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Hur kan jag tro att  
någonting ska 

hända just den här 
gången? 

  Förbättrar jag 
patientsäkerheten 

?  

Sätts förmodligen 
i  en pärm 

       
Implementering av 
kunskap i praktik 



Vad är implementering? 

• Implementering är de 

tillvägagångssätt som används 

för att införa nya metoder i en 

verksamhet. (Socialstyrelsen) 

• Genomföra och förverkliga 

beslut i praktiken. (Wikipedia) 
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PARISH 
 (Promotion Action on Research Implementation) 

 

• Evidens  

• Kontext  

• Faciliterare  
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Evidens 
 
  • WHO 

• Hälso och sjukvårdslagen 

• Socialstyrelsen 

• SFVH:s riktlinjer 

• Handlingsprogram 
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 Kontext 

 

• Starkt ledarskap  

• Mottaglig för förändring 

• Stöd från faciliterare 
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Yttre faciliterare 

• Fungerar som stöd i 

implementeringsprocessen 

• Stöd för de utsedda inre faciliterarna 

 

Vårdhygien Stockholms län 



Yttre faciliterare… forts 

• Identifiera förbättringsbehov 

• Underlätta problemlösning 

• Stödjer och möjliggör snarare än 

att instruera eller övertala. 

• Underlättar för andra att tillägna 

sig och använda ny kunskap 
Harvey G et al: Getting evidence in practice. The roles and funktion of facilitation 

(Journal of advanced Nursing 37,577-588) 
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Framgångsfaktorer Vårdhygien 

• Samarbetar tätt med verksamheterna. 

• Skapar praktiskt tillämpbara lösningar 

• Upplevs som närvarande. 

• Vårdhygien har hög status och finns 

representerad i nätverk och forum som 

arbetar med prevention av vårdrelaterade 

infektioner, och på ledningsnivå. 
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Hur kan jag som 
hygiensjuksköterska 
fungera som yttre 

faciliterare? 

Hur stöttar jag  
verksamheternas 

implementeringsprocess?  



Enbart utbildning/information 
räcker inte men….. 
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En kombination av att  
 • Distribuera riktlinjer för nya 

rutiner 

• Erbjuda utbildning 

• Coachning 

• Återkoppling 

• Möjlighet till konsultation 

• Kvalitet viktigare än kvantitet 
Ref: Karin Guldbrandsen  Från nyhet till vardagsnytta –Om implementeringens mödosamma konst  en 

forskningssammanställning. 
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Val av strategi 

Grols femstegsmodell  
 

Baseras på omfattande översikt av teorier för 

beteendeförändring och 

implementeringsforskning. 

 

 

 

 

Grol R.,Wensing M.,Eccles M.,(2005) Improving Patient care:the implementation of change in clinical practice. 
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Mål för 
förbättring 

Analys  

Strategi Aktiviteter-
Tidsplan 

Utvärdering 



 Hygienrondssammanställningen 

• Innehåller enkel modell för processen 

   och ett exempel på tillämpning. 

• Dokumenterar vad verksamheterna 

själva prioriterat vid ronden. 

• Erbjuder stöd i  det fortlöpande 

arbetet  
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Coachning efter 1 månad 

• Är något oklart? 

• Svårigheter? 

• Strategi ?   

• Behövs riktad utbildning? 

• Behövs annat stöd? 
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Fortsatt coachning 

• Kontakt efter 3-6-9 månader  

• Hur går processen? 

• Har något mål uppnåtts? 

• Behövs Stöttning/utbildning  

• Vilka hinder har de upplevt?  
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Tack för uppmärksamheten! 
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