inte fanns tillräckligt med patienter med PS för att kunna fylla 

en grupp med fem-sju personer i tio veckor, två ggr/år, vilket de flesta cheferna, varav alla i 

Region Västerbotten, rapporterade. Det finns ca 22 000 individer med PS i Sverige (Lökk, 

Borg, Svensson, Persson & Ljunggren, 2012) och det kan vara så att det inte finns tillräckligt 

med patienter för att fylla en grupp på alla mottagningar i vissa områden eller så har dessa 

individer inte sökt vård på de undersökta enheterna i så stor utsträckning. Vilket tidigare 

nämnts kan ett sätt att erbjuda HiBalance-programmet till patienter med PS vara att centrera 

träningen på några färre mottagningar för att kunna få till för träningsformen fungerande 

grupper. Detta borde fungera bäst i områden där avstånden inte är så stora. I områden där det 

kan vara stora avstånd till en mottagning som i inlandet i Region Västerbotten och även i 

vissa delar av Västra Götalandsregionen kan det vara så att gruppträning 2 gånger/vecka i tio 

veckor helt enkelt inte är det bästa behandlingsalternativet för de som bor där. Alternativet 

skulle kunna vara telerehabilitering med interaktiv videobaserad fysioterapi vilket har visat 

sig vara ett lämpligt alternativ till vanlig rehabiliteringsvård för strokepatienter, särskilt i 

områden som ligger avlägset till eller har dålig tillgång på rehabilitering (Tchero, Tabue 

Teguo, Lannuzel & Rusch, 2018).  

 

Denna studie visade att en stor del av cheferna tyckte att det är svårt att hitta riktlinjer för 

behandling av patienter med PS vilket samstämmer med resultat från tidigare studier med 

liknande frågeställningar där fysioterapeuter medverkat. Endast en liten del av 

fysioterapeuterna i primärvård vet var de hittar riktlinjer (Bernhardsson, Johansson, Nilsen, 

Öberg & Larsson, 2014) och endast ett fåtal använder sig av de aktuella riktlinjerna inom 

fysioterapi för behandling av patienter med PS bland annat för att de tyckte att de var 

svårtillgängliga (Conradsson, Leavy, Hagströmer, Nilsson & Franzén, 2017).  I början av 

2018 presenterades nya Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom som är en 

sammanställning av befintlig evidens gällande fysioterapeutiska insatser för individer med PS 

och med rekommendationer för klinisk användning (Fysioterapeuterna, 2018) vilka är 

baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom 
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(Socialstyrelsen, 2016). Information om riktlinjerna har förmedlats bland annat i tidningen 

Fysioterapi och på Fysioterapidagarna samt att de finns tillgängliga på Fysioterapiförbundets 

hemsida. I dessa tider då det är lätt att söka information via internet borde det vara lätt att 

finna riktlinjer och rekommendationer om man så önskar och tar sig tid till det. Tidigare 

studier rapporterar att tidsbrist och hög arbetsbörda är det största hindret för att arbeta enligt 

EBP och att använda sig av utformade riktlinjer (Bernhardsson, Johansson, Nilsen, Öberg & 

Larsson, 2014; Scurlock-Evans et al., 2014).  Uppfattning av tid kan ses som ett komplext 

fenomen med flera dimensioner, där brist på tid kan vara en ursäkt för andra mer komplexa 

hinder. Tydén (1996) visade i en studie att deltagare initialt rapporterade brist på tid som ett 

hinder för forskningsanvändande, men när studien fortsatte ändrade sig deltagarna och 

rapporterade mer komplexa underliggande faktorer som t.ex. brist på kunskap och brist på 

motivation. När primärvårdscheferna svarar att de tycker att det är svårt att hitta riktlinjer 

skulle det kunna vara tidsbrist som är den bakomliggande orsaken. 

 

Enligt resultatet i denna studie ansåg cheferna i stor utsträckning att fysioterapeuter på deras 

enheter hade kompetens för att utföra balansträning för patienter med PS vilket är en faktor 

som kan vara positivt påverkande vid införande av HiBalance-programmet. Fysioterapeuter 

inom primärvård i Sverige anger att balansträning är den vanligaste åtgärden som de använder 

sig av vid behandling av patienter med PS samtidigt som en majoritet av dem upplevde ett 

behov av att öka sin kunskap om behandling av individer med PS (Conradsson et al., 2017).   

 

Motivation och incitament 

Enligt resultatet från enkäten så litar cheferna på sina anställdas förslag vid införande av nya 

behandlingsmetoder. Det tyder på att insatser som informerar fysioterapikåren om 

träningsformers fördelar borde vara en åtgärd som skulle kunna påverka implementering av 

HiBalance-programmet och andra evidensbaserade program positivt. Informerande åtgärder 

riktade till fysioterapeuter avseende HiBalance-programmet har genomförts bland annat via 

artiklar i tidningen Fysioterapi och på Fysioterapiförbundets professionsdagar och det skulle 

kunna vara återkommande insatser. Kurser där fysioterapeuter får lära sig HiBalance-

programmet skulle också kunna vara en passande åtgärd.  

 

Mer än hälften av cheferna tyckte att förfrågan från patienter motiverade till införande av nya 

behandlingsmetoder vilket var en lägre positiv svarsnivå jämfört med de andra frågorna inom 
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kategorin. Patienters önskemål och medverkan i beslut som rör deras hälsa är ett av 

fundamenten i begreppet EBP (Straus, 2011) och borde rankas högt i vad som motiverar till 

införande av nya metoder som är evidensbaserade. Chefer får förmodas ha lite patientkontakt 

och får troligtvis inte så mycket information från den gruppen. De anställda som har den 

dagliga direktkontakten med patienter är de som tar emot önskemål och information från dem 

och sedan för det vidare till sina chefer. Att deltaga i patientorganisationer samt att använda 

internet för att informera sig om sitt hälsotillstånd har visat sig kunna påverka patienter att ta 

större ansvar för sin hälsa samt att ta större del i beslut om sin hälsa (Bravo et al., 2015).  

 

Resultatet visade också att riktade avtal med specifikt uppdrag motiverar i hög grad till 

införande av nya behandlingsmetoder vilket föranleder att man även behöver informera 

beslutstagare och beställarenheter för vård vilka kan påverka avtalsformer och 

ersättningsnivåer. 

 

Kunskap om och attityder till EBP 

Resultatet från enkäten visade att cheferna tyckte att de har god kunskap om EBP samt att 

attityderna till EBP var till stor del positiva. Det kan tolkas som att cheferna är redo för 

införande av nya behandlingsmetoder vilket är positivt vid implementering. Att cheferna 

själva förstår hur EBP fungerar ger goda förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete 

(Durlak & Dupre, 2008). 

 

I tidigare studier med liknande syfte där man undersökt kunskaper om och attityder till EBP 

har man framförallt vänt sig till fysioterapeuter och annan vårdpersonal och inte chefer som i 

detta fall. Dessa tidigare studier påvisar att fysioterapeuter visar stort intresse för EBP men att 

man avseende sina kunskaper om EBP rapporterar färre positiva svar (Bernhardsson, 

Johansson, Nilsen, Öberg & Larsson, 2014; Heiwe et al., 2013; Nilsagård & Lohse, 2010).  

Denna studie skiljer sig således till viss del från de tidigare då cheferna rapporterar sina 

kunskaper om EBP högre än sin inställning till EBP. Runt hälften av primärvårdscheferna 

ansåg att EBP hjälper patienter att nå sina mål och att EBP kommer att förbättra arbetet på 

kliniken. I studier av Bernhardsson, Johansson, Nilsen, Öberg och Larsson (2014) och 

Nilsagård (2010) rapporterar fysioterapeuter 80-90 procent positiva svar på samma 

påståenden. Attityden till EBP är den största determinatorn för att använda sig av det (Squires, 

Estabrooks, Gustavsson & Wallin, 2011) och chefers attityder till EBP-implementering 
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påverkar tydligt anställdas användande av och attityder till EBP (Aarons & Sommerfeld, 

2012). Om chefer är mindre positiva till EBP jämfört med sina anställda kan det vara en 

faktor som påverkar implementering negativt. Stevenson, Lewis och Hay (2004) menar att 

andra personer inom en arbetsplats som inte är chefer men med goda kunskaper om EBP kan 

påverka andra fysioterapeuters engagemang för att använda sig av forskningsresultat i sitt 

dagliga arbete och en kunnig medarbetare som är respekterad av personalgruppen (en s.k. 

champion) kan också göra mycket för att påverka implementering positivt genom hela 

processen (Durlak & Dupre, 2008). En sådan person skulle kunna finnas på många 

arbetsplatser då fysioterapeuters attityder till EBP är generellt positiva och det skulle kunna 

uppväga chefens något mindre positiva inställning till EBP.  

 

För att förbättra chefers stöd i implementeringsprocesser kan ledarskapsinterventioner som 

hjälper chefer att identifiera hur deras åtgärder och dagliga beteende påverkar hur deras 

anställda uppfattar att de stödjer eller hindrar evidensbaserad praktik (Stetler, Ritchie, 

Rycroft-Malone & Charns, 2014). Genom att få insikt i sina egna attityder och hur de 

påverkar andra kan det bli lättare att ändra sitt beteende. Om chefer får möjlighet att själva 

deltaga i och utforma implementeringsprocesser så att det passar deras egna verksamheter 

samt att högre chefer uppmuntrar till strategier som tar tillvara på deras behov och 

prioriteringar ger goda möjligheter till ett evidensbaserat arbetssätt (Chuang, Jason & Morgan, 

2011).  

 

De yngre cheferna (under 50 år) och de med utbildningsnivå över kandidatexamen hade en 

större andel positivt inställda svar avseende sina kunskaper om och attityder till EBP enligt 

resultatet i denna studie. Detta resultat går i linje med tidigare studier som visat att ju högre 

utbildningsnivå desto större är kunskapen om EBP (Nilsagård & Lohse, 2010) och ung ålder 

och kort arbetslivserfarenhet är förknippad med positiva attityder till EBP (Bernhardsson, 

Johansson, Nilsen, Öberg & Larsson, 2014).  Personer som är yngre än 50 år har haft tillgång 

till datorer sedan unga år och kan förmodas ha större kunskaper i sökande av information via 

elektroniska medier än de som är äldre. De är också utbildade senare när evidensbaserad praktik 

introducerats och blivit en självklar del i vården (Herbert, 2005). 
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Metoddiskussion  

Studien innehåller vissa begränsningar avseende metod och utförande där bland annat den 

relativt låga svarsfrekvensen (41 %) kan påverka generaliseringsmöjligheterna. 

Svarsfrekvensen var låg från cheferna i Region Västerbotten vilket också kan ha påverkat den 

externa validiteten negativt. Samtidigt fanns det bland respondenterna en spridning avseende 

område, ålder och andra bakgrundsfaktorer vilket är en styrka då olika kontexter finns 

representerat. Låg svarsfrekvens kan förklaras av att intresset för att delta i enkätundersökningar 

har minskat markant de senaste åren (Ejlertsson, 2014). Vi får ständigt en stor mängd 

information och förfrågningar om utvärderingar via bland annat mejl så det kan vara lätt att en 

enkät som denna drunknar i mängden och missas eller helt enkelt struntas i. Då denna enkät 

vände sig till chefer som får förmodas har ett jämförelsevis ännu större mejlinflöde än en 

anställd kan risken för låg svarsfrekvens vara ännu större i denna grupp. Åtgärden att skicka ut 

ett förskottmejl med information om den kommande enkäten samt de utökade påminnelserna 

och utökade svarstiden kan ha påverkat svarsfrekvensen positivt (Halbesleben & Whitman, 

2013). Att enkäten utformades efter ett väletablerat ramverk och delar av ett utvärderat 

instrument, EBP-termometern, samt pilottestades på testrespondenter ledde sammanlagt 

förhoppningsvis till en god innehållsvaliditet (Ejlertsson, 2014). Chefernas rapporterade svar i 

denna studie baserades på deras tolkning av enkätfrågorna viket kan skilja sig från den tolkning 

som enkätutformarna hade och det kan ha påverkat begreppsvaliditeten i enkäten. Användande 

av en web-baserad enkät är fördelaktigt avseende tidsåtgång och kostnad vid administration av 

enkäten samt att det är enkelt att göra den anonym och ändå skicka påminnelser. Rådata 

samlades direkt i en databas och kunde föras över direkt till statistikprogrammet utan manuell 

hantering vilket minskade risken för fel (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Användande av självrapporterad data begränsar möjligheten att åberopa slutsatser med starkt 

bevisvärde då risken att svaren blir mer positiva än hur det egentligen ser ut om 

respondenterna överskattar eller svarar vad man tror är socialt önskvärt (Streiner, Norman & 

Cairney, 2015) s.k. social desirability. Cheferna kan ha överskattat sina kunskaper om EPB 

för att man som chef ska vara kunnig och att inte vara positivt inställd till EBP är inte 

förenligt med en modern hälso- och sjukvård och det torde alla chefer veta. Resultatet kan 

ocksåpåverkats av att det kan ha varit en högre svarsfrekvens från de chefer som intresserat 

sig för frågeställningen och därför har svaren blivit mer positiva än vad som egentligen 

representerar populationen, ett urvalsbias.  
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Undersökningen var begränsad till chefer med fysioterapeuter som medarbetare inom 

primärvårdsrehab/primärvård men det finns även andra fysioterapeuter inom öppenvård (t.ex. 

de inom s.k. nationella taxan och i Region Stockholm fysioterapeuter som har vårdvalsavtal 

som specialiserad fysioterapeut) vilka också behandlar individer med PS. Om deras chefer 

inkluderats kan svarsbilden ha kunnat bli annorlunda. De har dock inte chefer på samma sätt 

som primärvårdsenheter då de innehar sina egna avtal. 

 

Framtida forskning i förhållande till den presenterade studien 

För att kunna underlätta vid brist på fysioterapeuter skulle man kunna utforska om HiBalance-

programmet fungerar lika bra att utföra med en fysioterapeut och en assistent. Att utforma 

träningsprogram med liknande innehåll som HiBalance men som går att använda via distans 

med t.ex. telerehabilitering eller för egenträning via en app skulle kunna förbättra vården för 

de patienter med PS som har långa avstånd till behandlingsmöjligheter. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet från den utförda enkätundersökningen ger en bild av flera faktorer som kan påverka 

implementering av evidensbaserade program generellt och specifikt HiBalance-programmet.  

Det är ännu inte helt klargjort hur man bäst skräddarsyr interventioner, men genom att 

anpassa åtgärderna i en implementeringsplan till identifierade hindrande och underlättande 

faktorer förbättras chanserna till ett bra resultat (Baker et al., 2015).  

Cheferna tyckte att de hade god kunskap om EBP och det fanns tid att införa nya metoder 

vilket båda får anses som underlättande faktorer. Andra faktorer som kan påverka 

implementering positivt är att ledarskapet ansågs viktigt, det fanns utrymme för gruppträning, 

det fanns kompetens och att man lyssnar på anställda när det gäller att införa nya metoder. I 

två av regionerna anser flertalet att passande ersättningsmodell finns och att behandling av 

patienter med PS ingår i deras uppdrag vilket man inte tyckte alls i en av regionerna och här 

är samma faktor både underlättande och hindrande beroende på kontext. Att chefernas 

attityder till EBP inte var lika positiva som de har varit hos fysioterapeuter och annan 

vårdpersonal i tidigare undersökningar kan vara en hindrande faktor som måste beaktas vid 

planering. Cheferna i studien anssåg till viss del att det saknades personalresurser för att 

utföra träning enligt HiBalance-programmet vilket är en hindrande faktor. Cheferna tyckte 

också att det är svårt att finna riktlinjer för behandling av patienter med PS. Den faktorn som 

kan bli det största hindret för implementering av HiBalance-programmet är att nästan alla 
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chefer menade att det inte fanns tillräckligt med patienter med PS för att fylla grupper med 

fem-sju personer två ggr/vecka i tio veckor. Då svaren skiljde sig avseende vissa delar 

framförallt beroende på region så behöver man utforma planen för implementering med olika 

slags interventioner som kan passa i olika kontexter för att det ska fungera i alla regioner. 

 

Konklusion 

Beredskapen för implementering hos chefer inom primärvård i de undersökta områdena var 

tämligen god. Vissa skillnader förelåg mellan områdena vilket föranleder planering av olika 

slags åtgärder på både lokal och nationell nivå vid implementering för att evidensbaserade 

program och specifikt HiBalance-programmet ska kunna införas i hela landet. HiBalance-

programmets fördelar måste föras ut via information och utbildning till chefer, 

fysioterapeuter, patienter, beslutsfattare, avtalshandläggare m.fl. via olika lämpliga kanaler. 

Ersättningsmodeller och avtal kan förändras eller förtydligas beroende på område för att 

optimera möjligheter för mottagningar att tillhandahålla HiBalance-programmet. 

Centralisering till att träningen utförs på vissa mottagningar kan behövas för att kunna få 

tillräckligt med patienter för att erhålla grupper i den storlek som behövs för att kunna 

bibehålla kvalitet och kostnadseffektivitet. Nya varianter på HiBalance kan behövas för att 

patienter med PS som bor i områden som ligger avlägset till eller som har dålig tillgång på 

fysioterapeuter också ska kunna få möjlighet att tillgodogöra sig denna träningsform.  

Ledarskapsinterventioner som stödjer chefer att arbeta evidensbaserat är också en passande 

åtgärd för att förbättra möjligheten till bra implementeringsresultat. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Inom två veckor kommer du att få en enkät skickad till dig med frågor om faktorer som 

påverkar implementering av evidensbaserade program generellt och specifikt HiBalance-

programmet för Parkinsonpatienter.  

 

Enkäten skickas ut till alla chefer inom primärvård/primärvårdsrehab i Stockholms läns 

landsting, Västerbottens landsting och Västra Götalandsregionen där 

fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar. 

 

Om du inte är den närmaste chefen över sjukgymnaster/fysioterapeuter så får du gärna 

skicka oss mejladressen till den person som är det. 

 

 Med vänlig hälsning 

 

Therese Lundqvist   Breiffni Leavy 

Leg. Fysioterapeut   Ph.D, Post-doc KI 

Magisterstuderande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

Bilaga 2 

Frågor om faktorer som påverkar implementering av evidensbaserade program  

Med denna enkät vill vi utifrån chefers perspektiv kartlägga faktorer som kan påverka 

implementeringen av evidensbaserade program inom Primärvård i Sverige.   

De flesta frågorna är allmänna och handlar om ledarskap, tillgängliga resurser, kunskap, 

motivation samt kännedom om och attityder till evidensbaserad praktik.  

Några frågor handlar om HiBalance som är ett balansträningsprogram som riktar sig mot den 

balansproblematik som patienter med Parkinsons sjukdom har. Dessa frågor går att svara på 

även om det inte finns patienter med Parkinsons sjukdom på din enhet.  

Enkäten tar högst 10 minuter att besvara.  

Du samtycker till att delta genom att besvara och skicka in enkäten. Samtliga svar behandlas 

med sekretess och när du skickar in enkäten skapas ett anonymt ID-nummer för din unika 

enkät. Dina personliga uppgifter som namn och e-postadress sparas separat i en kodad fil som 

endast ansvariga forskare har tillgång till. Dina svar sammanställs på gruppnivå tillsammans 

med övriga respondenters och kommer inte gå att spåra till dig personligen.  

URL-länk till enkäten 

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta: Therese Lundqvist via 

therese.lundqvist@stockholmssjukhem.se eller 070-7973417  

Med vänlig hälsning:  

Therese Lundqvist, Leg. fysioterapeut och 

magisterstuderande                                                           

Breiffni Leavy, Ph.D, Post-doc, Karolinska Institutet  
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Bilaga 4 

Information i introduktionen 

Efter att du genomfört enkäten kommer vi fråga om frågornas relevans, om något inte gick att 

besvara eller var svårt att förstå.  Anteckna gärna sådant som du inte förstår/är otydligt, tycker 

är irrelevant att fråga om eller annat som du reagerar över så att du kan svara efteråt. 

Observera hur lång tid det tog att genomföra enkäten. 

Följdfrågor  

1. I vilken grad tycker du att enkätens frågor är relevanta? 

1  2 3 4 5 

I mycket låg grad     I mycket hög grad 

 

 I mycket 

låg grad 

        1 

 

 

2 

  I mycket 

hög grad 

I vilken grad tycker du att 

enkätens frågor är relevanta  

 

 
 

 

 
 

        

 
 

 

 
 

        

 
 

 
 

 

2. Var det någon/några frågor som inte var möjliga att besvara? 

a. Vilka frågor? 

b. Vad gjorde det svårt/omöjligt att besvara dessa frågor? 

 

3. Var det någon/några frågor som var svåra att förstå? 

a. Vilka? 

b. På vilket sätt var de svåra/varför var de svåra? 

 

4. Var något/några begrepp i enkäten svåra att förstå? 

a. Vilket/vilka 

b. På vilket sätt var de svåra/varför var de svåra? 

 

5. Hur lång tid tog det för dig att besvara enkäten? 

______ minuter 

6. Har du några övriga synpunkter på enkätens frågor och utformning är du välkommen att 

lämna dessa här. 
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