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Sammanfattning 

Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre-
byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det 
sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I 
riktlinjerna fokuseras fyra områden ‒ tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat-
vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro-
duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Sedan januari 2011 har Social-
styrelsen haft regeringens uppdrag att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för 
sjukdomsförebyggande metoder. Hur långt de olika landstingen idag har kommit i inför-
andet av riktlinjerna varierar. Socialstyrelsen frågar sig därför vad det varierade utfallet 
kan bero på och hur implementering och användning av riktlinjerna kan förstärkas. 
Rapporten adresserar just dessa två frågor. Närmare bestämt analyseras dels implemente-
ringsprocesserna för de sjukdomsförebyggande metoderna i ett flernivåperspektiv och 
dels hur riktlinjernas styrmedel översätts ut i kliniska verksamheter i möten med patienter. 
Det övergripande syftet är att analysera översättningen av riktlinjerna för sjukdomsföre-
byggande metoder från Socialstyrelsen via landstingens politiska och förvaltnings-
administrativa nivåer ut till kliniska verksamheter i möten med patienter för att identi-
fiera faktorer som stödjer respektive hindrar hållbar implementering av dessa riktlinjer.  

Teoretiska utgångspunkter och metod 

Den teoretiska ingången, som ramar in våra analyser av implementering, ledning och 
styrning av offentliga verksamheter, handlar om att se dessa processer som en kontinuer-
lig översättning mellan olika delar av en komplex organisering. Vi ser implementerings-
processerna som kedjor av sammanlänkade steg ‒ från regeringens idéer om de nationella 
riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, till introduktionen i regionerna/lands-
tingen via olika politiska och förvaltningsadministrativa aktiviteter till realiserad klinisk 
praktik. Det handlar således om att länka samman flera olika organisationer i en samman-
hållen kedja. Därför är organisationernas uppdrag och arbetssätt centrala delar som 
antingen kan bidra till eller förhindra kedjornas hållbarhet. För att implementeringen av 
förhållnings- och arbetssätt för sjukdomsförebyggande metoder ska vara framgångsrik 
krävs att kedjorna – något förenklat – måste vara sammanhållna. När delar i kedjan 
brister, alltså när översättning inte sker, så fallerar arbetet och resultatet blir inte det 
avsedda. För att kunna stärka implementeringskedjorna behöver vi därför identifiera och 
förstå de mekanismer som gör att kedjan hålls samman eller finna skäl till varför den 
brister eller inte länkar samman hela vägen.  
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Fyra landsting studeras: Norrbottens läns landsting, Stockholms läns landsting, Region 
Östergötland och Region Skåne. Fallstudierna bygger huvudsakligen på intervjuer med 
nyckelpersoner inom respektive landsting/region samt på studier av styr- och policydoku-
ment. Total har 31 personer intervjuats i olika delar av landstingen/regionerna; från poli-
tiker via förvaltningen ut till verksamheterna. Intervjuerna har gett inblick i dels imple-
menteringen och det nuvarande arbetet med riktlinjerna och dels inställningen till rikt-
linjerna. 

Utformning av styrning av  
sjukdomsförebyggande metoder i landstingen 

I rapporten synliggörs att styrningen i landstingen i syfte att arbeta med sjukdomsföre-
byggande metoder översätts och utformas genom tre olika ingångar/möjliga processer: 
(1) direkt från de nationella riktlinjerna, (2) via tidigare insatser i samma eller närliggande 
område (t.ex. folkhälsofrågor), och (3) via delaktighet i utvecklingen av riktlinjerna. 

Vi menar att de olika ingångarna in i styrningsarbetet också får olika konsekvenser för 
hur realiseringen går till. Detta sker via en process där de ledande aktörerna definierar 
inriktningen på arbetet. Styrningens utformning påverkas dessutom av faktorer i omgiv–
ningen. Det kan gälla landstingsinterna ekonomiska och organisatoriska osäkerheter som 
gör att riktlinjearbetet tar olika vägar såväl som osäkerhet om hur man ska tolka och förstå 
tillämpningar av de sjukdomsförebyggande metoderna.  

Styrningen genomförs sedan på förvaltningsnivå – på systemövergripande nivå genom en 
rad olika aktiviteter: 

• Prioriteringar av insatser 

• Initiering av projekt 

• Ekonomisk styrning 

• Kompetensutvecklingssatsningar 

• Teknik- och processutveckling 

• Vårdprogram 
 

Alla dessa aktiviteter sker på systemövergripande nivå och leder sedan till länkar (eller 
avbrott) in i det vardagliga kliniska arbetets där systemövergripande idéer översätts till 
lokal praktik. I primärvårdsenheter transformeras riktlinjerna in i verksamhetslednings-
strukturer och lever sedan vidare via engagerade medarbetare.  

Via fallstudierna ser vi därmed att översättning inte i första hand sker direkt från den 
nationella nivån till klinisk praktik utan via olika landstingsövergripande översättningar 
på förvaltningsnivå. Men det finns faktiskt också en direkt relation mellan de nationella 
riktlinjerna och vårdprofessionerna. Vårdpersonalen har själva kompetenser och möjlig-
heter att förhålla sig till implementeringen och därmed också bedöma dess eventuella 
legitimitet i den egna praktiken. Vilken patient som får respektive inte får ta del av in-
satserna bestäms i mötet med vårdpersonalen. Om riktlinjerna tillskrivs hög grad av 
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legitimitet ökar sannolikheten för tillämpning i praktiken men om de ifrågasätts kommer 
det att motverka implementering – och ett kedjebrott uppstår. Sättet som man väljer för 
att översätta spelar med andra ord en viktig roll för framgång. Slutsatserna i rapporten 
pekar mot en rad mekanismer som stödjer implementeringen:  

• Aktivt ägarskap i frågorna – En nödvändig faktor för att nå framgång i arbetet 
med implementering av riktlinjerna är att det drivs av aktiva aktörer i alla delar av 
vårdsystemet. Det manifesteras exempelvis genom Socialstyrelsens stöd – dels till 
implementering för att tydliggöra det lagstadgade uppdraget, dels till vidareut-
veckling av de sjukdomsförebyggande metoderna och dels till stöd i lärande mel-
lan landstingen. På landstingsövergripande nivå handlar det aktiva ägarskapet om 
att prioritera frågorna och att avsätta resurser. Men projektägare behöver också 
aktivt vara mer delaktiga och involverade i hela processen för utveckling av de 
sjukdomsförebyggande metoderna. På förvaltningsnivån krävs ett engagerat 
resurssatt arbete med att skapa stöd för frågorna i den kliniska vardagen.  

• Breda förankringsprocesser – Det är tydligt att i de sammanhang där det sjuk-
domsförebyggande arbetet nått ut i de kliniska praktikerna har man på landstings-
övergripande förvaltning arbetat med breda förankringsprocesser. De ledande 
aktörerna som styr arbetet bör vara medvetna om hur inlåsningar och utestäng-
ningar kan skapas genom olika resurser som står till deras förfogande. Till exem-
pel visar vår studie att aktörer som arbetar med folkhälsofrågor i landstingen/ 
regionerna har haft inflytande på hur arbetet har formulerats. 

• Översättare som skapar stöd och förutsättningar – Förutom att det behövs ett ak-
tivt ägarskap på politisk nivå i frågorna så ser vi också ett stort behov av resursstöd 
i verksamheternas omgivning. Detta är en viktig komponent för att upprätthålla 
en hållbar implementeringskedja. Översättarna skapar länkarna i denna kedja och 
binder ihop olika verksamheter med dess omgivningar. Översättare kan ge stöd 
och skapa förutsättningar genom att delta i utveckling av vårdprogram och be-
slutsstöd, stödja och driva förbättringsarbete, kompetensutveckla, utveckla nya 
IT-lösningar för uppföljning och kvalitetsarbete på verksamhetsnivå.  

• Drivande verksamhetschefer – På samma sätt som på andra nivåer i vårdsystemet 
krävs ett utvecklingsorienterat ledarskap bland verksamhetscheferna. Vi ser att 
dessa chefer kan använda en palett av olika angreppssätt och verktyg för att stödja 
implementeringen av riktlinjerna. De har en nyckelroll i översättningen, motive-
ringen och utformningen av arbetet i den kliniska praktiken. Det handlar om så 
olika frågor som att skapa delaktighet genom verksamhetsplanering, integrering i 
produktionsplaneringsarbetet, prioriteringar på arbetsplatsen och att skapa hand-
lingsutrymme för engagerade medarbetare. Det krävs således att chefer i verksam-
heten har förmåga och handlingsutrymme att driva verksamheterna på ett sådant 
sätt att implementeringen förstärks så att kedjan hålls samman. När chefer och 
andra professionella lyckas med detta ökar riktlinjernas legitimitet både internt i 
organisationen och gentemot andra.  
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• Effekter av projekt och inbäddning i vardagligt arbete – Många projekt som drivs 
testar nya lösningar och har korta tidshorisonter. Utvärdering av projekten sker 
löpande och förändringar förs in kontinuerligt. Effekterna av ett hållbart och lång-
siktigt arbete kan bara realiseras om projektresultaten integreras i det dagliga 
arbetet – något som upplevs problematiskt när projekt ska övergå i förvaltning. 
Precis som verksamhetschefer i våra studier reflekterar över, så behövs personer 
och funktioner som arbetar med sjukdomsförebyggande metoder i det vardagliga, 
förvaltande arbetet. Det innebär att projektidéer som faller väl ut måste bäddas in 
i det vardagliga arbetet och bli mer långsiktiga för att verkligen ge effekter.  

• Betydelser av förebilder – Vi noterar särskilt att det saknas berättelser om fram-
gångsrika organisationer eller individer. Ett kännetecken för framgångsrik reali-
sering är att någon verksamhet kan lyftas fram som ett gott exempel som visar på 
möjligheterna till god implementering med goda effekter.  

Råd för fortsatt utveckling 

Vår analys visar att översättningsprocessen – från riktlinjer på den nationella nivån över 
landstingens ledningsnivåer, vidare över verksamhetsledning för att slutligen nå den en-
skilde befattningshavaren som möter patienten – inte alltid är optimal. Likaså måste upp-
följningen åt andra hållet ge information huruvida det sjukdomsförebyggande fungerar 
som det var tänkt. Kedjorna blir inte starkare än sina svagaste länkar. 

Utifrån analysen av implementeringen vill vi generellt lyfta fram några möjligheter och 
områden för framtida utveckling:   

• Att för förvaltning och verksamhetschefer utveckla kunskap om stödjande struk-
turer i det dagliga arbetet.  

• Att aktivt arbeta för att stärka riktlinjernas legitimitet framför allt gentemot läkar-
professionen. Till exempel utbildningsaktiviteter riktade mot läkare kan med för-
del utformas peer-to-peer. 

• Att se över möjligheter att utveckla IT-baserade journalsystem som stödjer analy-
ser av insatser och effekter av de sjukdomsförebyggande metoderna 

• Att utveckla arbetssätt för hur regionala vårdprogram – som innehåller riktlinjer 
för sjukdomsförebyggande metoder – kan fungera som stöd för verksamhets-
chefer och kliniskt verksamma  

• Att följa, dokumentera och utvärdera olika former av ekonomiska styrmodeller 
för de sjukdomsförebyggande metoderna. Eftersom det experimenteras med 
många olika styrnings- och ersättningsmodeller kan det vara av värde att samla 
kunskap om effekter av olika former av interventioner.  
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• Att utveckla modeller för mer aktiva patienter och medskapande. Via våra inter-
vjuer kan vi se att det finns en outnyttjad potential i att aktivera patienterna. Deras 
egen strävan efter hälsa kan bidra till mer aktivt arbete med lösningar där patienter 
medskapar de sjukdomsförebyggande aktiviteterna. Det kan till exempel handla 
om att man utvecklar informationsmaterial i form av podcasts, filmer på nätet som 
patienter kan ta till sig. 

 

Vi föreslår även att landstingen/regionerna: 

• Genomför systematiska egenanalyser av sina översättningsprocesser och sin där-
till kopplade uppföljning. Var är våra styrkor och svagheter? 

• Vid behov tar fram systematiska planer med till dessa kopplad uppföljning för att 
åtgärda eventuell problematik 

• Dokumenterar förändringsprocesser på ett systematiskt sätt för att underlätta 
spridning av erfarenheter (eventuellt med forskningsstöd) 

• Bildar och finansierar nätverk för utbyte av erfarenheter och för upprättade av 
standardiserad mått och mätmetodik 

• Tillsammans verkar för att sådan forskning genomförs som påvisar effekter av 
insatser och konsekvenser för patienter, organisation, personal och kostnader 
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1. Inledning – Att implementera 
sjukdomsförebyggande arbete 

Socialstyrelsen publicerade år 2011 nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande meto-
der på uppdrag av Regeringen och fick även i uppdrag att stödja implementeringen 
(Regeringsbeslut 2011-01-13). 

Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att ge metoder för att stärka det sjuk-
domsförebyggande arbetet i vården. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, alkohol, 
fysisk aktivitet och matvanor. Dessa områden har, i förarbetena till riktlinjerna, identifie-
rats som de områden som bidrar mest till sjukdomsbördan hos Sveriges befolkning. Rikt-
linjerna avser att ge stöd för hur det sjukdomsförebyggande arbetet kan genomföras i det 
dagliga mötet med patienter. Det framgår tydligt att de här metoderna inte ska ses som en 
del av det generella folkhälsoarbetet. Riktlinjerna pekar ut tre nivåer på åtgärder som 
vårdpersonalens kan använda för att stödja hälsosamma levnadsvanor – enkla råd, råd-
givande samtal och kvalificerat rådgivande samtal.  

Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen, har sedan publiceringen av de preliminära 
riktlinjerna år 2010 haft möjlighet arbeta med implementeringen. Sedan år 2011 har de 
även erbjudits stöd från Socialstyrelsen i det här arbetet. 

Hur långt de olika landstingen idag har kommit i införandet av riktlinjerna varierar. 
Variationen kan ses inom huvudmannens ansvar men ses kanske framför allt mellan olika 
huvudmän. Socialstyrelsen frågar därför vad det varierade utfallet kan bero på och hur 
implementering och användning av riktlinjerna kan förstärkas. Vår rapport adresserar just 
dessa två frågor.  

I en tidigare analys av landstingens ekonomiska styrsystem för att stödja användningen 
av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder framkom att det inte finns enkla lös-
ningar. Centrala faktorer som framhölls var huvudmännens vilja och möjligheter (Johans-
son, 2014). Huvudmannens ”mognadsnivå” i termer av erfarenheter, attityder och stöd-
jande strukturer lyfts också fram som bidragande orsaker i de landsting som nått längre i 
arbetet. I rapporten pekas också på de olika yrkesgruppernas förhållande till riktlinjerna, 
speciellt när ekonomiska incitament knyts till användning (tillämpning) av riktlinjerna. I 
den här rapporten bygger vi vidare på de resultat som redovisades i Johanssons (2014) 
rapport Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete – en 
beskrivande fallstudie i fyra landsting om ekonomiska styrsystem och andra faktorers 
betydelse. Genom nya fallstudier sätter vi fokus på implementeringsprocesser i ett bredare 
perspektiv, för att söka förklaringar till brott i implementeringskedjan. Vi följer kedjan 
från det första beslutet om riktlinjerna ut till den kliniska verksamheten i fallstudier i fyra 
landsting.  
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De fyra studerade landstingen är: Norrbottens läns landsting, Stockholms läns landsting, 
Region Östergötland och Region Skåne. Fallstudierna bygger huvudsakligen på inter-
vjuer med nyckelpersoner inom respektive landsting/region samt studier av styr- och 
policydokument.  

Totalt har cirka 40 personer intervjuats i olika delar av landstingen/regionerna från politi-
ker via förvaltningsadministratörer, utvecklingsansvariga till verksamhetschefer vid en-
skilda vårdcentraler. Intervjuerna har gett såväl inblick i implementeringen och det nu-
varande arbetet som inställningen till riktlinjerna. Vi har studerat variationen mellan 
landstingen som utfall av olika implementeringsprocesser, vilka kan ses som kedjor av 
aktiviteter. Det gör att vi kan få syn på såväl likheter och generella mönster som av-
vikelser och skillnader i implementering.  

Den teoretiska ingången som ramar in våra analyser av hur implementering, ledning och 
styrning av offentliga verksamheter handlar om att se dessa implementeringsprocesser 
som en kontinuerlig översättning mellan olika delar av den komplexa organiseringen. Vi 
ser implementeringsprocesserna som kedjor av steg från regeringens beslut om de natio-
nella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, som tas emot och förs ut i regio-
nerna/landstingen via olika politiska och förvaltningsadministrativa aktiviteter till realise-
rad klinisk vardag och som slutligen leder till att människor förändrar levnadsvanor, 
vilket i sin tur kan förebygga sjukdom. 

Det handlar således om att länka samman flera olika organisatoriska nivåer och aktörer i 
en sammanhållen kedja. Därför är de olika nivåernas uppdrag, syften, styrning, arbetssätt 
och aktiviteter centrala delar som kan bidra till eller förhindra att dessa kedjor bildas. Om 
kedjan brister, det vill säga om den inte översätts ordentligt, så fallerar arbetet och resul-
tatet blir inte det avsedda. En mekanism som vi speciellt kommer lyfta fram är legitimitet. 
Vi menar att legitimiteten bland de professionella är nödvändig för att nationella riktlinjer 
ska påverka praktiken. I vår teoretiska modell lyfter vi därför fram begreppet (il)legitima 
arbetsuppgifter som ett sätt att förstå hur professionella värderar sina arbetsuppgifter och 
vad de anser vara deras primära arbetsuppgifter. Och här ligger, som vi kommer proble-
matisera senare i rapporten, en av de stora utmaningarna; att riktlinjerna kan ses som en 
onödig och orimlig aktivitet som skapar stress.  

Studiens övergripande syfte 

Studien analyserar implementeringsprocesserna av riktlinjerna för sjukdomsförebygg-
ande metoder i ett flernivåperspektiv och hur deras styrmedel översätts ut i kliniska verk-
samheter i möten med patienter. Det övergripande syftet är att analysera översättningen 
av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder från Socialstyrelsen via landstingens 
politiska och förvaltningsadministrativa nivåer ut till kliniska verksamheter i möten med 
patienter för att identifiera faktorer som stödjer respektive hindrar hållbar implemen-
tering av dessa riktlinjer.  
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Rapportens disposition och läsanvisning  

Efter denna inledning beskrivs i kapitel 2 de teoretiska perspektiv som vägleder analyser-
na i studien. Vi utgår från teorier och modeller om översättning av managementmodeller 
och koncept så som de framställs i organisationsforskningen. För att peka på behovet av 
stabila översättnings- och implementeringsprocesser presenteras även teorier om hållbart 
utvecklingsarbete. Centrala teman där är behovet av aktivt ägarskap i utvecklingsfrågorna 
och att arbeta brett med partnerskap. Kapitlet kan läsas av den som är intresserad av de 
generella teoretiska ramarna för vår analys. För den som är intresserad av kunskapsstyr-
ning i vården finns, tror vi, flera intressanta infallsvinklar som har relevans för andra 
områden än de sjukdomsförebyggande metoderna i teorikapitlet. Vi har även strävat efter 
att göra läsningen av analysen och slutsatserna så tydliga att man inte behöver läsa teorin 
först.  

Våra metoder diskuteras i kapitel 3. Här lyfter vi fram val av landsting och metoder för 
datainsamling. De fyra studerade landstingen är Norrbottens läns landsting, Stockholms 
läns landsting, Region Östergötland och Region Skåne. Deras respektive arbete med att 
implementera riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder presenteras översiktligt i 
kapitel 4. I kapitlet beskrivs kortfattat strategier och politiska riktlinjer, styrmodeller och 
uppföljningsmodeller, organisation, stödstrukturer, tekniska lösningar, samt de fram-
gångsfaktorer och hinder som identifierats i studien. Beskrivningarna här syftar inte till 
att ge en heltäckande bild av läget kring sjukdomsförebyggande metoder i respektive 
landsting utan avser i stället att ge ett sammanhang för olika exempel på metoder och 
tillvägagångssätt för implementeringen. Läsningen av det fjärde kapitlet kan därför ses 
som en introduktion till de komplexa sammanhang där sjukdomsförebyggande metoder 
används. Den som är initierad i frågorna kan hoppa över denna del och fokusera läsande 
på nästkommande kapitel.  

I kapitel 5 beskrivs vår tvärfallsanalys, det vill säga det kapitel som väver ihop våra em-
piriska iakttagelser med den teoretiska analysen. Vi inleder med att ge en bild av de speci-
fika förutsättningar som den svenska flernivåstyrningen kan ge för implementering av en 
policy för sjukdomsförebyggande metoder. Genom att jämföra implementeringsproces-
serna i de fyra studerade landstingen lyfter vi sedan fram tematiska frågor som framträder 
i jämförelser mellan fallen. Här lägger vi särskild tonvikt på det som kan ses som länkar 
respektive brott i översättningsprocesserna. Denna analys görs genom att knyta samma 
de teoretiska perspektiven med de empiriska presentationer av landstingens arbeten som 
gjorts i föregående kapitel.  

Avslutningsvis i kapitel 6 sammanfattas och diskuteras de mest centrala slutsatserna av 
studien och med den utgångspunkten pekar vi ut några övergripande rekommendationer 
för hur implementeringen skulle kunna stärkas. 
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2. Implementeringskedjor som 
översättning 

Implementering som en översättningsprocess 

Implementering ses ofta som en planerad och även i viss mån kontrollerad process med 
specifikt syfte. En vanlig utgångspunkt i studier av implementering är att man utgår från 
att policyer eller beslut förs in oförändrade i organisatoriska sammanhang (Elg m.fl., 
2015). Det innebär att man ser det organisatoriska sammanhanget som givet och stabilt. 
För enklare former av policyer eller enskilda beslut kan det naturligtvis ske rätt så obe-
hindrat men i många fall så sker anpassningar och modifieringar utifrån lokala förutsätt-
ningar och intressen.  

Den här studien utgår från ett teoretiskt perspektiv som ser implementering, ledning och 
styrning av offentliga verksamheter som en översättningsprocess. Då synliggörs också 
utveckling och organisering som en processuell förändring över tid. 

I forskningen har på senare år en särskild inriktning kommit att fokusera införandet av 
nya metoder och angreppssätt som organiserade ”resor” (Czarniawska & Sevón, 2005). 
Med den metaforen framhålls att det som färdas förändras och att resan sker både i och 
mellan organisationer, men även i många olika sammanhang eller så kallade kontexter. 
För att kunna resa mellan organisationer måste resenärerna – oavsett om det är människor, 
idéer, maskiner, resurser eller annat – kunna översätta idén in i olika organisationer. För-
mågan att översätta och översättas är centralt för att organisationer ska kunna samverka 
och samhället fungera.  

I denna litteratur särskiljs tydligt översättning från imitation (Latour, 2005; Wihlborg & 
Söderholm, 2013). Här poängteras att det är viktigt att aktörerna inte bara härmar eller 
imiterar vad som sker i andra organisationer utan att de förstår dess innebörder när det 
förs in i en ny organisation. Idéer som förs in i organisationer måste då vara ett resultat 
av självständiga analyser och beslut, även om de ofta bygger på de senaste modellerna 
(och det som är modé) för hur man organiserar (Meyer & Rowan, 1977). Vissa organisa-
tioner tar entusiastiskt emot och kopierar innovationer för att identifiera och utarbeta nya 
sätt att organisera. Oftast blir det emellertid mest skyltfönsteraktiviteter där ledningen 
visar upp de senaste trenderna och det leder sällan till hållbar utveckling av organisa-
tionen. 

Strävan mot en bättre organisation är väl inbäddad i vår moderna samtid. Förändrings-
retorik kan ofta vara omfattande och övertygande. Vissa organisationer lyckas med sina 
utvecklingsinitiativ, ofta efter motgångar och nya kreativa sätt att arbeta. Med tiden ser 
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man sedan sina idéer fångas upp och införlivas i det vardagliga arbetet. Vissa organisa-
tioner har också goda och välgrundade skäl att avstå från att tillämpa nya idéer. I de flesta 
fall uppfyller de nya idéerna/metoderna inte förväntade resultat och blir därför inte sär-
skilt långlivade. I organisationer som leds politiskt och vars verksamheter finansieras med 
offentliga medel tillkommer ytterligare utmaningar, då demokratisk legitimitet som rätts-
säkerhet, tillgänglighet och effektivitet utgör centrala värden. 

Mot denna bakgrund beskriver vi två övergripande perspektiv på förändring – planerade 
implementeringsprocesser eller framväxande förändring.  

Planerade implementeringsprocesser  
eller framväxande förändring? 

Det finn ett stort antal modeller för organisationsutveckling Vi skiljer mellan två typiska 
grupper av modeller (Elg m.fl., 2015). Den första fokuserar på planering och kontroll 
medan den andra lägger större vikt vid processer och lärande. Den förstnämnda handlar 
om att hitta rationella, strukturerade metoder för hur man kan göra översättandet mer 
framgångsrikt (Czarniawska & Sevon, 1996; Røvik, 2008). Denna typ av modell har en 
mer rationalistisk grund, och bygger på antagandet att organisatoriska förändringar och 
utveckling fortskrider genom en uppsättning steg som driver förändringen framåt. I 
många fall kan de också understryka en linjär planeringsdriven förändring, med en stark 
tillit till detaljerad planering och mål-medel analyser. Modellerna kännetecknas av att de 
tar liten hänsyn till frågor om makt, organisatoriska konflikter och lokala sammanhang. 
Modellerna ser helt enkelt organisationen som en funktionell struktur för vad som ska 
göras.  

Den andra typen av modeller däremot fokuserar på processer och lärande (Brulin & 
Svensson, 2011) och har i hög grad utvecklats som en kritik mot den ovanstående mo-
dellen (Weick & Quinn, 1999). I linje med detta har ett antal forskare också argumenterat 
för ett perspektiv på organisationsförändring som betonar förändring som en process av 
lärande och ömsesidig anpassning mellan olika aktörer och perspektiv (March, 1981; 
Beer & Nohria, 2000). Här ses således översättningen av nya begrepp och idéer just som 
processer där aktörerna lär sig att förstå begreppens och idéernas innehåll i relation till de 
sammanhang där de är verksamma.  

Båda dessa idealtypiska grupper renodlar karaktärsdrag och framhåller principiella sär-
drag. I stället för att omfamna den ena eller andra av de två idealtyperna av modeller, 
strävar vi efter att utveckla en samexistens och balans mellan dem. I de studerade lands-
tingen hanteras därmed förändringar som en process med fokus på både planering och 
kontinuerligt lärande. I nedanstående avsnitt beskriver vi vår idé om de översättnings-
kedjor som förenar de båda perspektiven. I dessa kedjor spelar aktörer, i olika delar av 
strukturerna där riktlinjer ska implementeras, stor roll för hur arbetet fortskrider. Här för-
enas den hårdare formen av styrning, planering och kontroll med en mjukare som syftar 
till lärande och utveckling, vilket vi behöver kunna fånga i analyserna. Utifrån ett sådant 
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perspektiv karaktäriseras framgångsrik implementering av att det krävs obrutna översätt-
ningskedjor som balanserar mellan planering/kontroll respektive lärande/anpassning. 

Implementeringar kan då ses som en spridning ut i olika organisationer. Processerna kring 
översättning är ömsesidig och sker växelvis mellan den avsändande och den mottagande 
organisationen.  

Det innebär att implementering ur ett översättningsperspektiv dels kan ske med planering 
och kontroll uppifrån och ner i organisationer, dels att de kliniska verksamheterna kan 
möta upp med lärande och anpassning. De som styr och leder arbetet lär sig i sin tur och 
anpassar planering och kontroll. Winston Churchill lär ha sagt att ”Plans are of little 
importance, but planning is essential” och det är just vikten av planering och lärande som 
en kontinuerlig aktivitet vi avser här. Men vad är det som behöver läras? I nästa avsnitt 
tar vi fasta på behovet av att förstå mottagandet av en idé snarare än det som sprids. Det 
är hos mottagaren vi kan lära oss om kedjebrotten och sammanlänkningarna.  

Översättning genom spridning eller 
genom mottagande? 

Implementering genom ett så kallat spridnings- och diffusionsperspektiv bygger på att 
det finns en kraft i det som sprids och att diffusionen sker som ett resultat av denna inne-
boende kraft. Genom diffusionsperspektivet skulle man då bedöma implementeringen av 
de sjukdomsförebyggande metoderna utifrån deras attraktivitet, enkelhet, tydlighet med 
mera. Men det visar sig att sådana förklaringsmodeller ofta missar mer komplexa imple-
menteringsprocesser. I översättningsperspektivet fångas däremot processernas dubbelhet 
och vi kan även inkludera både mottagarorganisationernas och deras aktörers intressen, 
förutsättningar och möjligheter att arbeta med i detta fall nya riktlinjer.  

Utifrån översättningsperspektivet är det därför inte kraften i det som sprids som är det 
centrala utan hur idéerna skapar motivation, modifieras och ibland även förkastas av ak-
törer med olika intressen. Det handlar med andra ord om hur de mottagande aktörerna 
och organisationerna kan lära och anpassa sig till det nya. Varje steg i kedjan länkas i 
olika verksamheter och aktiviteter där aktörerna är aktiva och översätter sin del av kedjan. 

De här processerna äger rum i sammanhang där många olika projekt konkurrerar om upp-
märksamhet såväl som utrymme och resurser. De sammanhang, som står i fokus här, är 
offentligt reglerade och finansierade verksamheter som kan utföras både i privat och 
offentlig regi och översättningen måste äga rum mellan dessa olika sammanhang.  

Översättning genom imitation har inte varit så fruktbart i komplexa förändringar (Latour, 
2005; Wihlborg & Söderholm, 2013). Det är viktigt att aktörerna förstår innebörden av 
det som ska implementeras när det förs in i en ny organisation och inte bara imiterar vad 
som sker i andra organisationer. Idéer som förs in i organisationer måste då snarare vara 
ett resultat av självständiga analyser och beslut (Meyer & Rowan, 1977). Trots att forsk-
ning har visat att det inte finns några eviga, allmänt duplicerbara sanningar, kvarstår 
drömmen om att finna det mest effektiva sättet att organisera utveckling. Därmed inte 



sagt att det inte går att peka på mekanismer som kan stärka respektive försvaga utveck-
lingsambitionerna. Det är detta som rapporten handlar om, det vill säga vad som möjlig-
gör respektive hindrar arbetet med att föra in de sjukdomsförebyggande metoderna. Men 
hur kan man förstå det teoretiskt? I nästa avsnitt utvecklar vi dessa mekanismer.  

Hållbara översättningsprocesser 
som stödjer implementeringskedjorna 

Genom att betrakta implementering som en kedja där begrepp och metoder kontinuerligt 
översätts och tolkas kan vi synliggöra vad som möjliggör eller hindrar det sjukdoms-
förebyggande arbetet. Sådana stödjande eller hindrande faktorer för översättning mot en 
hållbar implementeringskedja kan utgå från organisatoriska, teknologiska eller politiska 
strukturer och deras samspel med aktörer.  

Med organisatoriska strukturer avses dels de formella organisationsformerna, dels de 
olika former av koordination som krävs för att genomföra uppgiften. Koordinering mellan 
aktörer på olika nivåer i en verksamhet utgör nämligen en viktig aspekt. Särskilt olika 
aktörers roller och handlingsutrymme i en politiskt styrd organisation är centrala att be-
akta i sammanhanget.  

Feedbackmekanismer inom organisationerna skapar olika former av incitament. I vissa 
lägen finns här både politiska och organisatoriska feedbackmekanismer som inte alltid 
ger samstämmiga signaler i organisationen.  

Kompetens kring det sjukdomsförebyggande arbetet är också en viktig del för både aktö-
rerna och organisationen. Centralt är om det finns kompetens för frågorna bland politiker 
och tjänstemän och hur den kunskapen bäddas in i de formella systemen.  

Ett annat tema med organisatoriskt fokus är prioritering och avgränsningar av målgrupper 
för det sjukdomsförebyggande arbetet. Vilka patientgrupper prioriteras och vilka väljer 
att själva avstå från sjukdomsförebyggande arbete och vilka har större sannolikhet att 
ingå?  

De tekniska strukturer som här avses är tekniker för styrning i systemet. Begreppet teknisk 
struktur har ofta en ”hård” klang, men det vi avser är sådant som finns formaliserat för 
att kunna leda och styra ett system – allt från formaliserade styrgruppsmöten till informa-
tionsteknik. Uppföljning av sjukdomsförebyggande åtgärder kan exempelvis användas 
som en form av styrning.  

Med politiska strukturer åsyftas det ledarskap som bedrivs på policynivå både nationellt 
och i landstingen, och av chefer som påverkar utfallet av implementeringen. Här kan det 
även finnas en tydlig normativ ansats i ledarskapet, då åsikterna om de sjukdomsföre-
byggande metodernas position i vården går isär. Det är en avgörande fråga för imple-
menteringskedjans legitimitet. Det kan till exempel finnas risker att en nationell policy i 
sig ifrågasätts och därför inte översätts vidare i landstingen men det finns även motsatta 
möjligheter, det vill säga att policyn stödjer delaktighet och motivation och bidrar till 
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högre aktivitet och tillit i organisationen. Det senare leder också till förbättrade möjlighe-
ter att säkerställa ett långsiktigt arbete med frågorna. Forskning visar att de chefer som 
lyckas driva utveckling i sina verksamheter ofta har en öppen ansats i sitt engagemang 
(Brulin & Svensson, 2013). Den öppna ansatsen innebär att man på olika sätt engagerar 
sig aktivt i utvecklingsfrågorna och ger utrymme för lärande och förändring beroende på 
hur utvecklingen fortgår. Det går med andra ord inte att på förhand planera en förändring 
och sedan överlåta till andra att genomföra. Genom att få med olika parter i samverkan 
bäddar man för hållbara lösningar som är accepterade av olika intressenter. Det ger i sin 
tur grogrund för en bred förankrad legitimitet.  

Aktörerna i en implementeringsprocess kan förstås på lite olika sätt. Beroende på hur 
passiv eller aktiv man är som mottagare av idén får översättningen olika innebörder. Ett 
sätt är att särskilt uppmärksamma dem som agerar drivande för en översättningsprocess. 
De kallas i litteraturen för mediatorer (översättare) eller i politiskt styrda organisationer 
för policyentreprenörer. Men i översättningsprocesser är det viktigt att se att de drivande 
aktörerna inte bara är personer i organisationer. Vissa metoder eller system kan själva 
driva på implementeringen och stödja översättningen. (Callon 1986; Latour 2005). 

En utgångspunkt i vårt arbete är att det sjukdomsförebyggande arbetet kan ses som en 
kedja av aktörer som på olika sätt har relationer till varandra. I kedjan är det sjukdoms-
förebyggande arbetet inte enbart beroende av aktörernas relationer, det påverkas också av 
lagstiftning, olika resurser, stödsystem som IT, checklistor samt etablerad kunskap inom 
området. Aktörsnätverket i kedjan består av de här omkringliggande faktorerna tillsam-
mans med handlandet.  

När vi anlägger ett översättningsperspektiv på implementeringsprocesserna öppnar vi för 
att synliggöra de medvetna och ibland omedvetna val som sker då riktlinjerna ska an-
vändas (eller avfärdas) i praktiskt arbete. Vi ser med översättningsteorins begrepp hur 
riktlinjer i vardagsarbete övergår från standardiserad och generell kunskap till lokala 
praktiker och specifik kunskap genom anpassning och integrering. I användning omska-
pas då riktlinjefrågorna från generella policyer eller symboler till lokala verksamheter. 
Med andra ord sänks symbolen ”sjukdomsförebyggande metoder” ner i vardagspraktiken 
och där måste denna symbol konkurrera med andra aktiviteter om uppmärksamheten i ett 
begränsat utrymme.  
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•  

Figur 1 Översättning av riktlinjer  

 

Figur 1 visar att de båda ändpunkterna har mycket olika karaktäristik och därför kan man 
spåra och beskriva översättningarna från båda hållen. Genom att följa hur symbolen för-
ändras genom processen kan stödjande aktörer som bidrar till översättning identifieras, 
men också kedjebrott. I det aktuella fallet är regeringen och Socialstyrelsen aktörer till 
vänster i bilden och lokala kliniker och patienter till höger. Kedjebrotten kan ge indika-
tioner på faktorer som motverkar i arbetet att införa riktlinjerna. De motverkande meka-
nismerna behöver nödvändigtvis inte vara av aktiv karaktär – till exempel kan personer i 
ledande positioner fatta beslut att inte driva frågorna vidare, de kan också förhålla sig 
passiva. Ofta är inaktivitet en orsak till kedjebrott.  

Sammanfattningsvis ser vi implementeringsprocesser som en översättningskedja från 
riktlinjearbete på nationell nivå till användning i klinisk vardag. För att realisera detta 
arbete krävs att kedjan håller ihop hela vägen till ändpunkten där riktlinjerna integreras i 
det kliniska arbetet. Det här perspektivet ger oss möjligheter att analysera översätt-
ningskedjorna i sin helhet – från regeringens idéer om de nationella riktlinjerna för sjuk-
domsförebyggande arbete, som tas emot och förs ut i regionerna/landstingen via olika 
politiska och förvaltningsadministrativa aktiviteter – till realiserad klinisk praktik som 
slutligen leder till att människor ändrar sitt vardagsliv för att undvika sjukdomar.  
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Översättningar in i praktiskt arbete kräver legitimitet 

När översättningen av riktlinjerna når sin slutstation, den praktik där de ska användas, bör 
förutsättningar vara på plats så att riktlinjerna kan integreras i arbetet utan alltför stora 
extra insatser. Men för att åstadkomma integreringen måste också de professionella upp-
fatta att arbetet är legitimt (Semmer m.fl., 2015). I teorier om stress och arbetets innehåll 
poängteras att illegitima arbetsuppgifter orsakar en så stor börda på personal att de till 
och med kan hota integritet och självkänsla. Kärnan i illegitimitets-begreppet innebär att 
de professionella anser att de inte bör utföra uppgiften (Semmer m.fl., 2015). En arbets-
uppgift är illegitim om den uppfattas som orimlig eller om den är onödig. Uppgifternas 
illegitimitet hänger inte ihop med dess inneboende kvaliteter utan med dess innehåll för 
en given person vid en given tidpunkt och plats. Samma uppgift kan alltså bedömas 
legitim eller illegitim beroende på kontext.  

 





 

13 

3.  Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie av fyra landstings implementering och 
arbete med de sjukdomsförebyggande metoderna. Speciellt fokus ligger på de förvalt-
ningsadministrativa delarna av landstingens arbete med att implementera riktlinjerna. 
Men vi vill också se hur dessa förvaltningsadministrativa styrmedel översätts ut i kliniska 
verksamheter i möten med patienter liksom vi på samma sätt vill se kopplingen till den 
politiska nivån i respektive landsting.  

Urval av landsting  

Urvalet av fall såväl som informanter har gjorts för att i möjligaste mån spegla hela 
Sverige. För att fånga olika styrningsmekanismer och hur kedjor byggs i olika kontexter 
valde vi att fokusera agerandet i olika landsting med den övergripande strategin att stude-
ra olikheter dem emellan. Variation vad gäller storlek var ett första urvalskriterium (se 
t.ex. Baldersheim & Ståhlberg, 2002; Pollitt & Bouckaert, 2004) liksom partipolitisk färg. 
Vidare betonades strukturer och processer som används för att styra, leda och organisera 
arbetet samt även de lösningar som var centrala i landstingens/regionernas implemen-
teringsarbete. De studerade landstingen valdes för att spegla följande perspektiv: stad 
respektive landsbygd, politisk styrning och landstingen/regionernas storlek. 

De fyra studerade landstingen (från norr till söder) är:  

• Norrbottens läns landsting 

• Stockholms läns landsting  

• Region Östergötland  

• Region Skåne 
 

Då denna studie genomförts drygt ett år efter senaste allmänna valet 2014, har de som nu 
leder respektive landsting haft mindre än ett år på sig att få igenom sina styrnings- och 
ledningsprinciper. I tre av de fyra studerade landstingen har den politiska majoriteten varit 
densamma över det senaste valet. Landstinget i Norrbotten utmärker sig här, då den 
socialdemokratiska ledningen ensamt har lett landstinget sedan den allmänna rösträtten 
infördes.  

Mer svårfångade olikheter mellan landstingen handlar om kontextfaktorer som kan rela-
teras till det sjukdomsförebyggande arbetet. Även här strävade vi efter variation i flera 
olika avseenden. En generell men dock användbar faktor för det sjukdomsförebyggande 
arbetet är ohälsotal. Ohälsotalen varierar mer inom landstingen än mellan dem, men det 
finns också en variation på mer aggregerad nivå där främst Norrbotten halkar efter och 
där den förväntade medellivslängden utmärker sig som låg.  
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Primärvårdens organisering, i form av andel vårdcentraler i alternativ drift, ekonomiska 
fördelningsprinciper och lokal handlingsfrihet för enskilda enheter, kan också ses som en 
premiss som vi vill variera. Här utmärker sig Skåne som det landsting med flest primär-
vårdsenheter i alternativ regi. Primärvårdsenheterna i Norrbottens läns landsting har hög 
variation i närhet till sina patienter, då länet delvis präglas av omfattande glesbygd. Här 
är också bemanningen inom primärvården mest osäker och landstinget har en mycket hög 
grad av läkare utan fasta anställningar vid den enhet där de tjänstgör, så kallade hyrläkare. 
Vi anser att vi med de fyra landstingen har uppnått god variation, om dock med en viss 
överrepresentation av storstadsområdena.  

De kvalitativa fallstudierna i landstingen bygger på data från olika källor för att ge en så 
heltäckande bild som möjligt av de studerade processerna. Intervjuer med aktörer inom 
landstingen, offentliga nationella dokument såsom policys, riktlinjer, utredningar, regio-
nala dokument framtagna av landstingen samt analyser av relaterade myndighetsrapporter 
har ingått i en systematisk analys (underlaget).  

För att fånga relationen mellan landstingsledningen och professionella inom vården har 
vi genomfört intervjuer med olika professioner inom primärvården med ambitionen att få 
en spridning mellan professionsgrupperna. Dock har chefer inom primärvården varit en 
prioriterad grupp. Intervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär. Det innebär att vi 
har haft en intervjuguide med centrala teman och frågeställningar och i varje intervju har 
mer konkretiserade frågor formulerats för att kunna följa upp intressanta och relevanta 
aspekter. I bilaga 1 redovisas de intervjuade personerna i landstingen. Särskilt betydelse-
fullt var att vi hade en öppenhet i frågorna och beredskap för att knyta an till de frågor 
som var viktiga för respondenterna vi mötte.  

Analyserna syftade till att se hur implementeringskedjor byggs upp och till att identifiera 
hinder och begränsningar som bryter kedjornas möjligheter att nå ända ut till slutanvända-
ren. Det innebär ett särskilt fokus på kritiska situationer i implementeringskedjan. De 
slutsatser och förslag på åtgärder som skisseras avslutningsvis syftar till att forma mer 
hållbara implementeringskedjor och länka samman de brott i implementeringskedjorna 
som här identifieras. 
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4.  Implementering av de sjukdomsföre-
byggande metoderna – fyra fall 

I kapitlet beskriver vi de fyra landsting/regioner som studerats närmare vad gäller arbetet 
med de sjukdomsförebyggande riktlinjerna – Norrbottens läns landsting, Stockholms läns 
landsting, Region Östergötland och Region Skåne. Beskrivningarna här syftar inte till att 
ge en heltäckande bild av läget kring sjukdomsförebyggande metoder i respektive lands-
ting. Presentationerna avser i stället att ge ett sammanhang för olika exempel på metoder 
och tillvägagångssätt för implementeringen. Vissa särskilt utmärkande exempel lyfts 
fram. På så sätt kan vi peka på hinder och stödjande strukturer och processer i respektive 
landsting. Utifrån dessa illustrationer fokuserar vi sedan i kapitel 5 de generella teman 
som framträder i översättningskedjorna.  

Varje fall presenteras med en generell karaktärsbeskrivning av landstinget/regionen vil-
ket följs av befolkningens levnadsvanor vad beträffar tobaksbruk, alkohol, kost och 
motion. Vidare i kapitlet beskrivs landstingens/regionernas arbete med de sjukdomsföre-
byggande riktlinjerna.  

De fyra fallbeskrivningarna bygger på intervjuer med nyckelpersoner inom respektive 
landsting/region samt styr- och policydokument. Total har cirka 31 personer intervjuats i 
olika delar av landstingen/regionerna från politiker via förvaltningen ut till verksamheter-
na. Intervjuerna har gett både inblick i implementeringen och det nuvarande arbetet med 
riktlinjerna samt inställningen till riktlinjerna. 

Norrbottens läns landsting 

Norrbottens län är Sveriges till ytan största län. Här bor en kvarts miljon människor i 
14 kommuner. De flesta bor i kustområdet inom några mils radie från Luleå (lansstyrel-
sen.se/norrbotten). Länet är således glest befolkat med endast 2,6 invånare per km2.  

Vårdvalet i NLL infördes år 2010 i samband med vårdvalsreformen. Landstingets interna 
organisation är sedan år 2014 uppdelad i närsjukvård och länssjukvård, till skillnad från 
tidigare divisioner kring medicinska specialiteter såsom medicin, kirurgi och psykiatri. 
Detta är ett sätt att möta utmaningar förknippat med att ge primärvård såväl som specia-
listsjukvård till en relativt liten befolkning som bor spridda i ett stort län (nll.se [2]).  

Inom länet finns det för närvarande 34 primärvårdsenheter som kallas hälsocentraler. I 
början av år 2013 bytte landstinget namn på vårdcentralerna till hälsocentraler för att sätta 
fokus på förebyggande hälsovård (nll.se [4]). 30 drivs av landstinget och 4 i alternativ 
regi. Länet har den lägsta andelen primärvårdsenheter i alternativ regi (Konkurrensverket, 
2014: 39). På många mindre orter i länet finns det distriktsmottagningar som filialer till 
hälsocentralerna (nll.se [3]).  
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Norrbottningarnas levnadsvanor vad beträffar tobaksbruk,  
alkohol, kost och motion 

Den övergripande och främsta utmaningen för hälso- och sjukvården i länet är, som det 
beskrivs i Hälsobokslut (2014: 2) – att norrbottningen dör tidigare än riket och är sjukare. 
Detta vill landstinget ändra på genom att minska hjärt- och kärlsjukdomar, förbättra mat-
vanor, minska stillasittande och öka fysisk aktivitet samt minska rökningen och vara goda 
förebilder för länets unga vad gäller levnadsvanor. I Hälsobokslutet konstateras även att 
medellivslängden för både män och kvinnor i länet ligger under riksgenomsnittet.  

Strategier och politiska riktlinjer  

Landstingsstyrelsens plan anger att hälsofrämjande förhållningssätt ska vara väl inarbe-
tade i verksamheten och att tidigt förebyggande arbete ska prioriteras. Sjukdomsföre-
byggande metoder ska integreras i det dagliga patientarbetet samt genom bredare befolk-
ningsinsatser. Det illustreras av de hälsosamtal som är riktade till vissa åldersgrupper 
(Landstingsstyrelsens plan 2016–2018).  

Riktlinjerna för de sjukdomsförebyggande metoderna nämns alltså inte explicit i 
landstingsstyrelsens senaste plan. Däremot återfinns de i beställningen till primärvården. 
Där uttrycks det som att ”de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 
ska implementeras i primärvårdens uppdrag”. För att denna implementering ska under-
lättas finns det både strukturersättning och prestationsbaserade ersättningar (Beställning 
Primärvård 2015). 

Som stöd för verksamheterna har NLL tagit fram en handläggningsöverenskommelse 
(HÖK) för de sjukdomsförebyggande riktlinjerna, som närsjukvården och länssjukvården 
ska implementera enligt beställningen”. 

I handläggningsöverenskommelsen sammanfattas riktlinjerna för det sjukdomsförebygg-
ande arbetet och det tydliggörs hur de ska tillämpas i Norrbotten. Målet är att de sjuk-
domsförebyggande metoderna ska integreras i ordinarie verksamhet och med landstingets 
övriga satsningar på en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I HÖK:en anges önskad 
dokumentation, hälsofrämjande förhållningssätt, rekommenderade samtalsmetoder (nll-
plus.se [2]), men det kompletta dokumentet är enligt hemsidan under uppbyggnad 
(nllplus.se [4]).  

Styrmodeller och uppföljningsmetoder  

I samband med införandet av riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete uppmanades 
hälsocentralerna att ta fram en strukturell handlingsplan för sitt hälsofrämjande arbete 
inom de fyra områdena: tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost. De hälsocentraler som 
fick sin plan godkänd av landstinget erhöll en fast ersättning på minst 100 000 kronor per 
år för varje område. (Läkartidningen, 2011). Denna styrmodell användes till och med år 
2014. 
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Det nuvarande ersättningssystemet för implementering av riktlinjerna består av struktur-
ersättning kompletterad med en prestationsbaserad ersättning. Den prestationsbaserade 
delen kräver att hälsocentralen har en etablerad, godkänd handlingsplan samt bedriver 
aktiva insatser mot två utvalda riskgrupper med exempelvis diabetes, högt blodtryck, 
övervikt eller fetma samt depression/ångest och sömnstörning. Strukturersättningen följs 
upp utifrån andel patienter i en riskgrupp som har journalförd riskbedömning avseende 
levnadsvanor samt andel patienter med konstaterad risk och som fått dokumenterade 
åtgärder enligt nationella riktlinjer. Det genomsnittliga resultatet i länet från föregående 
år utgör målnivån för året.  

Den prestationsbaserade ersättningen gäller områdena tobak och fysisk aktivitet. Hälso-
centralerna får ersättning för dokumenterad identifikation och åtgärd i enlighet med de 
sjukdomsförebyggande riktlinjerna. Ytterligare krav för ersättning är att registrering och 
dokumentation utförs enligt anvisningar i det elektroniska journalsystemet VAS (Beställ-
ning Primärvård 2015). Därtill är Hälsosamtal en viktig nyckel som lyfts av flera infor-
manter i länet. Enligt beställningen av primärvård för år 2015 ska alla hälsocentraler 
erbjuda hälsosamtal till dem som under året fyller 30, 40, 50 eller 60 år. 

Organisationen  

Dessa frågor organiseras från landstingets mest centrala enheter. I landstingsdirektörens 
stab ingår en utvecklingsavdelning med tre enheter. En av enheterna är Folkhälsocentrum 
(FHC), som hanterar de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Folk-
hälsocentrum (FHC) har funnits sedan år 2012 (nll.se [6]). Ett tiotal personer arbetar på 
FHC som har ett övergripande ansvar över NLLs gemensamma folkhälsoarbete (nll.se 
[7]).  

NLL är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). 
FHC är processledare och sammankallande i landstingets organisation kring HFS. Kring 
HFS finns ett tiotal temagrupper där alkohol, fysisk aktivitet, tobaksprevention och mat-
vanor samt avtal/ersättningssystem och indikatorer diskuteras och utvecklas. Temagrupp-
erna fungerar som en länk ut till verksamheterna. I grupperna ingår en verksamhets-
utvecklare i var och en av de fem närsjukvårdsområdena samt en person för länssjuk-
vården. De ansvarar bland annat för att lokala arbetsgrupper bildas, samordnar nätverket 
för FaR, tobaksavvänjare samt utövare av hälsosamtal.  

Expertgrupper inom landstinget tar emot nya, uppdaterade eller kompletteringar av natio-
nella riktlinjer. Gruppernas uppdrag är att förse landstinget med expertunderlag, samman-
ställa en landstingsgemensam vårdprocess för området (HÖK), kontinuerligt bevaka och 
följa upp området samt ta fram lämpliga uppföljningsmått. Det finns en särskild expert-
grupp för sjukdomsförebyggande metoder (Landstingsstyrelsens plan 2016–2018).  
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Stödstrukturer och tekniska lösningar 

NLL har skapat en kommunikationsportal för att även kunna integrera alternativa vård-
givare, leverantörer, förtroendevalda och andra som samarbetar med landstinget inom 
hälso- och sjukvården i Norrbotten. Plattformen kallas NLLplus. Här anges att riktlinjerna 
för sjukdomsförebyggande arbete har en central plats i landstingets arbete med kunskaps-
styrning1 då ”… Socialstyrelsens nationella riktlinjer omfattar stora behovsgrupper och 
representerar 80 procent av hälso- och sjukvårdens kostnader” (nllplus.se [1]). 

Handläggningsöverenskommelsen, som vägleder arbetet, har i detta sammanhang bearbe-
tats för att ge en översikt av de sjukdomsförebyggande metoderna. På så sätt skapas en 
vårdprocesskarta, som visar vem, när och vilken åtgärd som är effektivast för att förändra 
respektive levnadsvana. På NLLplus-portalen ges även information om journalföring och 
KVÅ-koder (nllplus.se [3]). Dokumentation av bedömningen av levnadsvanorna samt 
KVÅ-koderna sker i det elektroniska journalsystemet VAS. Detta är idag helt utbyggt i 
primärvårdens delar av specialistvården.  

Innan hälsosamtalen inleddes fick alla som skulle utföra samtalen gå en tredagars-
utbildning där bland annat samtalsteknik och mötet med patienten ingick. Utbildningen 
är inte direkt kopplad till de sjukdomsförebyggande metoderna. Men det finns flera delar 
i utbildningen som har direkt bäring på det dagliga arbetet med riktlinjerna. Landstinget 
har utarbetat en informationsfolder ”Samtala om hälsa” till vårdpersonal för att ge stöd 
vid samtal om levnadsvanor (se utdrag nedan). Det finns även informationsmaterial om 
KVÅ-koder. Denna folder som publicerades i juni 2015 verkar ännu inte ha nått ut i 
landstingets verksamheter 
•  

 

Bild 1  Uppslag i foldern ”Samtala om hälsa. Motivationsguide för samtal  
om levnadsvanor och upplevelse av hälsa”.  

Ett ytterligare verktyg för att stödja implementeringen av det sjukdomsförebyggande 
arbetet är en webb-utbildning om levnadsvanor och hälsa. Den är utformad för all vård-
personal i länet. Utbildningen innehåller information om norrbottningarnas levnadsvanor, 

                                                
1 Kunskapsstyrning definieras som – ”Val och beslut i alla delar av systemet ska baseras på rekommenda-
tioner som utarbetas utifrån bästa tillgängliga medicinska kunskap”. 
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olika tekniker för att informera i dialog om patientens levnadsvanor, hur dokumentatio-
nen i journalsystemet går till samt ge ökad kunskap om sambandet mellan levnadsvanor 
och hälsa. Genom denna utbildning utmanas även vårdpersonalen att reflektera kring sina 
egna levnadsvanor. Folkhälsocentrum erbjuder föreläsningar och utbildningar via nätet 
för bredare målgrupper genom tjänsten Folkhälsa online (nll.se [8]). Nedan ges några 
exempel från de utbildningar som finns tillgängliga på nätet.  

 

     
 

     
•  

Bild 2 Fyra exempel från webbutbildningen om levnadsvanor och hälsa  
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Stockholms läns landsting 

Stockholms läns landsting omfattar 21 kommuner och har en befolkning på 2,2 miljoner, 
varav cirka 500 000 är utrikesfödda (scb.se). SLL har 10 sjukhus och cirka 350 vård-
centraler. I länet finns sex kommuner med högst andel utrikesfödda i landet. Stockholms 
kommun är den största och befolkningstätaste delen med 912 000 invånare och en befolk-
ningstäthet på 334 invånare per kvadratkilometer. I länet finns även glesbefolkade områ-
den som skärgården och andra ytterområden. Länet har en stark befolkningstillväxt be-
roende på hög inflyttning och ett tydligt födelseöverskott. På så sätt har Stockholms län 
en något yngre befolkning än riket i genomsnitt, även om det varierar både mellan och 
inom kommunerna (lansstyrelsen.se/stockholm). Mellan åren 2010–2020 förväntas be-
folkningen öka med 350 000 personer (sll.se [1]).  

Stockholmarnas levnadsvanor  

Hälsan hos befolkningen i Stockholm mäts vart fjärde år i en folkhälsoenkät med fokus 
på hälsa och levnadsvanor. I rapporten från år 2015 konstateras att medellivslängden i 
länet har ökat, främst tack vare minskad dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar. Samtidigt pekas 
nya riskområden ut, särskilt ungas psykiska ohälsa, övervikt och en ökad ojämlikhet kring 
hälsa för enskilda (folkhalsoguiden.se).  

Strategier och politiska riktlinjer 

Ett av målen med det hälsofrämjande arbetet är ”en god och jämlik hälsa för alla i länet” 
(vårdguiden.se [1]). Stockholms hälso- och sjukvård är i en process av stark förändring. 
Landstinget har övergått från styrning med områdesansvar till vårdval i linje med natio-
nell lagstiftning och valfrihet inom primärvården (SFS 2008:962). 

Landstinget uppmärksammar utmaningen med ökade vårdbehov och befolkningstillväxt 
med alltmer varierande behov (Framtidsplan för hälso- och sjukvården, sll.se[1]). Som 
respons på detta lyfts flera åtgärder fram som ligger i linje med de sjukdomsförebyggande 
metoderna. För primärvårdens strategiska betydelse fastställs i planen (sll.se [1]) fyra 
grundpelare: 
 

• Individens hälsa är i fokus vid varje möte med vården. 

• Oavsett vart individen vänder sig kommer individen rätt. 

• Tillräcklig och adekvat information och kompetens finns i hela vården. 

• Patientens samlade behov är utgångspunkt för var och av vem vården ges. 
 
Ett projekt – i linje med ovanstående framtidsplan för att stödja implementeringen av 
riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder – är Goda levnadsvanor – stöd för inför-
ande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom Stockholms läns 
landsting. Projektet genomfördes under åren 2013–2014. En projektplan redovisades för 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 oktober 2013 och nämnden beslutade att lägga an-
mälan till handlingarna. I beslutet klargjordes även att genomförandet ska relateras till 
följande verksamheter inom SLL ”kliniska besluts- och metodstöd, journalsystem och 
eHälsa, fortbildning och kommunikation, avtalsstyrning samt lokala strukturer och pro-
cesser med erbjudande om stöd till vårdverksamheterna” (Hälso- och sjukvårdsnämndens 
protokoll, den 8 oktober 2013). 

Arbetet har utvecklats och breddats och idag återfinns dessa intentioner i landstingets plan 
– Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 (vardgivarguiden. se). 
Programmet grundas tydligt i Socialstyrelsens riktlinjer. De fyra fokusområdena kring 
matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak står i fokus. I programmet översätts tydligt 
hur de kan hanteras i den kliniska vardagen och i möten med patienter. Här återfinns både 
de olika samtalsmetoder som presenteras av Socialstyrelsen och KVÅ-koderna för 
uppföljning av aktiviteterna. Sammantaget kan programmet sägas utgöra en mycket 
konkret översättning av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande arbete.  

Programmet har utvecklats i samarbete mellan mediciniskt professionella på olika nivåer, 
företrädare för förvaltning och landstingspolitik samt patientföreningar. I framtagandet 
av programmet förelåg således både ett brett förankringsarbete och tydligt fokus på 
Socialstyrelsens rekommendationer. Eftersom programmet så pass nyligen lanserats är 
emellertid dess effekter i den kliniska vardagen svåra att se. Programmet har ett tydligt 
personcentrerat förhållningssätt (s.11) och även de föreslagna formerna för uppföljning 
är i hög grad personcentrerade. I budget för år 2016 betonas att “Alla vårdgivare ska 
identifiera och följa upp sina riskpatienter för att förebygga komplikationer och följdsjuk-
domar. Med utgångspunkt från bland annat Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdoms-
förebyggande metoder ska framför allt primärvården stödja en förändring av ohälsosam-
ma levnadsvanor” (sll.se [2]). 

Styrmodeller och uppföljningsmetoder 

Den övergripande styrmodellen för SLL har varit en geografiskt grundad organisation 
och fortfarande finns tre Sjukvårdsstyrelser.  

Listningsersättning utgår till vårdgivaren och varierar mellan 953–2064 kronor per år 
beroende på den listades ålder. Ersättningsnivåerna baseras på ett index som utgår från 
den relativa skillnaden mot länet som helhet. Ersättningsmodellen för husläkarverksam-
heten genomgår stora förändringar till år 2016, med en socioekonomisk justering och en 
sänkt besöksersättning för läkarbesök i syfte att stimulera till nya arbetssätt och bättre 
omhändertagande av bland annat kroniskt sjuka.  

Den målrelaterade ersättningen har utvecklats och förenklats. Husläkarverksamheten har 
ett stort ansvar för att bedriva ett aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande ar-
bete, och ska erbjuda hälsofrämjande insatser till listade patienter i alla åldrar. Preventiva 
åtgärder i enlighet med gällande riktlinjer ska införas.  

Därtill finns, för att stödja primärvård i mer socialt utsatta områden, pilotprojektet Kon-
takta, Informera, Motivera – metoder för mer jämlik hälsa (KIM). Inom projektet kan 
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vårdcentraler i socio-ekonomiskt svagare områden söka medel för att genomföra hälso-
inriktat arbete. Projektet omfattar nu sex vårdcentraler med särskilda tilläggsavtal, vilka 
gäller för ett år i taget och följs upp årligen. KIM kännetecknas av metoder för att möta 
människor på deras egna villkor. Utvecklingsarbetet inom KIM beskrivs på en vård-
central som att:  

… vi kan ju nu ha öppet hus, då vi har gratis ... hälsodag. Man kommer och mäter 
sig och väger sig och tar blodtryck och tar blodsocker och får hälsoråd. 

Genom projektet får primärvården ökade resurser för att nå dem som vården vanligtvis 
har svårt att komma i kontakt med. Information om vård och hälsa ska ske på ett sätt som 
passar målgrupperna. Primärvården kan erbjuda besök för hälsokontroller, information, 
rörelse, föreläsningar och samverkan och genom bred samverkan i lokalsamhället erbjuds 
även på andra platser föreläsningar och gruppsamtal om motion, matvanor och vård. 
Konkret så ska vårdgivarna (husläkarna) årligen svara på frågor om antal patienter som 
besökt mottagningen under kalenderåret i de fall det i journalen finns dokumenterat pa-
tientens BMI. De ska också svara på hur många registrerade hemsjukvårdspatienter, 65 
år och äldre, där det i patientjournalen finns uppgift om längd och vikt eller BMI under 
året. Besvaras ska också hur många identifierade patienter man träffat under kalenderåret 
med tobaksbruk, riskbruk av alkohol, med otillräcklig fysisk aktivitet samt med ohälso-
samma matvanor. Till ovanstående kommer de centrala statistiska sammanställningarna 
som beställarna gör utifrån patientregister och journaler om KVÅ-koder för åtgärder an-
gående levnadsvanor. 

Stockholms landsting ersätter vårdgivarna i första hand utifrån besöksersättningar. 
Ersättningen varierar utifrån vilken personalgrupp som berörs, om det är enskilda patient-
besök eller gruppbesök. Ytterligare ersättning utgår om vissa åtgärder utförs. Även för de 
verksamheter som direkt kan relateras till det sjukdomsförebyggande arbetet finns sådana 
specificerade ersättningar. Ersättning utgår till exempel med 200 kronor för ”rådgivande 
samtal” och för ”kvalificerat rådgivande samtal” om levnadsvanor (tobak, alkohol, kost, 
motion). Ersättningen utgår till primärvårdsenheten om samtalen utförts av distriktsskö-
terska eller sjuksköterska med adekvat utbildning. För uppföljning används KVÅ-kod-
ningen. Landstinget har dock tak för antalet sådana besök, högst 20 procent av det totala 
antalet under året fakturerade besök inom denna KVÅ-kod. En chef inom primärvården 
pekar på hur de listade brukarna kan analyseras: 

... det finns fantastiska datorprogram som visar exakt de 9500 listade jag har, hur 
många diabetiker jag har, vilket HBA1C, ... ekonomer följer upp, vi har fantastiska 
epidemiologiska program… 

Den stora organisationen Stockholms läns landsting har här andra resurser att följa upp 
mer aktivt än de mindre landstingen.  

Stödstrukturer och tekniska lösningar 

Förutom primärvårdens uppdrag inom det sjukdomsförebyggande arbetet framhålls i 
Stockholms läns landsting de särskilda livsstilsmottagningar som finns för personer som 
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riskerar att få eller har alkoholproblem (livsstilsmottagningen.se). Dessa mottagningar 
drivs inom Beroendecentrum på flera håll i länet. Vid vissa mottagningar adresseras sär-
skilda grupper som exempelvis unga.  

Än så länge saknas i de elektroniska patientjournalsystemen möjligheter till standardise-
rad registrering och uppföljning av det sjukdomsförebyggande arbetet. Exempelvis söker 
man nu metoder för att inkludera ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdoms-
behandling”, e-FYSS i journalsystemen. 

Ett nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård för aktörer i landstingsfinansierad 
verksamhet ska etableras och utvecklas. Samarbetet med de tre kunskapscentra inom 
Stockholms läns sjukvårdsområde – Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), 
Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) och Centrum för 
epidemiologi och samhällsmedicin (CES) fortsätter. Genom avtalen stöds landstingets 
folkhälsoarbete med kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt hälsofrämjande 
arbete.  

Region Östergötland 

Östergötland är Sveriges femte största län med cirka 445 000 invånare och med totalt 13 
kommuner i länet. Kommunerna varierar i storlek, från den minsta kommunen Ydre 
(3700 invånare) till den största Linköping (153 000 invånare). Hälften av befolkningen 
bor i de två största kommunerna, Norrköping och Linköping (www.lansstyrelsen.se 
/ostergotland).  

Landstinget i Östergötland ombildades den 1 januari 2015 till Region Östergötland (RÖ) 
genom en sammanslagning med det tidigare regionförbundet Östsam. Den nuvarande 
visionen, som inte omarbetats sedan regionbildningen, är: BRA VÅRD OCH BÄTTRE 
HÄLSA – Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få 
uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett 
hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs (Landstingets strategiska plan, 
2015–2017: 5). 

Regionens verksamhet inom hälso- och sjukvården är organiserad i ett 15-tal olika en-
heter. Fem enheter hanterar den länsövergripande specialiserade vården som ges vid de 
tre sjukhusen: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och 
Lasarettet i Motala. Fyra enheter ansvarar för närsjukvården där bland annat de cirka 40 
vårdcentralerna i egen regi ingår samt ett 10-tal som drivs i alternativ regi, även viss 
specialiserad vård ges på uppdrag av regionen vid enheter i alternativ regi. Det totala 
antalet besök inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland var 663 400 år 2014 
(www.regionostergotland.se). 
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Östgötarnas levnadsvanor vad beträffar tobaksbruk,  
alkohol, kost och motion 

Den nationella folkhälsoenkäten2 visar att östgötarnas levnadsvanor liknar rikssnittet. Det 
pekar på att – 9 av 10 inte äter tillräckligt med frukt och grönt, 1 av 3 rör inte på sig 
tillräckligt, hälften har övervikt/fetma, 1 av 10 röker varje dag och 1 av 10 snusar. I själv-
skattningen uttrycker däremot 3 av 4 östgötar att de mår bra eller till och med mycket bra. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter i sin verksamhetsplan fram att de behöver adressera 
den höga andelen rökare både bland män och kvinnor (Hälso- och sjukvårdsnämndens 
verksamhetsplan 2015). Tobak är således en prioriterad del av det sjukdomsförebyggande 
arbetet och frågan om tobaksbruk har ställts till flest patienter (18 %) medan de andra tre 
levnadsvaneindikatorerna har ställts till mellan 2–3 procent av patienterna (Nätverksträff 
HT-2015 – Hälsonätverk för Hälso- och FaR-samordnare samt Tobaksavvänjare).  

Strategier och politiska riktlinjer  

De sjukdomsförebyggande riktlinjerna uppmärksammas i såväl regionens senaste strate-
giska plan som i hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) verksamhetsplan för 2015. Även 
i den strategiska planen framhålls att regionen ska integrera hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande synsätt och rutiner i sina styr- och vårdprocesser. Särskilt framhålls 
betydelsen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande insatser.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) agerar beställare för att tillvarata befolkningens 
vårdbehov (Vårdval Östergötland). I HSN verksamhetsplan för 2015 framgår att – ”Vad 
gäller insatser kopplade till tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet ska Socialstyrelsens 
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder användas som stöd vid val av åtgärdsnivån. 
Primärvård, specialistvård och tandvård är alla viktiga aktörer i detta och vars roller 
ytterligare kan stärkas” (Hälso-och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2015). I en mer 
generell överenskommelse mellan HSN och landstingets produktionsenheter beskrivs 
innebörden av en sjukdomsförebyggande vård, som att vården ska förebygga och behand-
la sjukdom (Överenskommelse om uppdrag 2015 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden 
och landstingets produktionsenheter). 

Styrmodeller och uppföljningsmetoder  

I regelboken kring leverans av primärvård anges sjukdomsförebyggande insatser som sär-
skilt prioriterade områden (Vårdval Östergötland – Regelbok för vårdval primärvården). 
Här anges att de som utför vård på regionens uppdrag ska: 

• Bemöta patienten utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhåll-
ningssätt och därigenom stärka det friska och utveckla individens egenkraft och 
förmåga till läkning samt patientens upplevelse av delaktighet i vård och be-
handling  

                                                
2 I Östergötland skickas det ut cirka 4000 enkäter. Svarsfrekvensen var cirka 50 procent. 
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• Aktivt arbeta med levnadsvanor som en integrerad del i utredning och behandling, 
samt som preventiv åtgärd på ett sätt som upplevs stödjande och relevant för 
patienten.  

• Identifiera personer och patienter samt grupper med ökad risk för att utveckla 
ohälsa i tidigt skede samt utifrån riskgruppernas behov och förutsättningar göra 
insatser för att förebygga sjukdom och ohälsa.  

 

Den löpande uppföljningen av den vård som beställs sker utifrån en modell som är 
dialogbaserad och utvecklingsorienterad (Vårdval Östergötland – Regelbok för vårdval 
primärvården). Uppföljningen det senaste året pekar på att levnadsvanor har registrerats 
i högre grad än tidigare år. Samtidigt konstaterar emellertid regionens enhet för hälso-
analys som gjort uppföljningen – att det finns potential att utveckla såväl arbetet med 
levnadsvanorna som implementeringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsföre-
byggande metoder (Sammanfattande bedömning 2014, Enheten för hälsoanalys). 

För att uppmuntra arbetet har även ekonomiska styrmedel använts. I Region Östergötland 
utgörs de av en kvalitetsbonus, som kallas Mål och Mått. Modellen syftar till att stimulera 
utveckling inom några givna områden. Tobakslutarstöd är för närvarande ett av tre om-
råden som ingår i Mål och Mått 2015. Totalt fördelas 7 miljoner under år 2015 till de 
primärvårdsenheter som på bästa sätt utvecklar sitt arbete inom området (Mål- och mått 
2015 Regelboken). Ett annat bredare ekonomiskt styrmedel i relaterade områden är 
Hälsopotten som kan sökas för att initiera och stödja arbete som främjar hälsa hos utsatta 
grupper i befolkningen (vardgivarwebben.regionostergotland.se [11]). Här finns årligen 
6 miljoner att söka men de är inte direkt kopplade till det sjukdomsförebyggande arbetet.  

Organisation kring de sjukdomsförebyggande metoderna  

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder hanteras på landstingsnivå 
främst genom Enheten för hälsoanalys inom Centrum för hälso- och vårdutveckling. Det 
är ett stöd- och servicecentrum som samlar kunskap och kompetenser från flera områden. 
Enhetens huvudsakliga uppdrag är att stödja den vårdnära verksamhetsutvecklingen I 
verksamhetsplanen kopplar de an till riktlinjerna; ”Av vikt är att de åtgärder … som 
rekommenderas av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder följs”. 
(Centrum för hälso- och vårdutveckling verksamhetsplan 2015). I och med regionbild-
ningen fick Enheten för hälsoanalys ett reviderat uppdrag där det framför allt tydliggjor-
des att enheten har två perspektiv: det regionala utvecklingsansvaret för folkhälsofrågor-
na och uppdraget att öka integreringen av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete i hälso- och sjukvården och tandvården (Årsredovisning 2014 Centrum för hälso- 
och vårdutveckling). Enheten har uppdraget att på strategisk nivå analysera och utveckla 
folkhälsoområdet där de arbetar med analyser av hälso- och sjukdomsläget och är ett stöd 
i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet (vardgivarwebben.region 
ostergotland.se [1]). 

Region Östergötland är sedan år 2005 medlem i det nationella Hälso- och sjukvårds-
nätverket HFS. Det nationella sekretariatet för HFS finns på Enheten för hälsoanalys i 
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Linköping (vardgivarwebben.regionostergotland.se [2]). I Östergötland finns även sedan 
år 2005 ett Hälsoråd som arbetar på uppdrag av landstingsdirektören och den utökade 
landstingsledningen. Hälsorådets huvudsakliga syfte är att identifiera, stödja och förankra 
utvecklingsstrategier inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven 
för patient och befolkning. Arbetet omfattar både det som sker inom den egna verksam-
heten och i samverkan med andra aktörer. Hälsorådets uppgift är också att vägleda, stödja 
och ge mandat till länsövergripande arbetsgrupper, utvecklingsprojekt och till kompe-
tensutveckling inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete (vardgivarweb-
ben.regionostergotland.se [3]). 

Tre hälsoprocessledare arbetar idag i hela regionen som processtöd i uppbyggnaden, 
införandet och uppföljningen av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 
inom hälso- och sjukvården. Hälsoprocessledarna är en resurs- och stödfunktion till samt-
liga centrum inom Hälso- och sjukvården, men har organisatorisk tillhörighet i närsjuk-
vårdens tre länsdelar (vardgivarwebben.regionostergotland.se [3]). Under en period innan 
regionen bildades, 2012–2014, fanns en Östgötakommission som arbetade med folkhälsa 
i länet (Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport). I kommissionen, som leddes 
av dåvarande Regionförbundet, samlades politiker och forskare från olika områden. Slut-
rapporten innehåller ett antal rekommendationer kring folkhälsa och sjukdomsföre-
byggande arbete.  

Stödstrukturer och tekniska lösningar 

I den kliniska vardagen konkretiseras de sjukvårdsförebyggande metoderna i Region 
Östergötland genom två åtgärder som kallas Hälsolyftet och Hälsobladet.  

Hälsolyftet är hälsoundersökningar och hälsosamtal som erbjuds slumpmässigt utvalda 
personer ur den friska befolkningen (40, 45, 50, 55, 60, 65 och 70-åringar). De som nap-
par på erbjudandet får svara på ett frågeformulär och två besök på vårdcentralen, varav 
ett besök med provtagningar och ett hälsosamtal. Deltagande sker idag helt frivilligt och 
kostnadsfritt. Vårdpersonal inom ramen för Hälsolyftet har fått utbildning – kring Social-
styrelsens riktlinjer och de metoder som rekommenderas i riktlinjerna – genom Enheten 
för hälsoanalys (vardgivarwebben.regionostergotland.se [4]). En enklare ekonomisk ut-
värdering av Hälsolyftet har gjorts med hjälp av Hälsokalkylatorn (Hälsolyftet) men här 
är det svårt att se tydliga effekter. 

Hälsobladet är ett verktyg inom det elektroniska journalsystemet Cosmic där vårdgivaren 
dokumenterar patientens egen rapportering av sina levnadsvanor. Arbetet med det gemen-
samma dokumentationssystemet Hälsobladet startade år 2010 på uppdrag av hälso- och 
sjukvårdsdirektör Lena Lundgren och är framtaget utifrån Socialstyrelsens nationella rikt-
linjer för att förebygga sjukdom genom att stödja patienternas förändring av ohälsosamma 
levnadsvanor. Tanken är att Hälsobladet ska utgöra ett stöd för vårdpersonalen i det sjuk-
domsförebyggande arbetet och underlätta rapporteringen (Vårdgivarwebben.regionoster 
gotland.se [5]). 
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På Hälsobladets hemsida (vardgivarwebben.regionostergotland.se [6]) finns en handled-
ning som stöd till yrkesverksamma när de ställer frågor till patienter kring levnadsvanor 
och dokumenterar i Hälsobladet (vardgivarwebben.regionostergotland se [7]). Handled-
ningen syftar till att underlätta arbetet kring dokumentation av tobak, alkohol, fysisk 
aktivitet och kostvanor. På hemsidan går det även att ladda ner en dikteringsmall 
(vardgivawebben.regionostergotland.se [8]) som kan användas som stöd vid diktering. 
Nedan ges ett exempel från dessa webbsidor som fungerar som ett utbildningsmaterial 
och som stöd för samtal.  

 

  

Bild 3 Frågeformulär med de fyra levnadsvanorna. Kan användas  
som stöd när vårdgivare ska ta upp frågorna med patienten. 
(vardgivarwebben.regionostergotland.se [6])  

För tobakavvänjning och Fysisk aktivitet på Recept (FaR) finns flera andra stödstrukturer 
och angreppssätt inom regionen (Vårdgivarwebben.regionostergotland.se [9]). På Enhe-
ten för hälsoanalys hemsida återfinns flera projekt kring tobak samt information och 
utbildning. FaR är en åtgärd som tillkommer efter samtal kring fysisk aktivitet. I Öster-
götland förskrivs årligen cirka 4000 FaR-ordinationer främst inom primärvården (Vård-
givarwebben.regionostergotland.se [10]). 
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Region Skåne 

Region Skåne bildades år 1999 genom en sammanslagning av landstingen i Skåne län 
samt en överföring av sjukvården från Malmö kommun. Ett omfattande arbete har där-
efter genomförts för att anpassa vårdstruktur och system för ledning och förvaltning för 
att passa regionen. 

Befolkningen i regionen är cirka 1,3 miljoner fördelade på 33 kommuner. Demografiskt 
har befolkningen en fördelning i stort sett som riket, dock med variationer mellan kom-
munerna (regionfakta.com). Särskilt Skånes östra och nordöstra delar har en äldre befolk-
ning. Andelen utrikes födda är 19,3 procent, att jämföras med drygt 16 procent i riket 
(malmo.se [1]). Det är också stora skillnader i andelen utrikesfödda mellan kommunerna 
och ännu högre mellan stadsdelarna (malmo.se [2]).  

Skåningarnas levnadsvanor vad beträffar tobaksbruk,  
alkohol, kost och motion 

Region Skåne genomför återkommande tre stora befolkningsinriktade undersökningar 
om befolkningens hälsa (utveckling.skane.se). Den samlade bilden är att den psykiska 
ohälsan ökar, rökning ökar bland ungdomar, övervikt och fetma ligger på en oförändrad 
nivå. Det är faktorer som medför lidande för den enskilde, men också en långsiktig be-
lastning på hälso- och sjukvården. Var 3:e man och var 5:e kvinna i Skåne äter för lite 
frukt och grönsaker och var 7:e man och kvinna i Skåne rör sig för lite. 3 av 4 män och 
kvinnor vill öka sin fysiska aktivitet. 

Men framför allt är det tydligt att det finns variationer i hälsa och levnadsvanor mellan 
olika delar av regionen. Malmö avviker i flera avseenden med sämre hälsa och socio-
ekonomiska förutsättningar än andra delar av regionen. De geografiska utmaningarna för 
hälso- och sjukvården är därför omfattande.  

Hälsoval och vårdorganisation 

Region Skåne har nio sjukhus (sjukhusen i Lund och Malmö samt Skånes universitets-
sjukhus, SUS, räknas som ett). I Region Skåne har valfriheten inom primärvården rea-
liserats genom det som kallas Hälsovalet (skane.se [1]). Hälsovalet i Skåne består av fem 
valfrihetssystem inom primärvården: vårdcentral, barnavårdscentral, barnmorskemot-
tagning, kognitiv beteendeterapi/interpersonell terapi samt slutligen multimodala smärt-
team (MMS) inom rehabiliteringsgarantin. Genom att göra “hälsovalet” listas brukaren 
vid en enhet. Gör man inte något eget val listas man antingen där man var senast eller vid 
den enhet som ligger närmast bostaden. Här finns en hög andel primärvårdsenheter i 
alternativ regi (Konkurrensverket 2014), idag närmare en tredjedel av enheterna.  
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Organisering av det sjukdomsförebyggande arbetet i Skåne 

I regionens information till befolkningen framgår att primärvården ska ge stöd för föränd-
ring av levnadsvanor beträffande alkohol, kost, motion och rökning (vardgivare.skane.se 
[1]). Insatserna ska ske utifrån patienternas hälsotillstånd och grad av motivation. Som 
stöd till personalen finns ett regionalt vårdprogram. Programmet ska förtydliga de natio-
nella riktlinjerna och vara ett stöd för all personal på alla vårdnivåer i hur man kan arbeta 
för att förändra ohälsosamma levnadsvanor. 

Alla vårdcentraler ska säkerställa att det finns förutsättningar att verka för ett gott arbete 
i enlighet med Region Skånes vårdprogram för levnadsvanor (skane.se [1]). Alla vård-
centraler ska ha kunskap om och rutiner för att: 
 

• Identifiera ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd om patienten önskar. 

• Utföra och följa upp rekommenderade åtgärder avseende levnadsvanor. 

• Dokumentera och registrera arbetet enligt beslutad informationsstruktur.  

• För patienter som ska genomgå en operation finns rutinbeskrivning för rökfri 
operation fastställd sedan september 2013.  

• Alla medarbetare som har självständiga patientkontakter ska erbjudas utbildnings-
insatser för att stärka sin kompetens gällande arbetet med levnadsvanor.  

  

Vårdgivarna förväntas implementera programmet Levnadsvanor som är den regionala 
översättningen av de nationella riktlinjerna. På denna hemsida (vardgivare.skane.se [2]) 
finns även länkar till en webbaserad utbildning kring programmet, till Socialstyrelsens 
egna sidor samt till nätverket för hälsoinriktad hälso- och sjukvård.  

Politiska strategier, styrmedel och stödstrukturer 

Från Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017–2018 framgår 
tydligt att ekonomin måste komma i balans (skane.se [2]). Högt upp i prioriteringslistan 
framkommer att man vill stärka och tydliggöra det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet i alla verksamheter. Med speciellt fokus på de unga vill regionen minska riskbruk 
och missbruk av alkohol samt drogmissbruk. Tillsammans med organisationer som 
Skåneidrotten har regionen tagit fram ett idrottspolitiskt program som även syftar till att 
öka invånarnas fysiska aktivitet.  

Region Skånes vårdprogram för levnadsvanor ska ligga som grund för arbetet med att 
implementera sjukdomsförebyggande åtgärder. Ett systematiskt arbete ska utföras för att 
höja kompetens, skapa rutiner för att identifiera, bedöma, initiera, utföra och följa upp 
åtgärder avseende levnadsvanor (otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av 
alkohol och ohälsosamma matvanor) på alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvården. 
Arbetet ska integreras i rådande vårdutvecklingsarbete med särskilt fokus att påverka den 
ojämlika hälsan. Arbetet för sundare levnadsvanor och bättre hälsa ska göras i samverkan 
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med andra aktörer i samhället som exempelvis kommuner, skola och övriga samhälls-
funktioner (vardgivare.skane.se [3]).  

Samtliga vårdgivare inom Region Skåne kan söka pengar för utvecklingsprojekt för att 
förbättra levnadsvanor hos individer med störst behov. Det kan exempelvis handla om 
personer med funktionsnedsättning eller boende i socioekonomiskt svaga områden.  

Personalen på vårdcentralerna förväntas ha ett hälsoinriktat arbetssätt och kunskap om 
området. Alla medarbetare som har självständiga patientkontakter ska erbjudas utbildning 
för att stärka sin kompetens i arbetet med levnadsvanor. En målrelaterad ersättning om 
maximalt 3 procent utgår om personal utbildar sig i behandling av samtalsmetodik för det 
sjukdomsförebyggande arbetet (vardgivare.skane.se [5]). Det förväntas även finnas 
stödjande rutiner för att identifiera, bedöma, initiera och utföra samt följa upp åtgärder 
avseende levnadsvanorna. Åtgärder ska dokumenteras i enlighet med den dokumenta-
tionsstruktur som finns i journalsystemet PMO.  

Regionen vill öka användandet av bedömningsinstrumentet AUDIT vid identifiering av 
riskbruk och missbruk av alkohol främst hos personer i riskgrupper som till exempel unga 
vuxna och personer med psykisk ohälsa. Regionen har stora problem att få information 
genom journalsystemet eller det patientadministrativa systemet. Idag är inte registreringar 
av patienter och åtgärder pålitliga enligt våra informanter inom regionens centrala för-
valtning.  

Inom regionens beställarverksamhet genomförs omfattande stödverksamhet. Några 
exempel: 
 

• Mallar har tagits fram för hur det sjukdomsförebyggande arbetet kan rapporteras 
in från primärvården.  

• Förutom texten i ackrediteringen för vårdcentraler finns specifik skrivning av 
arbetet med levnadsvanor i ackrediteringen till barnmorskemottagningarna samt 
mer generella skrivningar om området i ackrediteringarna till barnavårds-
centralerna.  

• Ekonomisk ersättning till vårdcentralerna. 
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5.  Framträdande drag i översättningen 
av riktlinjerna – en tvärfallsanalys 

I detta kapitel presenteras vår tematiska analys av fallen. Vi inleder med att ge en bild av 
de specifika förutsättningar som den svenska flernivåstyrningen kan ge för implemente-
ring av en policy likt den som här studeras. Genom att jämföra implementeringspro-
cesserna i de fyra studerade landstingen lyfter vi sedan fram gemensamma och specifika 
drag som framträder i jämförelser mellan fallen. Här lägger vi särskild tonvikt på det som 
kan ses som länkar respektive brott i översättningsprocesserna. Analysen görs genom att 
knyta samman de teoretiska perspektiven med de empiriska presentationerna av lands-
tingens arbeten från föregående kapitel. Kapitlet avslutas med en översikt av de viktigare 
stegen i implementeringsprocessen.  

Styrningskedjans första steg – övergripande policyer 
och föreställningen om vårdens vardagsarbete  

Den styrningskedja som vi följer är uppbyggd av autonoma demokratiska förvaltnings-
organisationer (landsting eller regioner) i ett dualistiskt flernivåsystem. Det är en inram-
ning som i sitt institutionella arrangemang innebär begränsningar för en hållbar imple-
menteringskedja. Principen om den offentliga förvaltningens dualism, som är mest fram-
trädande på statlig nivå, handlar om att politik och förvaltning ska hållas isär. Det leder 
här till två tydliga förhållningssätt, dels att politiken är lekmannastyrd och förvaltningen 
professionell, dels att politiska ställningstaganden aldrig ska kunna vara styrande i en-
skilda ärenden. När vi analyserar implementering som en kedja blir det tydligt att den 
dualistiska särhållningen av politik och förvaltning är en återkommande svårighet. Den 
politiska styrningen sker utifrån en mängd goda intentioner, vilka inte alltid är koordine-
rade. Det är därför inte ovanligt att snarlika ambitioner kan finnas i flera lagar och politis-
ka beslut. Däremot är det ovanligt att hela styrningskedjan förutses när den utformas i 
nationell lagstiftning. För att skapa utrymme för lokala anpassningar på respektive nivå i 
landsting såväl som i enskilda vårdenheter, krävs möjligheter för anpassning och integra-
tion. Utrymmet gör att såväl politik som central förvaltning i landstingen kan styra hur 
implementeringen översätts just i deras landsting. På snarlika sätt översätter klinikled-
ningen vad landstingsledningen uppmanar dem att göra. När styrningen på detta sätt 
översätts genom flernivåsystemet är det långt ifrån säkert att den nationella policyns 
intentioner följer med genom hela styrningskedjan. Den generella kunskapen på nationell 
nivå saknar också insikter i de lokala praktiker där vården möter patienterna. Därför krävs 
att översättningen kontinuerligt bygger på en ökad förståelse för de lokala samman-
hangen.  
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En grundprincip som skapas av det dualistiska flernivåsystemet är att översättningen inte 
ska vara fullständig. Politiska beslut ska beakta värden och normer utifrån en representa-
tion av medborgarnas värdegrunder och här ska kunskapen i enskilda ärenden präglas av 
en lekmannamässig kompetens. Därför krävs att olika former av professionskompetenser 
bidrar till översättning från politik till förvaltning.  

Ett första steg i denna översättningskedja är att professionella tjänstepersoner vid Social-
styrelsen tolkar regeringsbeslutet så att intentionerna återigen bäddas in i den kunskap om 
sjukdomsförebyggande arbete som föranledde beslutet. I denna process blir det enskilda 
regeringsbeslutet en del av en större helhet av policyintentioner, som exempelvis Patient-
lagen (SFS 2014:821). Landstingen får härigenom en mer kontextualiserad tolkning av 
vad som förväntas av dem.  

Det sjukdomsförebyggande arbetet är en del av hälso- och sjukvården, som styrs av det 
övergripande institutionella arrangemang som i sin tur formas genom hälso- och sjuk-
vårdslagen HSO (SFS 1982:763, med revideringar). Den lagen säger i sin inledande 
portalparagraf (§1) att:  

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador. 

Här står således det medicinska arbetet i fokus och det handlar om att förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar. Det sjukdomsförebyggande arbetet nämns här indirekt, genom 
formuleringen ”mediciniskt förebygga”. Lagen sätter inte fokus på medborgarna och de-
ras levnadsvanor, det är sjukdomarna och skadorna som är målet med verksamheten. Men 
längre ner i lagen under rubriken ”Krav på hälso- och sjukvården” tillkom så sent som år 
2014 (SFS 2014:822) en formulering som än mer öppnar för uppdraget med sjukdoms-
förebyggande arbete:  

2 c § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. (SFS 2014:822). 

Men att förebygga ohälsa är inte riktigt detsamma som att arbeta sjukdomsförebyggande. 
Det finns således redan här i den första nationella länken av kedjan en öppning för olika 
tolkningar av frågorna. I det vardagliga arbetet och i möten med patienter krävs att vår-
dens professionella gör en mängd avvägningar, vilket kan göra att sjukdomsförebyggande 
frågor då inte alltid står högst på agendan. En verksamhetschef illustrerar detta:  

… alltså det har tillförts en arbetsuppgift som i och för sig är väldigt viktigt ur ett 
folkhälsoperspektiv … för vi ser ju, vi skördar ju inte bara för att vi sår de här fröerna 
eller får de här insatserna. Men som, ja … vi ser ingen utdelning för det, vi har inte 
resurser för det vi … vi vet väl att det ger effekt men i den dagliga verksamheten så 
kanske det prioriteras ner därför att man ... man ser att andra medicinska behov som 
är akuta, akutare. (Verksamhetschef, hälsocentral Norrbotten) 

I konkurrensen med en mängd andra uppdrag är det inte självklart att prioritera dessa 
frågor i korta möten med patienter. Men i de nationella riktlinjerna för sjukdomsföre-
byggande metoder (Socialstyrelsen, 2011:7) specificeras uppdraget.  
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Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ger rekom-
mendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens 
förändring av en ohälsosam levnadsvana.  

Här är det tydligt att Socialstyrelsen använder mjuka styrmedel, det här är en rekommen-
dation om en metod. Uppdraget som överlämnas från Socialstyrelsen till landstingen kan 
således ses som en öppen länk i kedjan. Här finns utrymme för en mängd olika tolkningar 
som kan få konsekvenser för uppdraget och därigenom också för implementeringskedjans 
fortsättning.  

Däremot om vi backar ett steg i implementeringskedjan, då Socialstyrelsen fick sitt upp–
drag av Regeringen, så återfinns mer konkreta uppdrag. Regeringen beslutade den 13 
januari 2011 att: 

… ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget ingår att: 

• tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna inom 
landsting och kommuner, 

• kartlägga behovet av och stödja metodutveckling för det förebyggande arbetet inom vård 
och omsorg, 

• skapa en interaktiv utbildning för olika yrkesgrupper med hjälp av IT-lösningar och 

• utveckla modeller eller metoder för att säkerställa datatillgång för uppföljning av införan-
det av riktlinjerna. 

  (Regeringen 2011-01-13, S2011/484/FS (delvis) 
 

Här framhålls tydliga ”översättningsstrategier” som Socialstyrelsen uppmanas att arbeta 
med. Den första handlar om att arbeta tillsammans med ”olika professioner” inom 
vårdens praktiker; den andra om att stödja översättningen genom metodutveckling; den 
tredje är ett mycket konkret sätt att nå ut i hela landet med en on-line utbildning; den 
fjärde strategin är mer av en återkoppling för att säkra kedjan då det handlar om metoder 
för uppföljning.  

Socialstyrelsen, som statlig myndighet, har hög grad av självständighet och ska ta beslut 
på professionell grund som inkluderar de normativa ställningstaganden som fastlagts i 
den nationella politiken. Översättningen från det politiska beslutet till de nationella rikt-
linjerna grundas således i en dualistisk inramning som håller isär politik och förvaltning. 
Denna initiala problematik förs vidare i den implementeringskedja som här studeras 
genom landstingens översättande genomförande.  
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 Steget ut i landstingen – styrningskedjan delas upp 

Det svenska institutionella flernivåsystemet är delvis dubbeltydigt inom sjukvårdsom-
rådet då staten har tillsynsansvar för all hälso- och sjukvård samtidigt som hälso- och 
sjukvården leds av självstyrande landsting. Landstingens autonomi är konstitutionellt 
fastlagd och består av en allmän kommunal kompetens och ett antal specifika kompe-
tenser inom vissa områden, som i landstingens fall regleras av hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) och relaterad lagstiftning. Länkningen av implementeringskedjan in i 
landstingen är således inte helt given och staten (och dess myndigheter) saknar i flera 
avseenden hårda styrmedel att nå in i landstingens självstyrande organisationer.  

Landstingens möjligheter att styra aktörerna i primärvården förändras när enheter inom 
primärvården kan etableras fritt än vad som skulle vara fallet om samtliga primärvårdsen-
heter tillhörde samma organisatoriska sammanhang – alltså landstinget. Alternativa utfö-
rare kan leda till att implementeringen bryts eller i alla fall måste upprättas på andra sätt. 
Här är det tydligt att statens styrning och ageranden i relation till landstingens verk-
samheter är långt ifrån koordinerad och sammanhållen. På senare år har även patienternas 
roll och status stärkts än mer, inte minst genom en ny patientlag (SFS 2014:821). Det 
innebär att patienternas autonomi, rätt att välja primärvård och även rätt till så kallad 
second opinion kan vara ytterligare hinder för en implementeringskedjas möjligheter att 
nå ända fram och arbeta sjukdomsförebyggande för att förändra enskildas livsmönster. 
Individen lever sitt vardagsliv i olika sociala sammanhang och bäddas på så sätt in i olika 
norm- och värdesystem, vilka kan försvåra förändringar av livsmönster i linje med den 
aktuella policyns intentioner. Därtill kan hushållens resurser, ekonomiska, kunskaps-
mässiga, lokalisering, språk och kultur etcetera, påverka den enskildes möjligheter att 
följa policyns intentioner och därmed hålla i implementeringskedjan och skapa hållbar 
förändring.  

I fallstudierna i landstingen analyseras hur översättningen går till. Och för att för att förstå 
vad som skapar hållbara implementeringskedjor jämför vi ett par centrala och kritiska 
sammanhang för översättning. Genom jämförelser mellan fallen kommer vi att lyfta hur 
legitimitet för riktlinjearbetet formas, olika professioners roller, hur det sjukdomsföre-
byggande arbetet styrs samt hur riktlinjerna realiseras. 

Legitimitet för riktlinjearbetet – styrningskedjans kitt  

Legitimitet skapas i samspelet mellan laglighet och tillit. Det betyder, att för en imple-
menteringsprocess ska ses som legitim krävs dels att den följer lagstiftningen och dels att 
den ligger i linje med uppfattningar hos dem som berörs. Lagligheten kan här tolkas som 
otydlig då riktlinjerna inte har status av lag, men å andra sidan införs de av staten med 
flexibilitet och därmed med respekt för det konstitutionella landstingskommunala själv-
styret. De professionellas tillit till riktlinjerna är avgörande för legitimiteten, vilket kom-
mer att analyseras genom jämförelser mellan fallen såväl som mellan professionsgrupper. 
I de dagliga vårdpraktikerna i landstingen möts och sammanfogas en mängd olika 
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intentioner från lagstiftning, riktlinjer och andra policyer såväl som från medicinsk kun-
skap, organisatoriska och sociala utmaningar. Att i sådana komplexa sammanhang 
fokusera och skapa legitimitet är en stor utmaning – många delar av lagstiftningen måste 
hållas i minnet samtidigt som det krävs att tillit skapas såväl mellan vårdprofessionerna 
som i relation till patienterna. Det är en daglig utmaning att upprätthålla legitimiteten.   

Den övergripande iakttagelsen i alla studerade landsting är – att implementeringen och 
realiseringen av riktlinjerna drivs av särskilt aktiva aktörer i alla delar av vårdsystemet. 
Därför är det viktigt att uppmärksamma att länkarna mellan de olika systemnivåerna kan 
se ut på flera sätt. Det finns med andra ord inte enbart ett sätt att driva frågorna. Vi ser 
snarare flera typer av kedjor som länkas samman på olika sätt beroende på vilka aktörer 
som har varit ledande, landstingens karaktär och andra konkurrerande implementerings-
processer. De lokala förutsättningarna och aktörernas intressen blir då avgörande för hur 
riktlinjearbetet genomförs och vilka uppgifter landstinget prioriterar – ledningssystem 
och uppföljningsmetoder styr hur detta tas tillvara på olika sätt.  

Styrningen leder till att verksamheter förverkligas och att det sjukdomsförebyggande ar-
betet bäddas in i vardagliga praktiker, det ser vi som en realiseringsprocess. I dessa pro-
cesser kan vi i de studerade landstingen se olika mönster men avgörande är att de drivs 
av reflekterande praktiker, att patienterna involveras och att ledningen deltar. De allmän-
na realiseringsmekanismerna förstärks i de sammanhang där det finns eldsjälar som aktivt 
översätter och driver på.  

Arbetet med de sjukdomsförebyggande åtgärderna har generellt sett stort stöd bland de 
personer vi har intervjuat. Även om att man lyfter fram många olika praktiska problem 
med implementeringen så finner vi legitimitet för att hälso- och sjukvården i större 
utsträckning bör arbeta med sjukdomsförebyggande insatser. Utifrån intervjuerna får vi 
en bild av att man är rätt så överens om att frågorna är centrala. En förtroendevald ledamot 
av landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting menar att:  

Vi kanske har lite olika uppfattningar om vad som är högst prioriterat men att 
hälsofrämjande åtgärder har ett starkt stöd, det är självklart. (Politiker, Stockholms 
läns landsting)  

I vissa yrkesgrupper har arbetet med riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder gett 
ökad legitimitet för det egna förhållningssättet och professionen, främst bland sjukgym-
naster, distriktssköterskor och dietister. Det indikerar att legitimiteten ökar både för dessa 
frågor och för de professioner som arbetar med dem. Men en risk eller motreaktion är, 
som flera av våra intervjupersoner pekar på, att delar av vårdprofessionen såväl passivt 
som aktivt gör motstånd mot implementeringen av riktlinjerna.  

Tidigare arbeten spelar en viktig roll för översättningen 

Tidigare arbeten med sjukdomsförebyggande, och kanske i ännu högre utsträckning 
hälsofrämjande arbete, spelar en viktig roll för hur man översätter arbetet in i den egna 
organisationen. Dessa tidigare arbeten får rätt så tydliga konsekvenser för utformningen 
av riktlinjearbetet i landstingen. I många sammanhang – visar tidigare studier – lever det 
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gamla och det nya parallellt under en period men över tid integreras de (Van de Ven, 
2000). I alla våra fyra fall har tidigare frågor om hälsofrämjande och nya riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande arbete hakats samman. Det nya sammanfogas och integreras där-
för med andra initiativ. 

I Skåne, till exempel, poängterar en av de centrala tjänstepersonerna för implemente-
ringsarbetet att man sedan 10 år tillbaka har haft en strateg på området på central nivå 
som har:  

… eldat på och jobbat med nätverk och utvecklingsfrågor och så – övergripande”. 
Så att det är min roll, och den är ju kvar fortfarande. Och sen när riktlinjerna kom så 
var det den strategen som var då – min föregångare – som tog bollen helt och hållet. 
(Central tjänsteperson på hög nivån inom förvaltningen i Region Skåne)  

I Region Östergötland nämns arbetet med tobaksavvänjning som särskilt framgångsrikt 
och ett arbete som man har kunna vila sig emot. En strategi som bygger på att man ”har 
ett långt och gediget tobaksarbete i Region Östergötland”. Det upplevs av respondenterna 
som en bra uppbyggd struktur som har hjälpt till.  

Implementeringsarbetet av riktlinjerna sker med andra ord som en naturlig fortsättning 
på tidigare arbeten utifrån andra policyer. Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande meto-
der stärker upp detta tidigare arbete men nya initiativ sätts också igång och man driver på 
och experimenterar genom olika former av ekonomiska incitament. Förutom att det sjuk-
domsförebyggande arbetet lyfter och ger vissa arbetsgrupper starkare positioner, leder det 
också automatiskt till att andra professioner spelar mindre roll, något som vi diskuterar i 
nedanstående avsnitt. 

Framflyttade positioner för vissa yrkesgrupper och andra halkar efter 

När man initierar och driver nya projekt och program, poängteras i teorier om översätt-
ning att mottagandet måste ske i vissa grupperingar och hos vissa aktörer. Det innebär 
givetvis att aktörerna får en viktig roll i arbetets utformning. Men det som också översätt-
ningsteorin visar är att de ledande aktörerna också definierar problemet med en lösning 
som de själva kan kontrollera. 

De som arbetar med folkhälsofrågor i landstingen/regionerna har inflytande på hur arbetet 
formuleras. På flera håll erbjuds exempelvis hälsosamtal till alla 30, 40, 50, 60 åringar. 
Utgångspunkten för arbetet är koncept som folkhälsocentrum har tagit fram. Implemen-
teringsarbetet av riktlinjerna sker också som en naturlig fortsättning på tidigare arbeten 
utifrån andra policyer. En beställarchef i Norrbotten säger i intervjun: ... där lutar vi helt 
mot det dom har tagit fram. Men frågan har även bäddats in på den politiska nivån och i 
en intervju förklarar en landstingspolitiker att riktlinjerna faktiskt lyfte frågorna kring 
folkhälsan och att det kopplade bra till det arbete som man tidigare initierat:  

… jag tror att man känner att när riktlinjerna kom så fick man stöd i sitt arbete och 
stöd i ett folkhälsoarbete därför det här ska vi göra, det här är förebyggande, det är 
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inte behandling. Och då, hur jobbar vi med prevention på ett övergripande sätt. 
(Landstingspolitiker i Norrbottens läns landsting)  

En liknande bild får vi via intervjuerna i Östergötland. I arbetet har Folkhälsocentrum 
varit aktiva för att utveckla hälsolyftet, det vill säga hälsosamtal för den friska befolk-
ningen samt att man har hållit i utbildningsfrågor. I tidiga faser av riktlinjearbetet motive-
rade man varför det var viktigt att arbeta med frågorna. En analyschef menar att det fanns 
en hel del motstånd från läkarprofessionen och att de som drev frågorna fick försvara 
arbetet. Hen poängterar att man kände ett motstånd i början:  

… det kanske var mest från läkarkåren, som faktiskt upplevde att ska jag behöva 
göra det här också? Utöver allt annat, det ska vi hinna på 15 minuter… hälso- och 
sjukvårdsdirektören fick gå ut och säga något och vår folkhälsochef var ute och 
pratade också, så var det. (Analyschef i Region Östergötland) 

Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder stärker upp detta tidigare arbete men nya 
initiativ sätts också igång. 

Förutom att de sjukdomsförebyggande metoderna lyfts fram och ger vissa arbetsgrupper 
starkare positioner, leder det alltså också automatiskt till att andra professioner spelar en 
mindre roll. I forskningen om översättning brukar man prata om obligatoriska passer-
punkter för processen att nå ut. I detta fall har vi identifierat en sådan kritisk obligatorisk 
passerpunkt i utbildningar kring sjukdomsförebyggande arbete. I Region Skåne ställs 
exempelvis krav på att de inom vårdprogrammet som samtalar med patienter ska ha 
utbildning i kvalificerade rådgivande samtal om tobak. Problem uppstår när vårdpersonal 
utan utbildning har samtal. En av våra intervjupersoner i Region Skåne pekade på detta 
och berättade:   

Vi såg ju att det var väldigt många läkare som hade haft kvalificerat rådgivande sam-
tal om tobak som vi har likställt tydligt i vårt vårdprogram att det är tobaksavvänj-
ning, och då ska man vara utbildad. Och vi har inte utbildat några läkare i tobaks-
avvänjning, i stort sett ingen. (Hälsostrateg, enhetschef, Region Skåne) 

Det här pekar på en mer generell problematik kring vilka grupper som inkluderas i arbetet 
med en viss fråga. När det finns en obligatorisk passerpunkt kan den fungera som 
möjliggörare för dem som passerar, de som i detta fall deltagit i utbildningen. De fick 
kompetenser och ett erkännande att bidra till implementeringen och fortsatt översättning 
ut mot patienterna.  

Våra intervjupersoner lyfter fram något som skulle kunna sammanfattas som passivt mot-
stånd bland läkare genom att man inte deltar i utbildningar och aktiviteter som är kopplade 
till de sjukdomsförebyggande metoderna. En av de intervjuade menar att det finns ett stort 
problem i att läkarprofessionen inte kliver fram och tar aktiv del i arbetet: 

– Sjukvården är väldigt hierarkisk fortfarande och alltså att få läkare som föresprå-
kar förbyggande arbete eller levnadsvanearbete … att kanske få någon doktor 
med sig – noll, det skulle vara väldigt bra.  

– Finns det inga sådana? 
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– Nej … 

– Som går i bräschen? 

– Nej … utbildningen är riktad mot all personal, alltså undersköterskor, sjuk-
sköterskor och läkare … Gissa hur många läkare som kom? Ingen. Ingen alls! 

 

Relaterade förklaringar till läkarnas svaga engagemang är resursproblematik och ibland 
evidensläget. En verksamhetschef i Norrbottens läns landsting fångar det väl när hen 
säger:  

– [läkarna menar att] det här ska inte vi använda våra resurser till.  

– För att? 

– Ja, för att det finns! Vad finns det för argument? Ja, men det finns inte forskning 
och evidens. (Verksamhetschef, Norrbottens läns landsting) 

 

Här finns alltså ett tydligt kedjebrott i implementeringen. Det är ur flera perspektiv tydligt 
att läkarna inte deltar i översättningen av de aktuella riktlinjerna. De passerar inte obli-
gatoriska passerpunkter som utbildning och de ifrågasätter själva legitimiteten för att 
prioritera det sjukdomsförebyggande arbetet – både utifrån ett resurseffektivitetsperspek-
tiv och utifrån vetenskaplig grund. Därtill ifrågasätts hur riktlinjerna standardiserar arbe-
tet för de professionellas möten med patienter och kraven på dokumentation. Det finns 
anledning att fundera på hur man ska förhålla sig till det faktum att så många av de inter-
vjuade i landstingen menar att det är svårt att få med läkare i det sjukdomsförebyggande 
arbetet.  

Läkarprofessionens tveksamma förhållningssätt är som sagt en svag länk i kedjan för 
praktisk tillämpning av de sjukdomsförebyggande metoderna. Innan vi närmare granskar 
de sätt som landstingen faktiskt tillämpar för att realisera riktlinjerna ska vi i nästa avsnitt 
ytterligare lyfta fram några osäkerhetsfaktorer som kan ställa till det i länkningskedjan.  

Osäkerhetsfaktorer som försvagar länkningen 

Vi kan skönja tre osäkerhetsfaktorer som bidrar till svårigheter att bedriva implemen-
teringsarbetet och översätta riktlinjerna in i verksamheterna. De tre osäkerhetsfaktorerna 
som framkommer bland våra respondenter är organisatorisk turbulens, ekonomisk 
osäkerhet och osäkerhet om riktlinjernas utformning. Här belyser vi hur dessa osäkerhets-
faktorer skapar problem i översättningen av riktlinjerna.  

Organisatorisk turbulens och ekonomisk osäkerhet 

Som beskrivits i metoden valde vi fyra fall som belyser olika geografiska, socioekono-
miska och storleksmässiga faktorer som potentiellt kan påverka implementeringsarbetet 
av riktlinjerna. Medan respondenterna från Region Östergötland och Norrbottens läns 
landsting ger intryck av att befinna sig i ett relativt stabilt läge är det desto mer turbulens 
i Region Skåne och Stockholms läns landsting. Framför allt ser vi att osäkerheten i Region 
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Skåne får betydelse för de sjukdomsförebyggande metodernas införande. En medicinsk 
rådgivare i Skåne berättar hur hen upplever att arbetet har förändrats sedan senaste valet:  

Efter sista skiftet här i Skåne så blev det väldigt många politiker utbytta. Alltså både 
i styrande minoriteter och i oppositionen, så att det är väldigt mycket nytt folk och 
det finns ju här i området som är kvar, och där finns ju det här tänket hos en del, men 
inte hos alla … Nu är det tillgänglighet och vårdplatser och överfulla akutmot-
tagningar och det är det som är i fokus … (Medicinsk rådgivare, Region Skåne) 

Omprioriteringarna i Region Skåne ledde också till att man drog in stora ekonomiska 
resurser för de sjukdomsförebyggande metoderna. Det ledde sedan till ändrad ekonomisk 
styrning av frågorna i regionen.  

Vi hade paket framme för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden på 35 miljoner, och 
3 miljoner gick igenom till hepatit B-vaccination generellt, men de andra 32 miljo-
nerna blev ju nedröstade för satsning inom de här områdena och skulle istället gå till 
att täcka upp underskotten på sjukhusen. (Medicinsk rådgivare, Region Skåne) 

En annan mer generell fråga som lyfts bland respondenterna är att primärvården har ålagts 
fler och fler uppgifter samtidigt som den totala resurstilldelningen har varit oförändrad. 
Även om att det är svårt att direkt se ett samband till det sjukdomsförebyggande arbetet 
så ser några av respondenterna aktiviteterna som sekundära, det vill säga något som 
kommer i andra hand. En avtalshandläggare i Stockholm lyfter frågan:  

Nej men helt klart det är väl så, det finns för många studier på att primärvårdens 
andel av den totala kakan i stort sett har varit oförändrad och … och det är ju helt 
klart att ... primärvården får ta mer och mer av uppföljning, kontroller av kroniska 
sjukdomar och så vidare och får man då inte mer resurser utan får liksom större 
uppgifter utan att det kanske går att ändra eller med samma arbetssätt, så är det klart 
att den här delen får stryka på foten. (Avtalshandläggare, Stockholms läns landsting) 

På samma sätt reflekterar en läkare i allmänmedicin om problemen att organisera arbetet 
framöver:  

… är det i de mest lämpade, är det vi som har resurserna för detta, får vi … de ... 
ekonomiska resurser som behövs för att kunna utföra det här uppdraget på ett bra 
sätt och … det är väl lite grann där man stampar idag, tror jag. Där är ju många 
aktörer som egentligen kan ha med det primärpreventiva arbetet och jag ser inte det 
som självklart att det är vårdcentralerna och primärvården som ska ta i med detta. 
(Specialistläkare, allmänmedicin, Stockholms läns landsting) 

Osäkerheten kring ekonomi och organisation som här på flera sätt kommer till uttryck, 
ser vi som ett resultat av det relativt otydliga uppdrag som ges från staten till landstingen 
och vidare ut i dess organisationer. När det initiala uppdraget formuleras som metoder för 
att arbeta sjukdomsförebyggande, så är det inte metoder för organisationen utan metoder 
för mötet med patienten (fånga riskmönster). På så sätt formulerar den andra länken i 
kedjan, Socialstyrelsen, tydliga riktlinjer om den sista länken i kedjan men lämnar öppet 
för hur länkarna däremellan ska byggas samman. Därmed blir det stor osäkerhet kring 
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vad och hur dessa steg kan och bör översättas för hållbar verksamhetsutveckling och 
måluppfyllelse.  

Osäkerhet om riktlinjernas innehåll och form 

Utöver de organisatoriska och ekonomiska osäkerhetsfaktorerna ser vi också att en del 
respondenter upplever osäkerhet i hur riktlinjerna ska tolkas. Osäkerheten manifesteras 
såväl i innehållsliga frågor som i former för hur man bör jobba med dem i praktiken.  

Några av citaten speglar den osäkerheten:  

… jag var ju rätt så kritisk på Socialstyrelsens indikatorer för vi behöver kanske inte 
mäta exakt hur många standardglas personen dricker för att göra en intervention … 
vi kan ju prata – alltså man kan ju ha ett rådgivande samtal ändå, så kanske patienten 
släpper lite grann på locket och säger att jag kanske dricker lite mycket. Då behöver 
inte jag sitta och fråga exakt hur många glas i veckan, men då vill ju Socialstyrelsen 
att de som är riskbrukare, alltså de som svarar över x antal standardglas i veckan 
eller intensivdrickande som har fått åtgärd som sen inte längre har ett riskbruk, men 
det kräver ju att vi måste veta exakt hur många standardglas, och det är inte många 
som vill jobba så, framför allt inte med alkoholen. Erfarenheten säger att det är 
kanske inte bästa sättet att jobba heller. Så att därför så har vi nu i vår dokumentation 
bara första frågan i audit C. (Sjukvårdsstrateg, Region Skåne) 

Här återkommer och sammanfogas ett antal faktorer som leder till en bred osäkerhet. Om 
det hade funnits tydligare styrning och former för ekonomiska incitament, uppföljning 
etcetera skulle sannolikt flera av dessa till synes mindre osäkerhetsmoment kunnat 
hanteras. Således smittar osäkerheten av sig i översättningen. När aktörerna blir osäkra 
på sina översättningar och ageranden, blir de liksom osäkra på vilket språk som egentligen 
talas i organisation. Ett annat uttryck för detta är de centrala KVÅ-koderna. 

… ofantligt många KVÅ-koder, åtgärdskoder i journalen. Och då är det en av dem, 
fysisk aktivitet är fyra olika koder, enkla råd, liksom mer utvecklade råd och 
specialistråd och … ja. Och så få receptet. Och då ska man veta vilken av dem man 
ska klicka på, har jag gjort de enkla råden, har jag gjort lite till och så vet man inte 
riktigt och så i bästa fall så chansar man, men de flesta bara: Nej, då sätter jag inte 
för jag vet inte vilken det är. (Chef för primärvårdsenhet i alternativ regi, Region 
Skåne) 

Ett annat sätt att uttrycka det handlar om hur översättningarna förstås och hur nyanser kan 
förmedlas i organisationen. Vårdens professioner är vana att göra nyanserade och individ-
centrerade bedömningar och de kompentenserna måste kunna vårdas i de system som förs 
in för att stödja deras arbete. Det får inte bli bara ”svart eller vitt” som en läkare uttryckte 
det:   

… legitimiteten har jag egentligen inga problem med jag tror inte heller att det är så 
många som har det. Det som ifrågasattes och diskuterades var ju vår skyldighet att 
så att säga ta upp de här frågorna i alla kontakter, för det blev ju lite grann svart eller 
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vitt där, det var en grupp som hårt drev, var väldigt kritiska till att vi skulle använda 
vår dyrbara tid till att alltid ställa frågor om levnadsvanor. (Specialistläkare, allmän-
medicin, Stockholms läns landsting) 

Sammantaget förekommer flera osäkerhetsfaktorer i översättningskedjorna. Även om de 
inte leder till fullständiga kedjebrott är det ovisst hur starka kedjans länkar är. När aktö-
rerna inte fullt ut kan lita på implementeringskedjans länkar kan själva legitimiteten för 
hela implementeringsprocessen hotas.  

Frågan är då, utifrån den osäkerhet som upplevs, hur man aktivt väljer att styra och 
organisera arbetet för att stärka kedjan? Vilka angreppssätt använder man sig av? I nästa 
avsnitt synar vi några av de specifika insatser som görs bland företrädarna.  

Styrning av det sjukdomsförebyggande arbetet  
– organisering för att stärka kedjan 

Landstingen har olika verktyg för att stärka och stödja implementeringskedjorna. I alla 
de studerade landstingen prövas olika former av ekonomiska incitament. Utöver det före-
kommer även riktade insatser och specifika projekt. Styrningen varierar både mellan 
landstingen/regionerna och över tid inom landstingen.  

Det är tydligt att det finns flera faktorer i landstingens/regionernas omgivning som påver-
kar inriktningen, dels hur man historiskt har arbetat med frågorna i landstinget, dels hur 
det sjukdomsförebyggande arbetet initierats i landstinget. Detta initiala steg är centralt i 
implementeringsprocessen, eftersom de ledande aktörerna som får ansvar för frågorna 
också i stor utsträckning definierar lösningarna.  

Prioriteringar som skapar giltiga modeller för de  
sjukdomsförebyggande metoderna 

Utmärkande för landstingens arbete har varit att göra prioriterade insatser. Det innebär att 
implementeringskedjor för vissa aktiviteter stärks medan andra länkar är betydligt sva-
gare. Med andra ord riktlinjerna genomförs inte på bred front i hela primärvården. I stället 
gör man olika val och frågan är vilka insatser som prioriteras? Vi ser att denna prioritering 
sker dels mellan olika typer av sjukdomsförebyggande arbeten, dels i olika nivåer på 
insatserna och dels mellan olika patientgrupper.  

I Norrbotten har man under en längre period arbetat med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 
och frågor kring tobak. Det är, som en verksamhetschef uttrycker det, inget nytillkommet. 
Det som däremot upplevs som svårt att arbeta med är alkohol och kost. Verksamhets-
chefen fortsätter:  

Alkohol är fortfarande ett ämne som man inte så gärna tar upp ... det är lite tabu 
ibland. (Verksamhetschef, Norrbotten)  
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Vidare upplever man det svårt att hantera frågor om kostvanor, mycket på grund av de 
olika råd som framkommer på olika sätt i både forskning och media. Man har helt enkelt 
svårt att hantera kostområdet, kanske inte så mycket av stigmatiserande skäl – som så ofta 
är fallet när det gäller råd om alkoholvanor – som att det praktiskt är svårt att ge rätt råd. 
En beställarchef i Norrbotten lyfter fram frågan:  

Kosten har man känt, det ser verksamheterna, den känns svårast, känner att man inte 
har verktyg att ge råd. (Beställarchef, Norrbottens läns landsting) 

Flera av våra respondenter funderar om dagens modell riskerar att leda till omotiverade 
prioriteringar och inlåsningar som kan utestänga vissa grupper.  

En politiker i Stockholm menar att hälsosamtalen för 75-åringar inte har varit så fram-
gångsrika, där en av orsakerna har varit att för få har varit intresserade av att komma på 
sådana samtal. Politikern resonerar om att man måste göra avvägningar om vad som är 
effektiv resursanvändning och att denna form kanske inte är den bästa. Hen säger:   

… det känns otroligt viktigt att vi lyckas hitta vägar för att mäta det som faktiskt har 
effekt så att vi ... betalar på rätt saker och kan se till att människor får stöd som ger 
effekt. (Politiker, Stockholms läns landsting) 

Prioritering av patientgrupper kan även genomföras på lägre verksamhetsnivå. Vissa 
primärvårdsenheter väljer ut prioriterade grupper som man arbetar mer med medan man 
på övergripande nivå kan ha en helt annan typ av prioritering. Till exempel noterade 
personal på en vårdcentral i Skåne att man fick in en ökad mängd personer med metabolt 
syndrom och personer med övervikt. Chefen för primärvårdsenheten menar att de nu 
prioriterar den gruppen genom livsstilsamtal:  

… när vi kontrollerar blodtryck så har sköterskorna också ett livstilsamtal. Vi kollar 
det och sen så har de liksom en sittning där man försöker fånga: Vad har du själv 
funderat på? Hur är det liksom med motion och kost och så här? Där försöker vi 
fånga dem.  

En annan modell för att prioritera individer är genom riktade hälsosamtal, något som 
drivits bland annat i både Östergötland och Norrbotten. Det görs genom kallelser till 
specifika ålderskategorier. En landstingspolitiker i Norrbotten säger att:  

Vi erbjuder hälsosamtal för 30, 40, 50, 60-åringar … det ges extra pengar för varje 
hälsosamtal de utför, för att få igång arbetet. (Politiker Region Östergötland)  

En av de intervjuade i Norrbotten reflekterar över prioriteringen och ersättningsmodellen 
och menar att vissa patienter därmed stängs ute.  

… det känns ibland som att den där 33-åringen eller 45-åringen eller 62-åringen som 
… vi kan ju erbjuda dem det här också, men det har vi ingen ersättning för. 
(Verksamhetschef Norrbottens läns landsting) 

Det är inte enbart verksamhetschefen från Norrbotten som funderar om det är en bra 
modell att rikta in arbetet som nu är fallet. Flera röster pekar på risker med prioriteringar. 
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Det skapar inlåsningar genom att man gör avgränsningar som kanske inte alltid är de mest 
verkningsfulla.  

Vi har vare sig resurser eller förutsättningar eller möjligheter att hålla på att pyssla 
med saker som inte ger någonting, de resurserna måste gå till de patienter som 
faktiskt har behov av hjälp och stöd. (Politiker, Stockholms läns landsting) 

Frågan har också väckts om samarbete med andra aktörer utanför hälso- och sjukvården. 
Ibland har sådana samarbeten lyfts fram som framgångsrika men flera menar att det också 
lett in arbetet på fel väg.  

På liknande sätt resonerar en verksamhetsutvecklare i Norrbotten kring bristen på effektiv 
resursanvändning genom att exemplifiera kontakter hon haft med en idrottsförening.  

Vi höll föreläsning och hade olika ämnen varje gång just kring de här sakerna [sjuk-
domsförebyggande]. Nu var det som de här riktigt hurtiga pensionärerna, jätte-
fräscha pensionärerna som kom då, och de var ju intresserade. (Verksamhetsutveck-
lare, Norrbotten) 

En fråga man kan ställa sig är hur de styrande riktlinjerna blir i det vardagliga arbetet. 
Frågan är viktig eftersom den sätter fokus på olika former av standardisering. Standardi-
seringen kan förstärkas genom att personalen utbildas i att genomföra sjukdomsföre-
byggande arbete. Att styra via kompetens och kunskap får antagligen andra konsekvenser 
än att skapa ekonomiska incitamentsstrukturer för att styra procedurerna. I Region Öster-
götland ändrades formerna för att bedriva arbetet. Den tidigare modellen som kallades 
”Mål och mått” ersätts nu med andra mindre mätbara metoder för att stödja hur det hälso-
främjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska bedrivas. En av verksamhetsutveck-
larna beskrev den genomgripande förändringen av styrningen så här:  

För mål och mått var ju en sådan sak som primärvården hade, man tog en del av 
primärvårdens pengar, och sa att här finns det möjlighet att jobba tillbaka om ni gör 
[rätt åtgärder, t.ex.] tobaksavvänjning, FaR-samordning, rehab-samordning, det har 
varit olika alla åren. Men det är ju inte så lätt att jobba tillbaka hela den där summan. 
Och vi hade även en del som hade hälsopott, där man då skulle jobba hälsofrämjande 
gärna i samverkan med en ideell förening eller kommun eller länsstyrelse. Den 
pengen plockar man också tillbaka och lägger ut i primärvården, de får tillbaka sina 
pengar och så ska de jobba hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för det. 
(Verksamhetschef förvaltningen, Region Östergötland)  

Här framgår även att ersättningssystemet, de ekonomiska incitamenten, liksom metoder-
na för uppföljning försvårar översättningsprocesserna och kan därmed driva på brott i 
implementeringskedjan.  

Projekt som arbetsform för implementeringen av riktlinjerna 

I arbetet med implementering av de sjukdomsförebyggande metoderna ingår som en 
självklarhet olika former av projekt. Projekten är nödvändiga för att utveckla nya tekniska 
lösningar för registreringsarbete (t.ex. KVÅ-koder), för att utreda hur man ska utbilda i 
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frågorna och för utveckling av ledningsmodeller i hur man närmar sig vårdens vardag. 
Förutom dessa projekt som vartefter måste vävas samman med den löpande vardags-
verksamheten, ser vi också att man har satsat på nya initiativ i vardagen. Vi lyfter nedan 
fram två sådana exempel och för sedan en diskussion om riskerna med projektifieringen.  

En verksamhetschef i Norrbotten berättade att de hade skapat ett projekt med en extra 
person för de hälsosamtal som erbjöds alla 30-40-50-60-åringar. De anställde en sjuk-
gymnast för att genomföra samtalen för en hel kommun. Tanken var att hen skulle jobba 
aktivt mot medborgarna genom att: 

… hen skickade ut [inbjudningar] och visst fick hen ju napp men alltså det är ju lite 
… i förhållande till, alltså låg svarsfrekvens varför man inte kommer. (Verksamhets-
chef Norrbottens läns landsting) 

Det extra projektet möjliggjordes av att man hade utverkat ekonomisk ersättning för arbe-
tet. På samma sätt berättar en verksamhetschef i Skåne om hur en livsstilsmottagning fick 
läggas ner på grund av ändrade ekonomiska incitament:  

De ger inte pengar i år. Här gav de pengar till och med i fjol. Jag vet de som har lagt 
ner livsstilsmottagning för att man inte får den där 500-lappen för en sådan åtgärd 
längre. Vi startar ingen sådan livsstilsmottagning med buller och bång, utan snarare 
försökt implementera det i liksom de funktioner som vi redan har. Vi gjorde ingen 
egen funktion av det så. (Verksamhetschef primärvårdsenhet, Region Skåne) 

Projektformer är nödvändiga i tidiga faser av förändringsprocesser och på så sätt stödjer 
de implementeringskedjorna. Men frågan är huruvida det är hållbart i längden. Precis som 
verksamhetschefen reflekterar så behövs roller och funktioner som leder till att sjukdoms-
förebyggande metoder bäddas in i det vardagliga arbetet. Att det kan få ett abrupt slut 
illustreras också av livsstilsmottagningen som fick läggas ner. De ekonomiska incitamen-
ten är avgörande här.  

De ekonomiska incitamenten 

Ekonomiska incitament är en viktig del i implementeringen av riktlinjerna. Vi ser varia-
tioner inom landstingen. De ekonomiska incitamenten tenderar också förflyttas från out-
put till input. Med output menar vi då fokus på ersättningar som är kopplade till presta-
tioner och resultat. De kan generellt sett vara av antingen mer positiv natur i termer av 
finansiella morötter när man presterar väl, eller negativa utifrån strategier som ”naming 
and shaming” eller minskade finansiella kompensationer. På inputsidan kan det handla 
om olika former av hot (t.ex. neddragningar) eller mer positiva incitament som resurs-
tilldelning av till exempel tid, expertstöd, utbildning med mera.  

En vanlig modell för att få igång arbetet med de sjukdomsförebyggande metoderna har 
varit olika former av strukturersättningar, det vill säga positiv ersättning för prestation. 
En strateg i Region Skåne betonade betydelsen av detta:  

Strukturersättningen är viktig, att liksom lobba för frågan, om ni kan beskriva hur ni 
jobba med de här frågorna. (Strateg, Region Skåne)  
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Förutom att ge ersättning för åtgärderna i klinisk vardag ger man också ersättning för 
utbildning:  

… om man går på utbildning, så att om vi godkänner utbildningen, som till exempel 
motiverande samtal, så får man då 1200 kronor för att man har varit borta från jobbet 
så att säga. (Strateg, Region Skåne) 

Men samtidigt som man anser att de ekonomiska incitamenten öppnar upp och fungerar 
som en drivkraft för att arbeta med frågorna så finns också en betydande osäkerhet, som 
en politiker uttrycker det:  

Så jag vill nog tycka att jag tror ju att de ekonomiska incitamenten inte är tydligare 
idag för vårdcentralerna i vilken riktning man ska gå. (Politiker, Region Skåne)  

Erfarenheterna från Skåne är mycket intressanta. De pekar på ett av de mer grundläggande 
dilemman som ekonomisk styrning leder till. Bakgrunden, som den återges av några av 
våra respondenter, är att maktskiften i samband med det senaste valet i Region Skåne 
ledde till att resurser för det sjukdomsförebyggande arbetet drogs in. De minskade 
resurserna ledde till att det skapades en massa regler så att inte ”pengarna bara skulle 
flöda rakt ut”. Det innebar i sin tur att man satsade en hel del medel under några år för att 
få genomslag på detta. Kraften i styrningen genom de ekonomiska styrmedlen blir än 
tydligare. En medicinsk rådgivare i Skåne menar att: 

… det var inte bra att sätta pengar på det, utan blev väldigt mycket en registrerings-
fråga. (Medicinsk rådgivare, Skåne) 

På ett liknande sätt arbetar man också i Östergötland där medel går från outputsidan, det 
vill säga ersättningar för aktiviteter, till att förstärka inputsidan.  

Vi ser att landstingen i hög utsträckning arbetar med olika former av ersättningsmodeller 
för implementering av de sjukdomsförebyggande metoderna. Det kan ses som en form av 
experimenterande för att hitta styrformer som på ett effektivt och bra sätt stödjer arbete 
som fokuserar ett effektivt resursutnyttjande av de medel som finns till förfogande. Vi 
menar också att det verkar, efter fyra års implementeringsarbete, som att flera av de 
studerade systemen går mot en mer inputorienterad styrning. I Stockholms läns landsting 
arbetar man vidare med frågan om ersättningsmodellernas utformning. Ett citat av en 
politiker får avsluta denna diskussion.  

Vi håller på att se över ersättningssystemet och kommer sjösätta ett nytt ersättnings-
system nästa år som då ska skapa mer utrymme för att jobba hälsofrämjande och se 
hela människan. (Politiker, Stockholms läns landsting) 

Kompetensutveckling och utbildning 

En viktig översättningslänk består i att utbilda personalkategorier i sjukdomsförebygg-
ande metoder, vilket ovan används för att illustrera problematiken med obligatoriska 
passerpunkter. Genom olika utbildningsinsatser formas inriktningen på arbetet. Utbild-
ningsinsatserna spelar med andra ord en nyckelroll i översättningen av idéerna i den egna 
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verksamheten och är inte någon ovanlig aktivitet i samband med att verksamheter tar in 
och anammar nya metoder och modeller. Förutom utbildning av personal påtalar flera 
intervjupersoner att det även borde skapas utbildningsmaterial för patienter för att främja 
egenlärande. En avtalshandläggare i Stockholm framför tanken att det vore bra med en 
webbaserad utbildning:  

… i hur man själv kan göra för att försöka förebygga vissa saker, jag tror det finns 
mycket teknik också. Och kanske ställa tillbaka lite, för nu är det väldigt mycket att 
det är vården, vården, vården, vården som inte gör mycket men vad gör individerna 
då? (Avtalshandläggare, Stockholms läns landsting) 

Här återkommer således regeringens initiala tankar om betydelsen av utbildning och möj-
ligheter att använda digitala verktyg. Men det intressanta är att det här dyker upp som en 
ny idé snarare än något som översatts genom implementeringskedjan. I Norrbotten finns 
exempelvis on-line utbildningar som all personal ska genomföra.  

Sammanfattningsvis är kompetensutvecklingen en central fråga för de ledande aktörerna 
i landstingen. Genom att forma olika utbildningsinsatser skapas kanaler för att föra in 
kunskapen. En sådan strategi är nödvändig för en obruten översättningskedja, men ofta 
inte tillräcklig.  

Teknikens betydelse 

Teknik spelar en viktig roll i översättningsprocessen. Genom att använda olika former av 
teknik begränsas man till att använda specifika arbetssätt som är inbäddade i den tekniska 
lösningen. Men vad räknas då som teknik? Det kan exempelvis vara mjukvara i dator-
program eller beskrivningar av arbetsprocesser; som till exempel användning av KVÅ-
koder.  

Under de tidiga faserna av implementeringen spelar teknik en stor roll för att skapa intres-
se och stödja arbetet. I de studerade landstingen används olika former av teknik endast 
sparsamt för att stödja implementeringskedjan. Trots att man aktivt har drivit frågor om 
hur tekniken bör utformas för att stödja integrationen av de sjukdomsförebyggande me-
toderna i den kliniska vardagen, så lyckas man inte fullt ut översätta riktlinjerna. En 
verksamhetschef i Norrbotten sammanfattar genom att lyfta fram deras arbete med att ta 
fram lathundar för kodning:  

… det tar tid att fylla i, måste det vara så här omständligt, skulle det inte kunna göras 
enklare ... vi har ändå försökt ta fram lathundar med, du vet, de här koderna om det 
är … en bedömning och så en åtgärd osv. Men alltså … dokumentationspaketet, om 
vi säger så, det är så omfattande ändå, så när sådant här tillkommer då blir man bara 
frustrerad och förbannad … (Verksamhetschef Norrbottens läns landsting) 

En primärvårdschef i Skåne lyfter fram problemet att få till en korrekt rapportering på 
grund av vad man anser vara brister i kodernas giltighet:  

Det har varit problem med KVÅ-kodernas validitet. Man har inte kunnat skicka 
Skånesiffror till Socialstyrelsen. Över- och underrapportering. IP gjorde då en egen 
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utvärdering som mer belyste process och struktur vad beträffar det sjukdomsföre-
byggande i Skånes primärvård. (Chef för enhet inom primärvården i Region Skåne) 

I Region Östergötland är metoden Hälsobladet idag är en integrerad del av det elektroni-
ska patientjournalsystemet. En omfattande teknikutveckling genomfördes för att få till ett 
material som skulle kunna användas kontinuerligt för att dokumentera levnadsvanor. En 
analyschef i Östergötland poängterar värdet av denna utveckling:  

För tidigare så dokumenterade man … ja, lite var man ville, det fanns frågor om 
tobak i alla hundratals mallar som ligger i journalsystemet och det var inte så lätt och 
söka ut statistik på det. Då skapade vi en enhetlig mall, utifrån riktlinjerna, de följer 
precis samma flöde, samma frågor, så att man ska kunna jämföra sig nationellt och 
för att man ska kunna synliggöra arbetet. (Analyschef, Region Östergötland) 

En chef för en primärvårdsenhet i ett socialt utsatt område i Östergötland berättar att de 
har svårt att hinna med dokumentationsarbetet:  

Vi har ju Hälsobladet som vi skriver ner de här indikatorerna i. Och det gör vi ju på 
alla de här patienterna. Doktorerna, vi pratade faktiskt om det häromdagen, har … 
nästan mer eller mindre gått ifrån det, för det är för många klick och man har kort 
tid för besöket, man har tolk under tiden och så ska det dokumenteras på två ställen, 
vi ska försöka få igång att doktorn dikterar till sekreteraren, skriva i Hälsobladet så 
man får med det på något sätt, men vi har inte riktigt mäktat med det precis just nu. 
(Enhetschef inom primärvården i Östergötlands län) 

Tekniken blir här en bärare av de sjukdomsförebyggande metoderna och den bidrar på så 
sätt till att stärka implementeringskedjan. Men utfallet beror på den kliniska vardagen och 
hur personalen där förhåller sig och tillämpar de sjukdomsförebyggande metoderna. Vi 
ser också att man ytterligare anpassar sig och skapar nya tekniska lösningar för att förbätt-
ra möjligheterna.  

Utöver de tekniker som handlar om registrering av de sjukdomsförebyggande metoderna 
lyfts också möjligheterna till dataanalys fram. Flera av de intervjuade menar att det är 
stora svårigheter att få till bra dataanalyser av det sjukdomsförebyggande arbetet. En 
sjuksköterska med rollen medicinsk rådgivare berättade:  

… det är ju väldigt svårt, nästan omöjligt, att plocka data på aggregerad nivå. Tyvärr 
har de inte levererat de ut-verktyg som vi har beställt. Vi försöker hitta – skapa det 
själva här på centralt håll. Vi har till och med fått lite statliga pengar på att skapa ett 
system för att plocka ut på primärvårdsnivå kvalitetsindikatorer. (Medicinsk råd-
givare i Region Skåne) 

Analysstödet är en central fråga som inte enbart handlar om redovisning av kvalitets-
indikatorer utan också ett arbete där man potentiellt kan jobba med mer framåtriktade 
beslutsstöd. En politiker uttrycker denna önskan:  

Jag vill ha bättre mätsystem, jag vill veta mer om hur vi bär oss åt för att nå de mest 
utsatta grupperna som inte ... primärt söker vård innan de blir sjuka, helst. (Politiker, 
Stockholms läns landsting) 
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Här ser vi således återigen hur initiala uppdrag från regeringen, i detta fall om mätningar 
och uppföljning, framkommer som ett behov i praktiken. Det är ett tydligt tecken på att 
de ambitioner som initialt formades i regeringsuppdraget (Regeringens beslut 2011-01-
13) var efterfrågade i verksamheterna. Men eftersom inte alla dessa delar översätts från 
implementeringskedjans första steg uppstår ”tomrum” i de senare delarna. Aktörerna 
kommer där att känna ett behov att utveckla de delar som saknas. När översättningen 
fallerar på detta sätt leder det inte bara till brister längre ut i kedjan, aktörerna själva får 
till och med hitta på de lösningar som tappats bort på vägen genom implementerings-
kedjan.  

Realiseringen av riktlinjerna i klinisk praktik  
– implementeringskedjans genomslag 

Implementeringens genomslag är helt beroende av att realiseras i kliniska verksamheter. 
Här krävs att riktlinjerna översätts in i det vardagliga arbetet. För att komma framåt i 
riktlinjearbetet behöver de problem och utmaningar, som organisationen ställs inför, 
översättas av dem som arbetar där. Ledande aktörer på vårdcentraler, som verksamhets-
chefer och engagerade medarbetare, måste bära och driva idéerna. Utifrån våra fallstudier 
ser vi de sjukdomsförebyggande metoderna varierar och att de integreras också på olika 
sätt. När vi intervjuar chefer på vårdcentralerna handlar det om så olika frågor som 
exempelvis att skapa delaktighet genom verksamhetsplanering, integrering i lean-arbete, 
prioriteringar på arbetsplatsen eller att skapa handlingsutrymme för engagerade med-
arbetare.  

Ledningsstrukturens betydelse 

En av våra intervjuade distriktssköterskor berättade hur de arbetade med de sjukdoms-
förebyggande metoderna i deras verksamhetsplan. Idén byggde på att all personal deltog 
i grupparbeten och att resultat från diskussionerna sedan skrevs sedan in i vårdcentralens 
verksamhetsplan. Hen berättar:  

… all personal är delaktig i – delaktiga att jobba med det här, vad landstingsplanen 
hade sagt och hur vi skulle jobba på Mjölkudden med det … delade vi upp oss i fyra 
grupper då var det väl en grupp som jobbade med fysisk aktivitet, en som jobbade 
med mat, en som jobbade med alkohol och en som jobbade med tobak. Så vi hade 
en planeringsdag där vi satt och skrev hur vår verksamhetsplan skulle se ut. 
(Distriktssköterska, Norrbottens läns landsting) 

Arbetet med riktlinjerna kan också bäddas in i de mer löpande och kontinuerliga arbets-
platsträffarna. En av cheferna på en enhet inom primärvården i Norrbotten poängterar hur 
hen för in diskussioner om riktlinjerna i dessa forum och hur det skapar möjlighet att mer 
långsiktigt lära hur de kan utvecklas. När man sedan knyter an riktlinjearbetet till den 
årliga planeringen blir det lättare:  



 

49 

… nästa år när det ska göras igen, då förstod vi att vi hade lärt oss lite grann, så då 
gick det ju lättare. (Chef inom primärvården i Norrbottens läns landsting) 

De kontinuerligt genomförda aktiviteterna i vårdcentralernas verksamhet är också ett 
tema som återkommer i andra berättelser. En chef på en primärvårdsenhet i Skåne berättar 
hur hen kopplar ihop frågorna om det sjukdomsförebyggande arbetet med deras lean-
arbete. Här sker en naturlig integration där verksamhetens personal kontinuerligt träffas 
och gör gemensamma prioriteringar. Chefen för primärvårdsenheten berättar hur de på 
lokal nivå prioriterar insatser när en diabetessköterska upptäcker att fler patienter upp-
visar högre blodsockervärden. Det leder då till förändringar:  

… vi jobbar med lean – vi har en stor whiteboard i köket, så fort man tycker att 
någonting – ja, inte är okej, har fallerat stort som smått, det kan vara att post-it-
lapparna inte ligger där men det kan även vara att vi tycker att vi börjar få fler pati-
enter av viss kategori, och hur ska jag hantera, och jag har inte redskap själv och så. 
Då sätts det upp där. Och så började det här med … ja, en livsstilsgrupp då. Det var 
diabetessköterskan som tyckte att vi har stigande HbA1C inom vissa grupper, och 
många med högt blodtryck såg vi, det är faktiskt ett mätvärde när vi såg andelen där, 
vi tyckte vi låg lite för högt. Dels var det det, plus att hon tyckte att hon hade fått fler 
som söker med metabolt syndrom i den där, plus alltså rena överviktspatienter, och 
framför allt då när vi kontrollerar blodtrycket. För när vi kontrollerar blodtryck så 
har sköterskorna också ett livsstilssamtal i samband med att man kollar trycket. Vi 
kollar det och sen så har de liksom en sittning där, där man försöker fånga: Vad har 
du själv funderat på? Hur är det liksom med motion och kost och så här? Där försöker 
vi fånga dem. Och då tyckte hon att de grupperna hade svällt, och det hamnade på 
tavlan och så blev det ett arbete som blev för fort att lösa som ett tavel-ärende, utan 
det blev ett projekt. (Chef för primärvårdsenhet i alternativ regi, Region Skåne) 

Aktörer på politisk nivå och förvaltningsnivå i Region Skåne och Stockholms läns lands-
ting lyfter fram betydelsen av regionala vårdprogram för att översätta de nationella rikt-
linjerna till lokal praktik. Till exempel säger ordförande i en av beredningsgrupperna i 
Stockholm att:  

Vi har tagit fram det här regionala vårdprogrammet som då går in lite mer djupare 
på hur man kan göra, jämfört med riktlinjerna från socialstyrelsen, vi tyckte att där 
fanns en liten brist där och att det var svårt att arbeta utifrån, så då tog vi fram det 
här. Och jag har också tagit fram 15 minuters metod för när det gäller alkoholbruk 
som ska kunna användas lätt inom primärvården. (Ordförande i en av berednings-
grupperna i Stockholms läns landsting) 

Ett liknande arbete har enligt en medicinskt ansvarig läkare bedrivits i Skåne och hen 
beskriver det som att:  

… det togs fram ett väldigt bra regionalt vårdprogram kring de här fyra levnads-
vanorna, som är utkommunicerat och vi satsade rätt mycket pengar under några år 
för att få genomslag på detta. 
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I intervjuerna diskuteras dock inte nästa steg i processen, det vill säga hur de regionala 
vårdprogrammen kring det sjukdomsförebyggande arbetet har tagits emot på vårdcentra-
lerna. Det finns, precis som i annan forskning om realisering av vårdprogram (Timmer-
mans & Berg, 2010), svårigheter när översättningen ska realiseras ut i dagliga praktiker 
och konkurrera med andra verksamheter som bedrivs där. Några citat från våra intervju-
personer ger tydliga indikationer på att vårdprogramsutvecklingen innehåller och ger 
upphov till flera kedjebrott:  

Vi har ju ett avsnitt som bara handlar om samtalet också. Det här enkla rådet hur 
man liksom ska kunna prata med patienterna så att det inte – inte utsätter dem för 
kanske skuld och skamkänsla, för det är ju kopplat väldigt mycket till det. Och sen 
vill vi ju att alla helst ska veta de här standardglasen, vad innebär det – riskbruk? 
Man ska veta 150 minuter i veckan när det gäller fysisk aktivitet och man ska känna 
till hur man kan initialt fånga maten, den är ju väldigt, väldigt komplext, men 
indikatorfrågorna är som sagt indikatorer för att sen kanske välja om man behöver 
fördjupa. Jag tycker nog att vi har – vi har beskrivit i vårt vårdprogram, sen är det så 
att vårdprogrammet är jättebra men det måste ju läsas liksom… vi ska ju inte in och 
peta i dem, utan där måste vi ju lita på professionerna att skapa lokala rutiner. (Hälso- 
och sjukvårdsstrateg, Region Skåne) 

En möjlig väg för att fortsätta realiseringen och därigenom översättningen av riktlinjerna 
in i kliniskt arbete är via de vanliga strukturerna. Strategen som ovan berättar om vårdpro-
grammet pekar på behovet att fortsätta arbetet:  

… det ska ju helst dockas in i de processer som finns och det håller man ju på med 
– det är mycket processarbete nu överallt. 

Ledningens ansvar är således avgörande för att översättningen i implementeringskedjan 
hålls samman och att det tydliggörs hur frågorna relaterar till andra frågor, vilka samtidigt 
konkurrerar om uppmärksamhet i det begränsade utrymmet för förändring i en organisa-
tion. När flera processer, eller översättningskedjor, drivs samtidigt är det särskilt viktigt 
att ledningen ger medarbetarna sitt stöd att förstå om och i så fall hur olika kedjor kan 
eller till och med bör länkas samman. Men det ställer också krav på att den enskilde 
praktikern själv kan reflektera och analysera sin arbetsvardag och alla de olika processer 
som hen möter där. 

Den reflekterande praktikern  

Förutom att riktlinjerna översätts in i primärvårdens olika verksamheter så sker också ett 
aktivt arbete i den kliniska vardagen. Vårdpersonalen gör bedömningar om vad som är 
relevant i den specifika situationen utifrån från de unika förutsättningarna, det är en re-
flekterande praktik som bygger på professionell kompetens och förståelse för utmaning-
arna. Ibland rör denna värdering den enskilda patientens situation, som till exempel en 
verksamhetschef i Norrbotten beskriver det:  

… man möter en patient som inte mår bra som är i kris, då kan du inte gå på med 
sådana [sjukdomsförebyggande frågor] initialt utan då får du bygga upp ett, alltså 
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någon mer kontakt och ett förtroende och sen kan du komma in på de frågorna, typ 
tobak och alkohol och motion osv. Men inte rakt av, nej. Och ... vi har liksom inget 
frågeformulär där vi bockar av. (Verksamhetschef Norrbottens läns landsting) 

Konkurrensen om det begränsade resursutrymmet för professionen i vardagen framträder 
ofta där många olika policyer och riktlinjer förväntas förverkligas. När en arbetsmetod 
översätts måste den kunna integreras i det dagliga arbetet där många andra processer 
genomförs parallellt. Ett exempel är hur registreringen av sjukdomsförebyggande åtgär-
der registreras.  

… det tar 13 extra klick och det tar så här många sekunder (skratt) och det är ju inte 
fel att tänka så, alltså ... ja … om man förenklar och säger så är nog systemen onödigt 
krångliga för den här registreringen. Fast de som har utformat det tycker säkert att 
det är enkelt. Men om du sitter och använder det och har så här många saker att 
förhålla dig till så, då bejakar du inte allt som kommer. Det är väl så … (Verksam-
hetschef Norrbottens läns landsting) 

En av cheferna för en primärvårdsenhet uttrycker att dokumentationen behöver lösas för 
att få till stånd ett fortsatt arbete med frågorna. Hen är positiv men menar att lösningar på 
tekniken behöver komma för att arbetet inte ska fastna:  

Vi ska driva det här hårdare nu när vi verkligen har personer som är intresserade, 
och då får inte dokumentationen ta längre tid än patientbesöket, för då blir det fel, så 
därför måste vi hitta bra lösningar så att man känner att man inte drunknar i doku-
mentationen bara för att det ska dokumenteras någonstans. (Verksamhetschef, 
Region Östergötland) 

Förutom att bedömningen kan handla om den specifika patientens hälsotillstånd så finns 
det mer specifika aspekter som rör patientgruppernas utsatthet och situation. En chef för 
en primärvårdsenhet i Östergötland menar att man behöver arbeta på ett speciellt sätt med 
patientgrupper som mår dåligt:  

Just nu har vi jättemånga som kommer och mår väldigt, väldigt dåligt och är i dåligt 
skick, och då blir det inte att man börjar prata om livsstilsfaktorerna bland de första 
mötena. Dels måste man bygga upp en relation så man märker att man har ett 
förtroende för man är väldigt rädd för att utlämna sig och man tror inte på vad vi 
säger, man förstår inte svenska sjukvårdsystemet. (Chef för primärvårdsenhet, 
Region Östergötland) 

Det tyder på att en grundad professionell kompetens ger praktikerna förmågor att reflek-
tera och utveckla förhållningssätt för hur och i vilken takt implementeringskedjan kan 
upprätthållas i enskilda fall. Tanken bakom begreppet reflekterande praktik är att man 
som professionellt verksam inte bör inrikta sig på att oreflekterat följa mallar, riktlinjer, 
formella procedurer och vetenskaplig kunskap. Ett sådant här förhållningssätt ställer höga 
krav på de enskilda medarbetarnas förmåga att reflektera utifrån sina professionella kom-
petenser och på så sätt översätta de delar av riktlinjerna som har relevans i varje enskild 
situation. Den reflekterande förmågan är således avgörande för att kunna genomföra det 
dagliga arbetet och samtidigt upprätthålla legitimiteten för arbetet.   
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Att lyfta fram förebilder  
– handlingsutrymme för engagerade medarbetare 

Genom att ge handlingsutrymme för enskilda engagerade individer ges möjlighet till per-
sonlig utveckling som i sin tur kan skapa möjligheter för utveckling av arbetet. När man 
satsar på specifika individers intresse och engagemang sker en form av översättning in i 
den kliniska vardagen.  

En vårdcentralchef i Region Östergötland berättar hur de har organiserat arbetet utifrån 
en engagerad sjuksköterska:  

… en sköterska som är väldigt aktiv här på vårdcentralen och är hälsosamordnare. 
Den funktionen kom ju för ganska många år sen ... och det är en mycket intresserad 
sköterska och hon går på de möten som anordnas för hälsosamordnare. (Chef för 
primärvårdsenhet, Region Östergötland) 

En viktig del i arbetet kan med andra ord bestå i att kombinera individens intresse med 
verksamhetens behov. En strategi för implementeringen av riktlinjerna är alltså att kom-
petensutveckla individer som redan är engagerade i frågorna. 

Under intervjuerna framkommer även flera berättelser om verksamheter där man tycker 
att det sjukdomsförebyggande arbetet har varit framgångsrikt. Berättelserna handlar till 
stor del om det arbete som bedrivs inom BVC och MVC. Flera av de intervjuade menar 
att de i verksamheterna möter patienter som är i en livssituation där de är mottagliga för 
förändringar. Två citat nedan illustrerar denna bild:  

När man började med att man ska fråga om alkohol på mödrahälsovården så sa barn-
morskan ”Det kan vi inte fråga” och nu är det absolut inga som helst problem, för 
det är ett strukturerat arbetssätt. (Beställarchef, Norrbotten) 

Satsningen i mödrahälsovården på barnmorskorna i det här inskrivningssamtalet … 
man har ganska mycket fokus på hälsofrämjande, det är väl den mest mottagliga 
målgruppen egentligen som finns så är det de gravida. (Medicinsk rådgivare, Skåne) 

En sammanfattande diskussion om realiseringen av riktlinjerna  
i vårdens vardagspraktik 

När vårdcentralerna börjar arbeta med de sjukdomsförebyggande metoderna sker olika 
översättningar. Variationer i angreppssätt tycks vara stora mellan primärvårdsenheterna, 
till exempel i hur man organiserar det kontinuerliga ledningsarbetet, hur man engagerar 
enskilda medarbetare i frågan och hur man förhåller sig till registreringar och dokumen-
tationer. Men det är också förmodligen så att det finns stora variationer inom enskilda 
enheter. De enskilda medarbetarna arbetar, så som vi får det beskrivet för oss, utifrån ett 
slags reflekterande i praktiken. Poängen här är att istället för att oreflekterat tillämpa de 
sjukdomsförebyggande metoderna har den enskilde kompetensen för att reflektera kring 
och sätta sig in i varje aktuell situation och på grundval av personligt förvärvad kunskap 
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och erfarenhet för att komma fram till en för uppgiften anpassad handlingsplan och 
metod. En av våra intervjuade illustrerar detta: 

Ja, alltså om du i möte med patienten ser att här finns det alkoholproblematik, så är 
det jag som väljer om jag vill ta upp det idag och journalföra det. Sen du kan resonera 
likadant på alla de här, det finns inget som säger att du måste göra det och du kan 
inte alltid göra det vid alla möten med patienter, det måste man vara införstådd med. 
Men alltså det är ju ingen som ... kontrollerar det på den nivån, kanske man ska säga. 
Och det är väl kanske inte … hur mycket ska man kontrollera?  

Tanken bakom begreppet reflekterande praktik är att man som professionellt verksam inte 
bör inrikta sig på att oreflekterat följa mallar, riktlinjer, formella procedurer och veten-
skaplig kunskap. Ett sådant här förhållningssätt ställer höga krav på de enskilda med-
arbetarnas förmåga att reflektera utifrån sina professionella kompetenser och på så sätt 
översätta de delar av riktlinjerna som har relevans i varje enskild situation. Men det är 
ändå förknippat med osäkerhet i flera avseenden, vilket försvårar implementeringen.  

Sammanfattning 

I vår tvärfallsanalys har vi strävat efter att synliggöra variationer och gemensamma teman 
mellan landstingen i deras ansatser att implementera de sjukdomsförebyggande metoder-
na. Genom analysen ser vi flera olika kedjor av aktiviteter och processer som en kon-
tinuerlig översättning mellan olika delar av en rätt så komplex organisering. Implemen-
teringsprocesserna framträder som kedjor av sammanlänkade steg från regeringens idéer 
om de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, som tas emot och förs 
ut i regionerna/landstingen via olika politiska och förvaltningsadministrativa aktiviteter 
till realiserad klinisk praktik, vilket slutligen förhoppningsvis leder till att människor 
ändrar sitt vardagsliv för att undvika sjukdomar. Nedanstående bild 4 är ett sätt att fånga 
och sammanfatta den komplexa organiseringen. De olika relationerna och sambanden 
mellan aktörer, initiativ och aktiviteter i bilden är förstås starkt förenklade men det ger en 
möjlighet att se identifierade samband på ett sätt som tydliggör kedjans starka och svaga 
länkar. Bilden ska läsas som processer från det översta begreppet ”Nationella riktlinjer”.  
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Bild 4 Relationer mellan aktörer, initiativ och aktiviteter i implementeringen  
av de sjukdomsförebyggande metoderna 

 

Utgångspunkten är att styrningen i landstingen översätts och formas genom tre möjliga 
processer: (1) direkt från de nationella riktlinjerna, (2) via tidigare insatser i närliggande 
områden, och (3) via delaktighet i utvecklingen av riktlinjerna tillsammans med tidigare 
arbeten. Dessa aktiviteter påverkar varandra ömsesidigt, precis på samma sätt som att 
landstingens representanter också har varit med och format de nationella riktlinjerna. Vi 
får med andra ord en dubbelriktning i påverkan. Vi har i tidigare avsnitt argumenterat för 
att de olika ingångarna in i styrningsarbetet också får olika konsekvenser för hur det 
realiseras. Detta sker via den så kallade problematiseringen där de ledande aktörerna 
definierar inriktningen på arbetet. Utformningen av styrningen påverkas dessutom av 
osäkerhetsfaktorer i omgivningen. Det kan gälla landstingsinterna ekonomiska och 
organisatoriska val som gör att riktlinjearbetet tar olika vägar såväl som osäkerhet om hur 
man ska tolka och förstå tillämpningar av de sjukdomsförebyggande metoderna.  

Styrningen genomförs sedan genom en rad olika aktiviteter: prioriteringar av insatser, 
initiering av projekt, ekonomisk styrning, kompetensutvecklingssatsningar, teknik- och 
processutveckling och utveckling av vårdprogram Alla dessa aktiviteter sker på system-
övergripande nivå och leder sedan till länkar (eller avbrott) in i det kliniska arbetets 
vardagliga organisering. Här översätts de systemövergripande idéerna till lokal praktik. I 
primärvårdsenheter transformeras riktlinjerna in i ledningsstrukturer och de lever vidare 
via engagerade medarbetare. Observera att det inte i första hand sker direkt från de natio-
nella beskrivningarna utan via de landstingsövergripande översättningarna. På enhetsnivå 
kan vi också se att man gör egna patientgruppsprioriteringar. Men vilken patient som får 
respektive inte får ta del av insatserna bestämts i mötet med den enskilde vårdgivaren. En 
del i förståelsen av riktlinjernas potential, som vi här illustrerar som en process direkt från 
de nationella riktlinjerna till den vardagliga kliniska praktiken, är också legitimitet eller 
ifrågasättande (illegitimitet) av riktlinjerna. Det finns, menar vi, en direkt relation mellan 
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de nationella riktlinjerna och vårdprofessionerna. De har själva kompetenser och möjlig-
heter att förhålla sig till ursprungstexterna och bedöma dess eventuella legitimitet i den 
egna praktiken. Om de tillskriver riktlinjerna hög grad av legitimitet innebär det att sanno-
likheten för tillämpning i praktiken ökar, men däremot om de ifrågasätter riktlinjernas 
legitimitet kommer det att direkt motverka implementeringen – ett kedjebrott.  
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6.  Slutsatser 

I detta kapitel redovisas slutsatserna av vår studie och vi ger några rekommendationer för 
fortsatt arbete. Vi har i föregående avsnitt haft ambitionen att synliggöra de olika proces-
ser som växer fram och ibland också avstannar när de sjukdomsförebyggande metoderna 
förs in i ett landsting. Det råder ingen tvekan om att riktlinjerna har fått visst fotfäste i de 
fyra studerade landstingen, även om det har skett på olika sätt med skilda förtecken.  

Det är nog till och med så att variationer inom ett landsting kan vara större än mellan två 
landsting. Den norske organisationsforskaren Kjell A. Røvik (2000) menar att kompati-
bilitetstestet är ett bra sätt att förstå huruvida nya idéer får fotfäste i en organisation. De 
måste vara tekniskt såväl som värdemässigt kompatibla med organisationen för att 
släppas in. Om de uppfattas som kroppsfrämmande kan de stötas bort. Att de studerade 
landstingen delvis klarar detta kompatibilitetstest gör att vi också kan rikta uppmärk-
samheten på de aspekter i översättningsprocessen som faktiskt har bidragit till realise-
ringen – även om vi kanske inte skulle se de studerade organisationerna som ”bäst i 
klassen”.  

Aktivt ägarskap i frågorna  

Aktivt ägande är en central mekanism för att skapa långsiktiga effekter av satsningarna. 
Denna mekanism riktar uppmärksamheten på de olika roller och uppdrag som politiker 
och ledande företrädare för landstingen måste ta på sig. Vanligtvis har de ledande perso-
nerna sett till att projekt får finansiering i början och att initiativen följs upp i slutet. Men 
de två rollerna är ofta inte tillräckliga för en hållbar utveckling (Van de Ven m.fl., 2000; 
Brulin & Svensson, 2011). Utifrån detta synsätt lämnas verksamheter och personer inom 
förvaltningen oftast kvar, på egen hand kämpandes med brist på resurser och i ett sökande 
efter legitimitet.  

Vi ser att implementeringen och realiseringen av riktlinjerna drivs av särskilt aktiva aktö-
rer i alla delar av vårdsystemet. Därför är det viktigt att uppmärksamma att länkarna 
mellan de olika systemnivåerna kan se ut på flera olika sätt och att det därigenom kräver 
olika former av ägarskap. Betydelsen av det aktiva ägarskapet i det sjukdomsförebygg-
ande arbetet manifesteras exempelvis på den nationella nivån som ett kontinuerligt arbete 
för att tydliggöra det lagstadgade uppdraget – vidareutveckling av de sjukdomsförebygg-
ande metoderna och stöd i lärandet mellan landstingen.  

På landstingsövergripande nivå handlar det aktiva ägarskapet om att prioritera frågorna 
bland många andra viktiga aktiviteter, att avsätta resurser, följa upp och att skapa kom-
petensstöd. På förvaltningsnivån krävs ett engagerat resurssatt arbete med att skapa stöd 
för frågorna i den kliniska vardagen.  
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Det finns också risker med ökande engagemang från ägare, eftersom de tenderar att förlita 
sig på alltför förenklade modeller, som enbart bygger på formell utvärdering genom mät-
ningar och uppföljning mot resultat – exempelvis då landstingen använder olika styrinitia-
tiv med ekonomiska medel som slår fel. Genom sådana modeller kan faktiskt arbetet med 
att införa de sjukdomsförebyggande metoderna saktas ner.  

Ett alternativt sätt – som vi också förespråkar – är att aktivt arbeta utifrån ett lärandeorien-
terat synsätt. Tillvägagångssättet innebär att ägarna snarare är mer delaktiga i hela proces-
sen än genom enbart finansiering och utvärdering av resultat. En central del av engage-
manget består då av att – driva på utvecklingen, skapa personella och finansiella resurser 
samt se till att verksamhetsföreträdare får redskap och möjligheter att bygga in frågorna 
i det vardagliga ledningsarbetet. Dessutom krävs även breda förankringsprocesser. Åter-
igen, det är naturligtvis en prioritetsfråga vilka initiativ som ska ha företräde. Sjukdoms-
förebyggande metoder konkurrerar om utrymme med en mängd andra frågor.   

Breda förankringsprocesser 

Det är tydligt att i alla sammanhang där det sjukdomsförebyggande arbetet nått ut i de 
kliniska praktikerna har arbetat skett med breda förankringsprocesser. Vi menar att man 
måste driva arbetet med de sjukdomsförebyggande metoderna genom just breda förank-
ringsprocesser. Frågorna berör många olika professioner på olika sätt och vi ser att del-
aktighet i planeringsarbeten spelar en avgörande roll. De ledande aktörerna som styr arbe-
tet bör vara medvetna om hur inlåsningar och utestängningar kan skapas genom olika 
instrument som står till deras förfogande. Här är det viktigt att varje organisation hittar 
sin modell för att stödja en bred ansats där samtliga professioner kan komma med. Ett 
brett förankringsarbete är en nyckel till framgångsrik översättning, men långt ifrån det 
enda som krävs.  

Delaktighet i planeringsarbete och lokal utveckling av riktlinjerna underlättar också över-
sättningsprocesserna. Då ges organisationerna en bättre planeringshorisont och uppgifter-
na förankras i det egna landstingets strukturer och kulturer. Delaktighet och breda förank-
ringsprocesser öppnar för aktörer som agerar som översättare.  

Översättare som skapar stöd och förutsättningar 

Förutom att det behövs ett aktivt ägarskap i frågorna ser vi också ett stort behov av resurs-
stöd i verksamheternas omgivning. Detta är en viktig byggsten för att upprätthålla en 
hållbar implementeringskedja. Översättarna skapar länkarna i kedjan och binder ihop 
såväl olika verksamheter som verksamheterna med dess omgivningar. Prioriteringar görs 
i hög utsträckning av översättarna, som väljer ut områden att fokusera och arbeta med. 
Genom prioriteringarna kommer aktiviteter i implementeringskedjorna att stärkas medan 
andra länkar försvagas. Vi ser att prioriteringar sker mellan olika typer av sjukdomsföre-
byggande arbeten, mellan nivåer på insatserna och mellan olika patientgrupper. Här är 
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det avgörande att synliggöra och skapa förståelse för de prioriteringar som görs för att 
medarbetare och andra ska ha tilltro och därmed ge dem legitimitet.  

Översättare som skapar stöd och förutsättningar, deltar i utveckling av vårdprogram, stöd-
jer och driver förbättringsarbete, utvecklar nya IT-lösningar som kan användas i klinisk 
vardag, skapar beslutsstöd och studerar mätningar. De kan stödja kedjan på många olika 
sätt men avgörande är att de lyfter in idéerna kring det sjukdomsförebyggande arbetet i 
en ny miljö och förankrar det i vad som där pågår. Ytterligare en central översättningslänk 
består i att kontinuerligt utbilda personalkategorier i sjukdomsförebyggande metoder. 
Genom olika utbildningsinsatser formeras inriktningen på arbetet. Härigenom skapas 
även en mottaglighet för det översättarna för med sig in i organisationen och de priorite-
ringar som görs lokalt. Utbildningarna har visat sig ge speciellt god verkan om man rekry-
terar personer som aktivt vill ta ansvar för frågorna i den egna organisationen.  

Analysstödet tillgodoses idag inte i tillräcklig omfattning i de studerade landstingen och 
kan därför bryta implementeringskedjorna. Analysstödet handlar både om tekniska lös-
ningar som gör det möjligt att få ut information om effekter av de sjukdomsförebyggande 
metoderna och att se till att man har personer med analyskompetens. Frågan handlar där-
för inte enbart om redovisning av kvalitetsindikatorer, eftersom man då missar möjlig-
heterna att arbeta mer framåtriktat med beslutsstöd. Betydelsen av mätningar och analys-
stöd har beskrivits i en rapport om hur det amerikanska vårdsystemet Intermountain 
Healthcare arbetar. Där utvecklas sådana metoder och det är tydligt att de fungerar bäst 
när de är organiserade för och integrerade i den kliniska, verksamhetsnära praktiken – 
designed around, and integrated into frontline care delivery. Data-system som designas 
av organisationer utanför landstingets egen verksamhet eller utan förankring i dess var-
dagliga praktiker blir sällan användbara inom processorientering och förbättring i kliniskt 
arbete (Elg m.fl., 2013; Daneryd m.fl., 2014). Här finns en potential att bygga mätsystem 
där man kan följa resultat av insatser som det sjukdomsförebyggande arbetet. Men det 
krävs förebilder och organisationer som utvecklar modeller som gör det är möjligt att 
mäta, följa upp och statistiskt analysera.  

Drivande verksamhetschefer 

Drivande verksamhetschefer har visat sig ha en viktig roll i implementeringen av riktlin-
jerna. De bär och driver idéerna. Vi ser att cheferna använder en palett av olika angrepps-
sätt och verktyg som stöd i sitt arbete med implementeringen av riktlinjerna. Utifrån våra 
fallstudier ser vi att sätten man väljer att arbeta med varierar. De sjukdomsförebyggande 
metoderna integreras också på olika sätt. När vi intervjuar chefer på vårdcentraler handlar 
det om så olika frågor som att skapa delaktighet genom verksamhetsplanering, integrering 
i lean-arbetet, prioriteringar på arbetsplatsen och att skapa handlingsutrymme för 
engagerade medarbetare. Det krävs således att chefer i verksamheten har förmåga och 
handlingsutrymme att driva verksamheterna på ett sådant sätt att implementeringen för-
stärks så att kedjan hålls samman och blir tjockare. När chefer och professionella lyckas 
med detta ökar deras legitimitet både internt i organisationen och gentemot andra.  
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Legitimitet bland professionella 

Detta med legitimitet kan ses ur flera perspektiv. När det gäller de sjukdomsförebyggande 
metoderna är en grundläggande fråga i vilken utsträckning våra levnadsvanor påverkar 
hälsan. Här finns det övertygande forskningsstöd för att så är fallet, åtminstone när det 
gäller de levnadsvanor som omfattas av riktlinjerna. Denna kunskap har troligen stor 
legitimitet i sjukvården. 

Nästa steg är legitimiteten i riktlinjerna – om man som anställd personal i sjukvården 
överhuvudtaget kan påverka levnadsvanor. Här finns Socialstyrelsens ambitiösa genom-
gång av metoder som stöd för sådana insatser. Metoder som inte bara kräver kompetens-
utveckling utan också nya rutiner på arbetsplatsen och kanske också nya prioriterings-
situationer. Här börjar det enligt flera av våra intervjupersoner att bränna till. Ett annat 
perspektiv är hur man bedömer det legitima i att just jag, som exempelvis läkare eller 
distriktssköterska på den här arbetsplatsen förväntas ägna mig åt detta. Motiv som – jag 
är inte intresserad, jag skulle aldrig kunna bli en bra person för samtalsmetodik, jag har 
fullt upp med mina tunga patienter och vill inte bli en del i detta – är exempel på reaktio-
ner. Detta är en verklighet som ledningen (verksamhet, administration och politik) måste 
hantera. 

Det finns också en intressant vinkel på legitimitetsfrågan som kanske inte uppmärksam-
mas så mycket. Inom forskning om förändring och utvecklingsarbete lyfts auktoriteter 
upp som en nyckel till ett framgångsrikt arbete (Røvik, 2000). En auktoritet är i detta 
sammanhang en naturlig ledare som andra lyssnar till och följer i organisationen. En 
bransch där det är särskilt tydligt, som den franske sociologen Pierre Bourdieu har 
beskrivit, är hur mode definieras och skapas inom modeindustrin. En viktig mekanism 
där är de sociala auktoriteter – formella såväl som informella personer – som definierar 
riktningen på arbetet. Olika uppdrag som ges till landstingen för implementering kan 
kanske liknas vid olika moden i den offentliga förvaltningen. Om vi ser riktlinjearbetet 
som mode krävs kanske också sociala auktoriteter för att definiera riktningen. Om det 
däremot saknas auktoriteter – här kanske i första hand företrädare för läkarprofessionen 
– som framhåller det nya modet, talar om det och sprider det så får det naturligtvis 
konsekvenser på olika sätt.  

Här noterar vi speciellt avsaknaden av berättelser om framgångsrika organisationer eller 
individer som kan etiketteras som sociala auktoriteter. Häri ligger ett problem. Många 
modeller som rönt framgång lyfts fram genom så kallade auktoritativa center som också 
genererar och bidrar till legitimitet. Det krävs att någon verksamhet kan lyftas fram som 
ett gott exempel som visar på möjligheterna till god implementering med goda effekter. 
Ett annat alternativ kan vara att någon ledande person står upp för frågorna. Att debatten 
om förnyelse av läkarutbildningen med större inslag av sjukdomsförebyggande metoder 
har kommit igång är ett steg i den riktningen.  
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Utvärderingar för att se effekter av insatser 

De projekt som drivs inom landstingen i relation till de sjukdomsförebyggande metoderna 
och för att driva implementeringen av riktlinjerna är ofta experimentella eller har korta 
tidshorisonter. Ofta testas nya angreppssätt och utvärdering sker löpande. Effekterna på 
ett hållbart och långsiktigt arbete kan bara realiseras om projektresultaten integreras i det 
dagliga arbetet. Precis som verksamhetscheferna i vår studie reflekterar över, så behövs 
personer och funktioner som arbetar med sjukdomsförebyggande metoder. Det krävs att 
implementeringen bäddas in i det vardagliga arbetet och för att därmed verkligen ge 
långsiktiga effekter.  

Ekonomiska incitament i arbetet med implementering av riktlinjerna tenderar också att 
förflyttas från output (prestation som resultat av en process) till input (resurser för att 
kunna gör processen), se bilden nedan.  

 

 

Bild 5 Alternativa styrformer för de sjukdomsförebyggande metoderna 

 

Med output menar vi då fokus på ersättningar som är kopplade till prestationer och resul-
tat. De kan vara av antingen mer positiv natur i termer av finansiella morötter när man 
presterar väl eller mer negativ utifrån strategier som ”naming and shaming” eller minska-
de finansiella kompensationer. På inputsidan kan det handla om olika former av hot (t.ex. 
neddragningar) eller positiva incitament som resurstilldelning (t.ex. tid, expertstöd, 
utbildning). 

De ekonomiska incitamenten öppnar upp och fungerar som en drivkraft för att arbeta med 
frågorna medan det samtidigt finns stor osäkerhet om effekterna av satsningen. Det finns 
med andra ord såväl positiva som negativa aspekter av att rikta in den ekonomiska styr-
ningen i olika delar av arbetet. Exempelvis kan ett fokus på styrning av resurser leda till 
professionell uppmuntran men också till att aktiviteterna inte genomförs (man ersätter ju 
på input-sidan). Interventioner bör här inriktas på att skapa stödjande resurser och att 
kompetensutveckla. Fokus på att styra aktiviteter och output kan – precis som vi ser i 
studien – leda till felaktigt beteende men också till att få fart på arbetet. För att skapa 
legitimitet bör man arbeta extensivt och se till att ha ekonomiska system som upplevs 
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som rättvisa. Fokus på outcome har fördelen att det fångar målet med aktiviteten direkt, 
men att det kan ta lång tid och att orsakskedjan är svår att härleda. Hur kan vi veta att en 
effekt faktiskt härrör ur en tidigare genomförd insats? Andra faktorer kan ju faktiskt 
komma in i analysen. Här bör man till exempel arbeta med att utveckla mätningar som 
kan koppla insatser till outcome. Utifrån dessa övergripande slutsatser kan vi peka på 
några rekommendationer för det fortsatta arbetet med att implementera riktlinjerna för 
sjukdomsförebyggande arbete.  

Några kortfattade rekommendationer 

Mot bakgrund av ovanstående slutsatser så vill vi öppna för rekommendationer kring:  

• Att utveckla kunskap om stödjande strukturer i det dagliga arbetet. Det krävs att 
medarbetare har kunskap att stödja arbetet med sjukdomsförebyggande metoder 
och att det finns strukturer i den dagliga kliniska praktiken för att tillämpa detta. 
Produktionslogiken i dagens primärvårdssystem försvårar arbetet med realisering 
av riktlinjerna, men också det faktum att riktlinjerna inte har översatts i teknik 
som stödjer kliniskt arbete. 

• Att aktivt arbeta för att stärka legitimiteten bland vårdens samtliga professions-
grupper. Det krävs att alla inom vården tar till sig betydelsen av det sjukdoms-
förebyggande arbetet för att implementeringen ska stärkas och både ses som legi-
tim och stärka tolkningen av en legitim implementering.  

• Möjligheter att skapa dataanalysstöd för olika analyser. I detta arbete vore det bra 
om landstingen hade resurser, kompetenser och mer övergripande stöd för att göra 
exempelvis generella cost-benefit modeller, men även mer löpande realtidsupp-
följningssystem kring implementeringen av det sjukdomsförebyggande arbetet. 

• Att det krävs fortsatt utveckling av angreppssätt och modeller för hur regionala 
vårdprogram kan fungera för att stödja implementeringen av de sjukdomsföre-
byggande metoderna. Här är det särskilt viktigt att kunna skapa förståelse för 
lokala unika förutsättningar i vilken implementeringen sker. På så sätt kan man 
stödja realiseringen av riktlinjerna i praktiken. När det fungerar bra tar verksam-
heterna fram egna lokala program, det vill säga översätter ytterligare ett steg. 
Exempel på sådana översättningar är checklistor utifrån vårdprogram. Lednings-
system för kvalitet kan vara en viktig del i detta.  

• Att följa, dokumentera och utvärdera olika typer av styrmodeller, kanske särskilt 
de ekonomiska, för de sjukdomsförebyggande metoderna. Eftersom det experi-
menteras med många olika styrnings- och ersättningsmodeller kan det vara av 
värde att samla kunskap om effekter av olika former av interventioner.  
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• Att utveckla modeller för mer aktiva patienter och medskapande. Denna aspekt 
har vi inte studerat närmare då vårt uppdrag inte inkluderade att analysera patien-
ternas roll i implementeringsprocessen. Men vi kan se att det finns en outnyttjad 
potential i patienterna. Deras egen strävan efter hälsa kan bidra till mer aktivt ar-
bete med lösningar där patienter medskapar de sjukdomsförebyggande aktiviteter-
na. Man skulle kunna designa och utveckla digitala lösningar som kan hjälpa vissa 
patientgrupper att hantera sina egna problem (se t.ex. Elg m.fl., 2012).  
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Sammanställning över intervjuer genomförda i projektet  

Landsting Datum Funktion Intervjuare Längd 

Östergötland 01-okt Tf Verksamhetschef, enheten för hälsoanalys Elin (& Malin) 1 h 
Östergötland 14-okt Verksamhetschef Vårdcentral Malin  1 h 

Östergötland 23-okt Verksamhetschef Vårdcentral Malin  1 h  
Östergötland 09-nov Processledarkoordinator och 

medlemskapsansvarig, HFS 
Malin  0,5 h 

Östergötland 09-nov Hälsoprocessledare, Centrala och östra 
länsdelarna, NSC stab  

Malin  1 h 

Östergötland 10-nov Regionråd och ordförande i den nya 
regionutvecklingsnämnden  

Malin  0,5 h 

     

Norrbotten 06-okt Utvecklingenheten/folkhälsocentrum 
(Hälsofrämjande hälso och sjukvård & 
Livsstilsintervention) 

Malin  Drygt 2h 

Norrbotten 06-okt Hälsocentralchef Malin  1 h 

Norrbotten 06-okt Politiker, MP Malin  Drygt 1 h 

Norrbotten 21-okt Verksamhetsutvecklare Malin  1 h 

Norrbotten 21-okt Tf beställarchef, beställarenheten NLL Malin  2 h 

Norrbotten 21-okt Ssk vid hälsocentral Malin  1 h 

Norrbotten 22-okt Verksamhetsutvecklare närsjukvården Malin  1 h  
     

Skåne 12-sept Landstingsråd, miljöpartiet Jan 20 min. 
Skåne 30-sept Folkhälsostrateger, Region Skåne Jan 40 min. 

Skåne 29-okt Hälsostrateg, enhetschef Jan 1 h 

Skåne 14-okt Verksamhetschef Jan 1 h 

Skåne 25-sept Utvecklingschef, Region Skåne Jan 1 h 

Skåne  Verksamhetschef Capio citykliniken i Klippan Jan 1 h 

Skåne 13-okt Medicinskt ansvarig primärvård Region Skåne Jan  

Skåne  Tf verksamhetschef  Jan 1 h 

Skåne 14-okt Folkhälsostrateg  Jan 1 h 
Skåne 20-okt Capios medicinskt ansvariga för primärvården i 

landet, 
Jan 1 h 

      

Stockholm 20-okt Verksamhetschef primärvården Jan 1 h 
Stockholm 21-okt Politiker FP Jan 1 h 

Stockholm 22-okt Strateger, Beställarenhet SLL Jan 1 h 

Stockholm 22-okt Verksamhetschef  Jan 1 h 

Stockholm 19-okt Spesak allmänmed Jan (& Malin) 1 h  

Stockholm 21-okt Projektledare sjukdomsförebyggande SKL Jan 1 h 

Stockholm 01-okt Projektledare KIM, Stockholm  Jan 2 h 

Stockholm 3-nov Allm.läk, docent, vcchef, spesak m.m. Jan 1 h 
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Abstract 

The National Board of Health and Welfare decided in November 2011 on the national 
guidelines for methods of preventing disease. The guidelines focus on four areas – 
tobacco use; hazardous use of alcohol; insufficient physical activity; and unhealthy eating 
habits. Health care systems in Sweden, that is county councils and municipalities, have 
since the introduction of the guidelines established effort for the implementation of these 
guidelines. The National Board of Health and Welfare has also since January 2011 been 
assigned to support its implementation. It turns out that there is variation regarding how 
much the various county councils have utilized these guidelines in clinical work. A central 
question is why there is varied result and how implementation efforts may be strength-
ened. This report addresses these two issues. More specifically we analyze the implement-
tation processes of the guidelines for methods of preventing disease in a multi-level 
perspective and with respect to how they are translated into clinical activities in meetings 
with patients. The overall aim is to analyze the translation of the guidelines for disease 
prevention methods from policy level through administrative levels of administration to 
the clinical activities in meetings with patient. We are, thus, especially interested in how 
translation processes are constructed and sustained in the interplay between policy 
making and healthcare management.  

The central problem motivating our study is the perceived difficulty of managing policy 
guidelines into practice. From experience we know that there are an increasing number 
of attempts that fail to effectively deliver implemented policy initiates. Therefore, a great 
deal of scholarly work focus on analyses and explanation of why organizations accomp-
lish their policy implementation initiative and why others have good, well-founded 
reasons to refrain from applying new ideas.  

As a starting point for our analysis, we argue that there is a need to view healthcare 
organizational systems and their policy implementations from a network perspective. The 
theoretical input that frame our analysis of the implementation, management and control 
of public services is about making sure these implementation processes function as a 
continuous translation between different actors of a rather complex organization.  

We used a multiple case study approach of efforts in four regions to implement the guide-
lines for methods of preventing disease. The four regions studied were: Norrbottens 
County Council, Stockholm County Council, Region Östergötland and Skåne Region. 
The case studies are based mainly on interviews with key people in each county/region 
as well as the study of policy documents. Overall, 31 people were interviewed in different 
parts of the county councils/regions; from public policy makers, administrative manage-
ment, healthcare developers and clinicians. The interviews have both given insight into 
implementation efforts, the current work on the guidelines and settings in which these 
guidelines, with various success, have been immersed.  
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Our findings show that there are several ways in which the policy guidelines enter the 
regional level: (1) directly from the national guidelines, (2) through earlier efforts in 
nearby areas, and (3) through participation in the development of the guidelines along 
with previous work in nearby areas. The various entries into the regional level also have 
different implications as it assembles different networks of actors. A mechanism that 
explains this is problematization where the leading actors define the orientation of the 
work.  

Management of the guidelines are then carried out through a variety of activities: priori-
tization of actions, initiating projects, financial prioritization, competence development 
efforts, technology and process development of clinical guidelines in clinical care pro-
grams. All of these activities take place at the system-wide regional level, leading then to 
various entries into clinical work. However, uncertainties in the environment create 
constrains for actors in their implementation efforts. It may be a county’s internal 
financial and organizational choices that lead to a slowdown of the translation process. 
Also uncertainty about how to interpret and understand the use of the methods may have 
important impact on the effectiveness of implementation.  

Further, ideas about how to handle methods of preventing disease developed at the 
regional level are to various extent translated into local practice. In primary care units the 
guidelines are when implemented fully adapted and integrated into the local clinics 
management structure. An important mechanism for use in these work units is dedicated, 
active employees. The final choice weather a patient may or may not enter the health 
promotion activities are decided mainly by the individual caregiver. 

The conclusions in the report points to a number of mechanisms that support guideline 
implementation: 

• Active ownership – a necessary factor for success in the work of implementing the 
guidelines is that it is driven by active players in all parts of the health care system. 
It is manifested for example by the National Board of Health and Welfare’s 
support to implementation in order to clarify the statutory mandate, further 
development of the disease prevention methods and support in learning between 
the county councils. At the county level overall is the active ownership of the 
questions to prioritize and allocate resources. But the top management leaders also 
need to be more actively involved and engaged in the process of developing the 
utilization of disease prevention methods.  

• Wide anchored processes – It is clear that in the context in which the disease-
prevention work has leveled out into clinical practice, there have been inclusive, 
participatory processes. The leading players who control the implementation work 
therefore should be aware of how exclusion may be created through a variety of 
resources at their disposal. For example, our study shows that the actors involved 
in public health issues in the county councils/regions have had an influence on 
how the work has been formulated.  
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• Translators who create and support conditions – In addition to the need for an 
active ownership at the political level on the issues we also see a great need for 
resource support in the operations environment. This is an important component 
of maintaining a sustainable implementation chain. The translators create the links 
in this chain and binds together different activities with its surroundings. Trans-
lators can provide support and create conditions by participating in the develop-
ment of clinical guidelines and decision support, support and drive improvement, 
skills development, develop new IT solutions and quality work at operational 
level. 

• Developmental oriented leadership among operations managers – the same way 
that other levels of the health care system requires a development-oriented leader-
ship among managers. We see that these managers can use a range of different 
approaches and tools to support the implementation of the guidelines. They have 
a key role in the translation, motivations and the design of the work in the clinical 
practice. It is therefore necessary that the managers of the clinical departments 
have the ability and discretion to run the operations in such a way that the 
implementation is enhanced – that the chain is held together. When managers and 
other professionals succeed in this then it will increase guideline legitimacy both 
internally within the organization and towards others. 

• Impact of projects and its embeddedness in everyday work – Many projects run 
test new solutions and have short time horizons. Evaluation of the projects is 
ongoing and changes are recorded continuously. The effects of a sustainable work 
can only be realized if the project results are integrated in daily work – something 
that is perceived problematic when the project will move into daily operations and 
management. This means that project ideas that go well must be embedded in the 
everyday work and become more long-term in order to really have an impact. 

• Meanings of role models – We note in particular that there are no stories about 
best practices and successful implementation in organizations or among individu-
als. A hallmark of successful realization is that any activity can be highlighted as 
a good example that shows the possibilities for a good implementation with good 
effects. 
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