
Implementering av behandling och 
vård vid urininkontinens i 

äldreomsorg i Sverige, England, 
Irland och Nederländerna 

Erfarenheter från 
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• Vad fungerar, för vem, i vilket sammanhang? 
• Vilken implementeringsstrategi för UI-evidens 

fungerar i äldreomsorg, hur fungerar de, 
varför (eller varför inte) fungerar 
implementeringsstrategin/strategierna och i 
vilket kontext fungerar 
implementeringsstrategin/strategierna? 

• Nä, nu blev det lite krångligt… 
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En Realist Evaluation-studie 



Recept sockerkaka 
• 50 g margarin 
• 2 ägg 
• 2 dl socker 
• 1 ¼ dl mjölk 
• 3 dl vetemjöl 
• 1½ tsk bakpulver 
Smält smör och låt det svalna. Vispa ägg och socker. Rör 

ned mjölk, sedan vetemjöl blandat med bakpulver och 
sist avsvalnat smör. Häll i smord och bröad form. 

Grädda i 175 grader, 35-40 minuter. 
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http://www.youtube.com/watch?v=0QM85bYtlLQ&feature=player_detailpage  
 

http://www.youtube.com/watch?v=0QM85bYtlLQ&feature=player_detailpage


Varför blir det sockerkaka? 
• Ägg och socker vispas 
• Bakpulver + vätska = kemisk reaktion  
 (soda & syra) 
• Bakpulver + värme = kemisk reaktion  
 (alun som i värme frigör koldioxid) 
• Bakpulver därmed dubbelverkande 
• Om istället  bikarbonat  krävs sur tillsats (till 

exempel sur mjölk, fil eller fruktjuice) för att bilda 
koldioxid  
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FIRE = att baka sockerkaka 
• Vätska = intern faciliterare 
• Bakpulver = evidens 
• Fasta ingredienser = lokalt projektteam 
• Vispa respektive röra = extern facilitering 
• Värme = chefens engagemang 
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Grundprinciper - strategierna 
Task Holistic 

Role 
Doing for others 

•Episodic contact 
•Practical/technical help 
•Didactic, traditional approach  
to teaching 
•External agents 
•Low intensity - extensive coverage 
 

•Sustained partnership 
•Developmental 
•Adult learning approach to  
teaching 
•Internal/external agents 
•High intensity - limited coverage 
 

Enabling others 

Skills & Attributes 
Doing for others 

•Project management skills 
•Technical skills 
•Marketing skills 
•Subject/technical/clinical 
credibility 

Enabling others 

•Co-counselling 
•Critical reflection 
•Giving meaning 
•Flexibility of role 
•Realness/authenticity 
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Resultat 
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http://1.bp.blogspot.com/_Ho4t4lYt9Ks/RzQSCo2A6JI/AAAAAAAAAIk/0_QwitjJ7YE/s1600-h/image-upload-38-726772.jpe


Vad hände och varför – prel. resultat 
• Alla (svenska) SäBo förbättrade sin journalföring 
• Några blev mer medvetna i 

sjuksköterskegruppen om ansvar och boendes 
behov 

• Några identifierade behov av lokala riktlinjer 
• Någon uppmärksammade behovet av att arbeta 

med värderingar 
• Några införde förbättrade rutiner 
• Några verksamheter gjorde sockerkaka… 
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Underlättare 

• En särskilt utsedd person 
• Chefsengagemang 
• Lokal projektgrupp 
• Tillgång till evidens 
• Stöd i form av handledare med kompetens 

inom området 
• Gemensam värdegrund med avseende på 

personcentrerad vård och omsorg 
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Hinder 

• Omorganisation 
• Språk 
• Bemanning 
• Ingen gemensam värdegrund 
• Attityder  
• Kompetens 
• De boendes behov och förutsättningar 
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Några exempel: 
• Utbildningsmaterial   Blandad 
• Konferenser, kurser   Blandad 
• Interaktiva möten med mindre grupper  

 Oftast effektiva 
• Opinionsledare    Blandad 
• Utbildning, olika strategier  Blandad 
• Återkoppling på utfall   Blandad 
• Påminnelser    Oftast 
• Datoriserat beslutsstöd    Oftast 
• Multiprofessionellt samarbete  Effektivt 
• Massmediala kampanjer   Oftast 
• Finansiella  interventioner   Effektivt 
• Patientförmedlade interventioner  Blandad 

Effekter av förändringsinsatser 

Grimshaw JM, Eccles MP, Lavis JN, Hill SJ, Squires JE. Knowledge 
translation of research findings. Implement Sci. 2012 May 31;7:50. 
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Kontakt: anncatrine.eldh@ki.se eller 073 – 270 16 97 

mailto:anncatrine.eldh@ki.se
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