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Abstract 

Due to deficiency in dementia care, the government has commissioned the National Board of 
Health and Welfare to develop national guidelines for health care services to people with 
dementia and support for their relatives. It has been allocated stimulus funds that may be 
applied for to work on improvements in dementia care. In August 2010 these guidelines 
formed the basis for a decision made that collaboration would take place between the county 
and the municipalities regarding dementia care in Halland, named Anna's path. The aim of 
this study is to investigate, analyse and describe how our respondents in the project Anna’s 
path are planning and preparing for the implementation of the registry of quality BPSD - 
Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia. Another aim is to investigate how the 
quality registry will promote dementia care and what possible difficulties and obstacles that 
may be identified during the implementation process. The method is, in social work, a 
qualitative study. The result showed that respondents from the project Anna’s path felt that it 
is important for care staff to see the need of registry of quality, otherwise it tended to fail. 
Time, information and key staff devotion were, according to the respondents, crucial for the 
result of the implementation. Our respondents were positive about the registry of quality and 
that it will be important for future dementia care.  

 

Keywords: implementation, social work, obstacle, opportunities, dementia, registry of quality 
BPSD  

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Denna studie har för oss varit intressant då vi i vårt framtida yrke som arbetsledare i 
äldreomsorgen fått kunskap om vilka svårigheter och hinder som kan uppstå vid införandet av 
nya metoder. Studien har även gjort oss medvetna om hur vi kan förebygga och förhindra 
problem vid införandet av nya arbetsmetoder. 

Vi vill börja med att tacka Eva Persson den regionala processledaren för Annas led som hjälpt 
oss och tagit sig tid för intervju och mail kontakt. Tack även till våra respondenter som med 
kort varsel tog sig tid för våra intervjuer. 

Ett stort tack till vår handledare Ingrid Karlsson som varit engagerad och snabbt gett oss 
feedback och haft värdefulla åsikter inför våra handledningsträffar.  

I vårt examensarbete har vi gjort det mesta gemensamt och arbetet har fördelats efter hand. 
Inledningen skrevs gemensamt och syfte och frågeställningar finslipades längst resans gång. 
Bakgrundens avsnitt om Annas led och BPSD skrevs även det gemensamt. Åsa skrev om 
demens och Nationella riktlinjer för demensvården och Susanne beskrev överenskommelse 
2012. Kunskapsgenomgången delades upp genom att Susanne beskrev Gustles studie och 
genombrottsmetoden och Åsa skrev Guldbrandssons, Lundefors- Oscarssons och 
Alexanderssons studier övrig kunskapsgenomgång skrevs gemensamt.  I teorikapitlet skrev 
Susanne om implementeringens fem faser och Åsa om top-down och bottom-up perspektiven. 
Metodkapitlet, resultat- och analys samt diskussionskapitlet skrevs gemensamt. Allt arbete i 
studien har skett i samförstånd med varandra och därför tar vi ett gemensamt ansvar för 
arbetets innehåll. 

 

Åsa Fehrman Dunder & Susanne Jönsson 

Halmstad april 2012  
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1 Inledning  
 

På grund av brister i demensvården har regeringen gett i uppdrag till socialstyrelsen att 
utarbeta Nationella riktlinjer för vård och omsorg till personer med demenssjukdom samt stöd 
till deras anhöriga. Det har avsatts stimulansmedel som kan sökas av alla huvudmän så som 
kommuner, landstinget och privata aktörer för att arbeta med förbättringsarbete inom 
demensvården (Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer 2010). Dessa riktlinjer ligger till grund 
för att det i augusti 2010 beslutades att ett samverkansprojekt skulle genomföras mellan 
Region Halland1 och kommunerna gällande demensvården i Halland. Just projektformen är 
något som ofta väljs när den vanliga organisationen inte räcker till och det finns ett missnöje 
med den aktuella situationen (Hall & Löfgren 2006).  

Projektet som vår studie fokuserar kring har fått namnet ”Annas led” och beräknas pågå under 
två år.  Syftet med projektet är att skapa en jämlik och kostnadseffektiv vård med god kvalitet 
för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vården ska bygga på ett nära 
samarbete mellan olika huvudmän i Halland. Målet med projektet är att det ska finnas en 
gemensamt framtagen modell för alla vårdgivare i Halland avseende hur arbetet och 
samverkan kring demensvården ska fungera. I varje kommun inom Halland finns det en lokal 
arbetsgrupp som arbetar med projektet ”Annas led”. Dessa grupper består av representanter av 
olika yrkeskategorier från kommunen och Region Halland. Varje grupp har även en lokal 
processledare som ingår i arbetsgruppen. Enligt forskning anses det viktigt att tidigt skapa 
delaktighet och engagera personalen som ska arbeta med projektet samt utse rätt personer för 
nyckelrollerna för att implementeringen ska lyckas (Sörqvist, 2004; Guldbrandsson, 2007). I 
projektplanen för Annas led ska det finnas en tydlig plan för implementering av modellen. 
Tanken med modellen är att den ska bli en naturlig del av arbetet ute i verksamheterna. Redan 
nu har arbetsgrupperna påbörjat att införa ett kvalitetsregister för personer med 
demenssjukdom vilket kallas för BPSD- Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens2. 

Våren 2011 blev vi tillfrågade av våra lärare att göra en studie som en del inför utvärderingen 
av projektet Annas led. Vår studie hade som syfte att undersöka vilka förväntningar och 
farhågor som de lokala arbetsgrupperna i varje kommun hade inför projektet. Denna andra 
uppsats våren 2012 är ett examensarbete i socialt arbete där vi har undersökt hur långt de 
olika arbetsgrupperna i Annas led har kommit med sin planering och sina förberedelser inför 
implementeringen av BPSD registret. Vi ser också vår studie som intressant för oss i vårt 
framtida yrke som arbetsledare i äldreomsorgen genom att vi får kunskap och medvetenhet 
om vilka svårigheter och hinder som kan uppstå vid införandet av nya metoder samt hur vi 
kan förebygga och förhindra dessa problem. 

 

 

 

                                                 
1 Första januari 2011 upplöstes landstinget Halland och blev istället Region Halland och som en följd av det så 
försvann även enhetsbenämningar med ordet landstinget i Halland (www.regionhalland.se). 
2 Fortsättningsvis kallas dessa symtom BPSD i vår studie. 
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2 Syfte & frågeställningar 
 

Ett första steg i implementeringen av modellen för Annas led och Socialstyrelsens Nationella 
riktlinjerna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom är kvalitetsregistret BPSD. 
Detta register är ett stöd/verktyg som omsorgspersonalen kan använda för att förbättra 
livssituationen för personer med demenssjukdom som har utvecklat beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demens. 

Syftet med vår studie är att undersöka, analysera och beskriva hur våra respondenter i 
projektet Annas led planerar och förbereder implementeringen av kvalitetsregistret BPSD och 
vilka eventuella svårigheter och hinder som kan identifieras. Vårt syfte är också att undersöka 
vilka förväntningar våra respondenter har på kvalitetsregistret BPSD. 

• Förutsättningar och farhågor inför implementeringen av kvalitetsregistret BPSD? 
• Hur ser våra respondenter på sin roll i processen med implementeringen av 

kvalitetsregistret BPSD? 
• På vilket sätt förväntas kvalitetsregistret BPSD befrämja demensvården? 

Våra respondenter i denna studie är personer med olika professioner som är delaktiga i 
projektet Annas led (se urval i metoddelen). 
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3 Bakgrund  
 

För att skapa förståelse för studien och de resultat som presenteras för läsaren väljer vi här att 
förtydliga de begrepp och aspekter som är viktig för denna studie. 

 

3.1 Sjukdomen demens  
 

Demens är en av våra största folksjukdomar och leder till en förändring av personligheten på 
grund av förändringar i hjärnan som påverkar våra minnes- och tankeförmågor. Det är en 
progressiv sjukdom, ett kroniskt tillstånd som leder till successiv försämring. Funktioner som 
brukar drabbas och förändras är förmågan att kunna tänka, planera och skapa överblick. Den 
demensdrabbade kan få svårt att hitta i närmiljön, tala och förstå språket samt ta egna initiativ, 
att kontrollera och uppleva känslor som förut. Detta leder ofta till oro och otrygghet hos 
personer med demens. Även närstående till de som drabbats av demens kan reagera kraftigt 
och förstår inte alltid att det ändrade beteendet beror på sjukdomen utan tolkar ibland den 
demenssjuke som elak. Detta medför tydliga problem i vardagslivet och de vardagliga 
aktiviteterna (Ragneskog, 2011; www.demensförbundet.se). Demens brukar delas in i tre 
olika stadier eller nivåer: mild, medelsvår eller svår demens beroende på omfattningen av 
hjälpbehovet (Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer 2010).  

I Sverige finns cirka 148 000 personer med demenssjukdom och risken att insjukna i demens 
ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av de 
som fyllt 90 år har en demenssjukdom. Varje år insjuknar cirka 24 000 personer i en 
demenssjukdom och ungefär lika många dör varje år. Efter år 2020 när det stora antal 
personer som föddes på 1940- talet uppnår hög ålder så kommer även andelen med 
demenssjukdom att öka kraftigt (Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer 2010). Hälso- och 
sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att underlätta vardagen och ge så god 
livskvalitet som möjligt för de som drabbas av demenssjukdom och deras anhöriga. Det finns 
brister inom demensvården som gör att många drabbade av demens riskerar att hamnar mellan 
stolarna och inte få den hjälp och stöd som de behöver. På grund av bristerna i vårdkedjan så 
är behovet av samverkan mellan olika professionella utövare stort. Syftet med projektet Annas 
led är utöver att säkerställa och förbättra kvalitén även att kostnadseffektivisera vården. År 
2007 beräknades samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med demens uppgå 
till 50 miljarder kronor varav 85 procent var kommunernas del, fem procent landstingets del 
och tio procent närståendes del (Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer 2010). 
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3.2 Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom 
 

De Nationella riktlinjerna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom 2010 ligger 
till grund för projektet Annas led. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom och stöd till deras 
närstående. Syftet med riktlinjerna är att personer över hela landet ska få kunskapsbaserad och 
jämlik vård och omsorg. Riktlinjerna är tänkt som ett stöd för dem som beslutar om 
prioriteringar inom vården samt för att ge indikationer om vad sjukvården och socialtjänsten 
bör göra. Enligt Socialstyrelsen ska riktlinjernas rekommendationer påverka hur resurser 
fördelas inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom så att mer resurser ges till 
högt prioriterade tillstånd och åtgärder, än till de som fått låg prioritet. Riktlinjerna talar även 
om vilka åtgärder som inte bör satsas på. Myndigheten ska även på regeringens uppdrag 
uppdatera innehållet i riktlinjerna för hälso- och sjukvården, komplettera, följa upp samt 
utvärdera effekten på vården och omsorgen (Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer 2010). 

Nedan återges en kort sammanfattning av de rekommendationer som Socialstyrelsen 
beskriver i de Nationella riktlinjerna som centrala förutsättningar för att dessa riktlinjer ska ge 
önskat resultat: 

• I första hand bör en basal demensutredning genomföras och om den inte ger 
tillräckligt med information för att kunna fastställa en diagnos, så bör Hälso- och 
sjukvården genomföra en utvidgad utredning. 

• Personcentrerad vård och omsorg vilket innebär att personen och inte 
demenssjukdomen sätts i fokus. 

• Uppföljning av läkemedelsbehandling minst en gång per år. 
• Läkemedelsbehandling mot kognitiv svikt vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom 

bör erbjudas och även utvärdering av läkemedlet. 
• Utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och psykiska symtom 

vid en demenssjukdom BPSD. 
• Satsning på dagverksamhet, särskilt boende anpassat för personer med 

demenssjukdom och stöd till anhöriga. 
• Utveckla individbaserad data som gör det möjligt att följa upp samt utvärdera 

kvaliteten av vården och omsorgen. 

Socialstyrelsen lyfter i de Nationella riktlinjerna fram vikten av att alltid utreda 
bakomliggande orsaker till beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med 
demenssjukdom som en av de förutsättningar som krävs för att vården och omsorgen ska få 
önskat resultat. BPSD registret som vår studie kretsar kring är ett verktyg som ska vara till 
hjälp för dessa personer och skapat som ett led i att implementera de Nationella riktlinjerna 
för personer med demenssjukdom. 
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3.3 Annas led - för en trygg och säker demensvård i 
Halland 

 

I augusti 2010 beslutades att ett samverkansprojekt skulle genomföras mellan kommunerna 
och Region Halland gällande demensvården i Halland. Ett projekt som beräknas pågå under 
två år och som fått namnet Annas led. Målet med projektet är att det ska finnas en gemensamt 
framtagen modell för alla vårdgivare i Halland avseende hur arbetet och samverkan ska 
fungera kring demensvården. Det ska även enligt projektplanen finnas en tydlig plan för 
implementering av modellen.  

 

 

Organisationsdiagrammet är hämtat från Eva Perssons 
 (Region Halland) Powerpoint om projektet Annas led. 2011-04-26. 

I varje kommun i Halland finns en lokal arbetsgrupp som består av representanter av olika 
yrkeskategorier från Region Halland och kommunen. Varje arbetsgrupp har en lokal 
processledare som även ingår i en processgrupp. Det finns en regional processledare och en 
styrgrupp som är knutna till projektet. Tillsammans har man nu arbetat fram den 
gemensamma modellen och inväntar att beslut på den ska tas. Modellen beskriver hur arbetet 
och samarbetet kring demensvården skall fungera mellan närsjukvården, specialistvården och 
kommunerna i Halland. Modellen Annas led innehåller modeller för regional och kommunal 
samverkan inom vård och omsorg för äldre personer i Halland där de Nationella riktlinjerna 
förtydligas samt vem som ansvarar för de olika insatserna. Annas led är skriven som en fiktiv 
berättelseserie om Anna där man får följa hennes väg genom demenssjukdomen och namnet 
Anna valdes då det är ett av de vanligaste namnen i Halland (Annas led, Remissupplaga 
Region Halland den 5 mars 2012). 
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3.4 Överenskommelse 2012 - De mest sjuka äldre 
 

Den 15 december 2011 slöt staten en överenskommelse med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Överenskommelsen ska ge ekonomisk stimulans samt ha de mest sjuka 
äldres behov i centrum. Tanken är att uppmuntra, stärka och intensifiera samarbetet mellan 
kommuner och landsting. Överenskommelsens mål är att effektivisera användandet av 
resurserna så att man inom vården och omsorgen i större utsträckning utgår från de mest sjuka 
äldres behov. Ett grundläggande krav för att få vara med och ta del av ersättningen är att det 
finns ett politiskt beslut om en handlingsplan för förbättringar samt en sammanhållen vård och 
omsorg för de mest sjuka äldre. För att snabba på utvecklingen och förbättringsarbetet när det 
rör vården och omsorgen om personer med demens kommer det att ges prestationsbaserad 
hjälp till de verksamheter som registrerar kvalitetsregistret BPSD (www.regeringen.se). 

 

3.5 BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens 

 

BPSD registret är ett kvalitetsregister där det registreras personbundna uppgifter om problem, 
diagnos och resultat. Det innebär att varje enhet kan följa upp hur vården ser ut för alla 
personer med demenssjukdom och när registret är fullt utbyggt är det möjligt att se hur vården 
ser ut i hela landet inom det område som registret omfattar. Själva syftet med BPSD -registret 
är att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt 
omhändertagande av personer med demenssjukdom över hela landet. I BPSD - registret finns 
det en tydlig struktur som bygger på kartläggning av frekvensen och allvarlighetsgraden av 
BPSD och en checklista för tänkbara orsaker till BPSD. Strukturen i registret genererar en 
individuell vårdplan som kan vara ett stöd i vården av personer med demenssjukdom. Det 
finns även en webbutbildning på hemsidan för BPSD där man kan lära sig mer om registret 
(www.bpsd.se). 

Jonsson (2011) skriver i Vårdförbundets tidning Vårdfokus att tanken med kvalitetsregistret är 
att det ska hjälpa personalen i äldreomsorgen att upptäcka/identifiera oro, ångest och andra 
psykiska symtom som personer med demens kan lida av. Registret ska leda till förståelse inför 
beteendet och ge förslag på åtgärder som kan minska BPSD. Det är det första i sitt slag och 
riktar sig till kommunens boende i första hand. Oftast är det undersköterskorna på 
äldreboende som använder registret. Tanken är att vården ska kvalitetssäkras och ge 
personalen en möjlighet att lindra psykiska symtom hos personer med demens genom 
bemötande och omvårdnadsåtgärder istället för att ge lugnande läkemedel.  

I detta arbete kommer vi fortsättningsvis att benämna kvalitetsregistret BPSD för Registret. 
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4 Kunskapsgenomgång 
 

I detta avsnitt presenterar vi den tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår studie 
och som är gjord inom området implementering.  

Vi lever längre i Sverige och de äldre blir fler och fler. Likaså ökar risken att fler personer 
med demens insjuknar. Kunskapen om oro och utåtagerande beteende hos personer med 
demenssjukdom och hur dessa personer ska bemötas behöver därför öka. Enligt Skovdahl 
(2004)  är tillräckligt med kunskap och stöd en förutsättning för att lyckas bemöta 
utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom. Lundell & Svensson (2003) 
menade i sin studie att omsorgspersonal bör få utbildning i hur de ska bemöta utåtagerande 
beteende hos personer med demenssjukdom. Här ser vi en koppling till Registret som genom 
sin webbutbildning och skattning ger kunskap och utbildning till omsorgspersonalen i hur 
bemötandet av personer med demenssjukdom ska ske. Ragneskog m.fl. (2001) beskriver i sin 
studie problematiken med att personer med demenssjukdom blandas med icke dementa 
personer på äldreboende och menar att omvårdnadspersonal ser detta som ett problem och att 
det inte fungerar bra. Detta för att de oroliga personerna med demenssjukdom gjorde att också 
personer utan demenssjukdom blir oroliga och i sin tur leder det till att de oroliga personerna 
med demenssjukdom blir mer oroliga.  

Modell Halland är en satsning av Region Halland gällande optimering av 
läkemedelsbehandlingen för äldre i syfte att öka livskvaliteten. Borg (2009) skriver att äldres 
användning av läkemedel är både omfattande och problematiskt. Rapporten visade också att 
många äldre får olämpliga läkemedel som inte följs upp och som även kan bidra till förvirring 
och fall. När andelen äldre personer med omsorgsbehov ökar så ökar även vårdtyngden för 
sjukvårdens personal. Sjukvårdens kostnader och mänskliga lidande ökar på grund av 
olämpliga läkemedelsbehandlingar. Både nationella och internationella studier visar att 10-20 
procent av alla sjukvårdsinläggningar är orsakade av felaktiga läkemedelsbehandlingar och 
för Halland innebär detta cirka 60-600 miljoner kronor. Denna studie väljer vi att ta med då 
den påvisar behovet och vikten av Registret som ger andra lösningar till BPSD än läkemedel. 

Samma slutsatser som finns i de Nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom 
framkommer även i Lindholms (2011) forskning om samverkan inom vård och omsorg. Enligt 
Lindholm (2011) så fungerar samverkan ofta dåligt mellan kommun och landsting och skälet 
är i huvudsak att de båda organisationerna håller hårt på sin egen ekonomi istället för att se de 
långsiktiga resultaten med ett samarbete. Detta i sin tur leder till att många svaga grupper 
hamnar mellan stolarna. En anledning till att det är svårt att samarbeta över gränserna är att 
ingen har det övergripande ansvaret. Det som oftast sker är att man i första hand tar ansvar för 
den egna ekonomin och det har uppmärksammats en rädsla för en resursöverföring framför 
allt i riktning från kommunal verksamhet till landstinget. Det finns även en kulturell skillnad 
mellan kommun och landsting. I de fall samverkan har fungerat så beror det ofta på att det 
funnits en stark person eller grupp som tagit på sig ansvaret. De gränser och revir som finns 
mellan olika enheter och yrkeskategorier kan leda till problem i vården av personer med 
demenssjukdom och orsaken är att det sällan finns någon som har ett samlat ansvar och 
beslutsbefogenhet (Trädhgård & Lindberg, 2002). I denna studie som bygger på samverkan 
ser vi en koppling med Annas led och implementeringen av Registret vilket gör att vi anser 
denna studie som relevant för oss.    
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Det är många som har försökt att förverkliga nya idéer och introducera nya metoder för att 
efter en tid tvingas inse att det inte alls blev som de hade tänkt. För att underlätta arbetet med 
att implementera en ny modell har Guldbrandsson (2007) vid Statens Folkhälsoinstitut 
sammanställt en rapport, där hon presenterar och diskuterar kring hur vetenskapliga 
undersökningar av nya metoder och produkter introduceras, realiseras och sprids. Hon 
beskriver vikten av att förbättra kunskapsläget avseende implementering och att detta bör ske 
i samverkan mellan forskarsamhället och praktisk verksamhet som kommun och landsting. 

I rapporten framkommer bland annat att det finns mycket forskning som beskriver 
komponenter som är särskilt viktiga för att lyckas med implementeringsprocessen. Det mest 
grundläggande kravet för att lyckas är att det finns ett uttalat behov och att metoden som 
föreslås är den rätta i sammanhanget.  Det gäller för den som inte sitter i beslutsfattande 
ställning och vill introducera ett nytt arbetssätt att övertyga beslutsfattarna om att behovet av 
det nya arbetssättet finns inom deras organisation och det har inte blivit tillgodosett tidigare. 
Det gäller också att kunna visa att det nya arbetssättet tillgodoser behovet. Den 
implementerade metoden ska ha synliga fördelar, stämma med organisationens värderingar, 
arbetssätt och normer. Den ska vara enkel att använda, kunna testas i liten skala och anpassas 
till mottagarens behov samt erbjudas kunskap som kan generaliseras till andra sammanhang. 
En aspekt som Guldbrandsson (2007) anser som viktig i ett projekt är det som hon kallar den 
sociala marknadsföringen. Den handlar om relationen mellan projektledaren och omgivningen 
och dennes förmåga att på ett meningsfullt sätt presentera och tala för projektets sak i sina 
kontakter med beslutsfattare.  En projektledare bör försöka presentera projektet som en 
lösning på mottagarens problem och inte fokusera bara på att informera om verksamheten. Ur 
projektets perspektiv är det betydelsefullt att informationen når fram till rätt personer och att 
projektet och dess innehåll kan ses som en lösning på ett befintligt problem. Flera 
forskningsstudier har visat att det inte räcker att bara erbjuda information, praktisk träning 
eller utbildning utan det krävs en kombination av flera olika insatser för att lyckas 
implementera en ny metod. Både utbildning och praktisk träning och återkoppling krävs samt 
att fortlöpande erbjuda stöd och vägledning av god kvalitet. Det är även viktigt att avsätta tid 
och resurser samt att involvera användarna i ett tidigt skede. 

I en studie av Lundefors-Oscarsson (2004) som handlar om implementering av 
dokumentationsmetoder på behandlingshemmet Rällsgården tas olika faktorer upp som 
främjar respektive hämmar implementering. Studien är skriven ur ett ledarskapsperspektiv 
och i studien betonas bristen på tid, stor personalomsättning, oklar ansvarsfördelning mellan 
ledare och behandlare som förhållanden som hindrat implementeringen. Omständigheter som 
främjar implementering ansågs vara god information om processen, positiv och snabb 
feedback från socialsekreterare och klienter samt tillgång till handledare. Arbetet med att 
implementera dokumentationsmetoder är en del av ett vårdkedjeprojekt med syftet att 
utveckla en modell som förstärker vårdkedjan inom missbruksvården. Projektets mål uppgavs 
vara ett fördjupat samarbete mellan LVM institutioner, landsting och kommunernas 
socialtjänst vilket påminner om syftet med projektet Annas led som även det är ett 
samverkansprojekt mellan kommun, landsting och specialistvård, vilket gjorde att vi såg 
resultaten som intressanta för vår studie. Vi ser även en fördel med att studien är skriven ur ett 
ledarskapsperspektiv då vi kan ta till oss dessa erfarenheter i vårt framtida arbete som ledare i 
välfärdsorganisationer. 
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Vi väljer att ta med Gustles (2006) avhandling om implementering och korttidsuppföljning av 
Mulitsystemisk terapi (MST) eftersom det är en studie där resultaten som framkom kan 
kopplas ihop med Annas led där många av de som arbetar med projektet är eldsjälar och ser 
behovet av implementeringen av Registret. Det huvudsakliga syftet med forskningsprojektet 
var att utvärdera och undersöka om MST-behandlingen ger lika goda resultat i Sverige som 
den gjort i USA. Ytterligare ett syfte i studien var att studera implementeringen av MST som 
behandlingsmetod och implementeringen av forskningsprojektet. I studien användes ett 
frågeformulär som sändes ut till utredningssekreterarna och deras arbetsledare. En av 
frågeställningarna handlade om attityder till implementering. Resultatet av enkäten visade att 
projektet måste befästas på olika nivåer, det måste avsättas tid för olika informationsinsatser 
och det måste finnas ett behov av den nya behandlingsmetoden för att implementeringen ska 
lyckas. Ytterligare ett resultat i studien var att arbetsförhållanden i en arbetsgrupp kan påverka 
hur implementeringen ska lyckas. Upplevs implementeringen som merarbete i 
arbetsgrupperna och om arbetsbelastningen är hög kan detta påverka implementeringen 
negativt. Vilken implementerings modell som fungerar bäst beror på hur organisationen är 
strukturerad där implementeringen sker och hur attityderna är hos den person som är 
implementeringsansvarig. 

Alexandersson (2006) har i sin doktorsavhandling studerat implementering av systematisk 
dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten. I projektet som hon studerade 
användes två dokumentationsmetoder ASI och IUS. Detta är system som ska kartlägga och 
kontrollera brukarens behov både före en insats beviljats och efter brukaren fått den hjälp eller 
stöd som beviljats. I studien har analyserats förhållanden som antingen främjar eller hämmar 
implementeringen av en ny metod och därför ser vi likheten i vår studie som även den handlar 
om verksamhetsutveckling och därmed möjligheter för oss att applicera dessa resultat på vår 
studie.  

Förhållanden vilka hämmar implementeringen var enligt Alexandersson (2006) brist på 
utbildning i metoden, hjälp och stöd från chefer och politiker, tid och hög arbetsbelastning, 
hög personalomsättning under projekttiden, socialsekreterarnas stora handlingsutrymme 
skapade i vissa fall problem, enstaka socialsekreterare trivdes inte på arbetsplatsen, motstånd 
mot att ta förnyad kontakt när man gjort ett mindre bra arbete, enstaka socialsekreterare kände 
sig inte delaktiga i beslutet att genomföra projektet och använde därför inte metoden alls eller 
i mycket liten utsträckning, det rådde förvirring kring målet för projektets betydelse, en del 
tekniska brister i form av dåligt fungerande datorprogram och dokumentationsmallar som inte 
fungerade tillfredsställande, tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) visade inget intresse för om 
de använde metoder för systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering eller inte. 
Här ser vi möjligheten att bland annat jämföra socialsekreterarnas handlingsfrihet i studien 
med de sjuksköterskor och undersköterskors handlingsfrihet som ska börja använda Registret 
i vår studie. 

I studien framkom förhållanden som främjar implementering av metoder för systematisk 
dokumentation som redovisning av aggregerade resultat till den politiska nivån bidrog till att 
öka politikernas förståelse för användbarheten, bra utbildning i dokumentationsmöjligheternas 
användning, man använde en manuellt utformad mall istället för den standardiserade, hög 
trivsel på arbetsplatsen och med arbetsuppgifterna, en positiv inställning bland 
socialsekreterare och chefer till dokumentationens användbarhet, formellt beslut i 
socialnämnd till deltagande i projektet, socialsekreterarna upplevde metodernas struktur som 
ett stöd i arbetet och bidrog till att ge en bred bild av klientens situation, även klienterna 
upplevde det mer positivt och kände sig delaktiga när de blev intervjuade enligt metoden, en 
stark projektledning främjade även implementeringen. 
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I en utvärderingsrapport av ett projekt gällande social dokumentation inom äldreomsorgen i 
sju kommuner som pågått mellan 2006-2009 beskriver Lönn Svensson& Kokkonen (2009) 
framgångsfaktorer hos de kommuner som kommit längst. I projektet har olika 
utbildningsinsatser genomförts där de främsta insatserna lagts på omsorgspersonalen. Alla 
kommuner som deltagit har låtit dokumentationsombuden genomgå en gemensam utbildning. 
Även enhetschefer har erbjudits kompetensutveckling men deras uppslutning var dålig. Det 
framkom som viktigt att ha en tydlig projektorganisation med skrivna riktlinjer antagna på 
ledningsnivå, en fysisk person med uttalat ansvar att kunna vända sig till, engagerade 
mellanchefer som har stöd uppifrån, att man arbetar med implementeringen utifrån en röd tråd 
och inte förlitar sig enbart på att datoriserande löser alla problem samt att man arbetar med 
personalens attityder och förhållningssätt genom förtydliga meningen med att dokumentera. 
Det framkom som hindrande faktorer att inte alla var medvetna om sin egen roll i projektet då 
det från början fanns en bristande tydlighet i vem som skulle ansvara för vad. 
Dokumentationsombuden fick utbildning före enhetscheferna och saknade därför möjlighet 
till kompetent stöd uppifrån. Vi ser i den här studien att det finns förutsättningar och likheter i 
rapportens projekt och projektet Annas led som vår studie behandlar. Båda projekten är 
samverkansprojekt som initierats utifrån krav på förbättringsåtgärder från Socialstyrelsen och 
båda handlar om att införa nya metoder inom äldreomsorgen.  

En metod som används i Annas led vid implementeringen av Registret är 
genombrottsmetoden. Detta är en metod för kontinuerligt förändringsarbete som har sitt 
ursprung i Boston och har utarbetats av The Institute for Health Care Improvement. Metoden 
har sedan 1997 använts i Sverige med gott resultat inom olika områden av vården, både i 
nationella och regionala projekt. Genombrottsmetoden är speciellt användbar när det finns en 
klyfta mellan evidens och praxis. I ett genombrottsprojekt samarbetar olika vårdenheter för att 
få kännedom om vilka förändringar som kan leda till förbättringar. En svårighet i början av 
genombrottsprojektet var att det sågs som en forskningsmetod, då det är en metod för att 
implementera ny kunskap. Ett hinder som uppkom i början av projektet var de strukturella och 
kulturella olikheterna mellan kommun och landsting som till exempel olika regelsystem, 
budget, olika ansvarsområde och olika syn på klienten. Genombrottsprojektet har inneburit ett 
bättre samarbete och ett delat ansvar mellan berörda organisationer. Många som arbetat med 
genombrottsmetoden anser att den är ett nytt sätt att tänka eftersom metoden är användbar 
inom områden där det finns kunskap som inte används i praktiken. Genombrottsmetoden är en 
bra metod för att utveckla och förändra inom demensvården samt göra livet lättare för den 
demenssjuke (Dahlén, 2008). Halmstad kommun är bara en av många kommuner som 
använder sig av genombrottsmetoden i omsorgen. 2004 deltog Halmstad kommun i det 
nationella genombrottsprojektet "En bättre demensvård" och har efter det använt sig av 
metoden. Därefter har kommunen genomfört lokala genombrottsprojekt inom demensvård 
och palliativ vård i samverkan med Region Halland.(www.halmstad.se).  
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5 Teori  
 

I detta avsnitt presenterar vi de implementeringsteorier som har betydelse för vår tolkning och 
analys av empirin. Dessa teorier visar hur möjligheterna att förändra i en organisation kan 
problematiseras. Då vår studie fokuserar på hur man planerar och förbereder 
implementeringen av Registret så är det relevant i vår analys att försöka förstå hur själva 
implementeringsprocessen går till och belysa vad som kan påverka själva implementeringen. 
Vi väljer att ta med Sörqvists (2004) teori om fem faser i implementering då de tydliggör 
implementeringsprocessen och hans beskrivning av de viktigaste fallgroparna vid en 
implementering. Vi tar också upp två perspektiv det så kallade Top-down och Bottom-up, 
uppifrån- och nerifrånperspektiv.  I analysen av vår empiri används dessa perspektiv när man 
vill visa hur man bäst kan presentera en undersökning gällande implementeringen av ett beslut 
(Rothstein, 2001). 

 

5.1 Viktiga framgångfaktorer vid implementering 
 

För att lyckas med implementering är det enligt Sörqvist (2004) viktigt att ledningen är 
övertygad och handlar kraftfullt, för utan ett ledningsengagemang är det mycket svårt att 
lyckas med implementeringen. Genom att göra en riskanalys över implementeringen kan 
många tänkbara problem förebyggas så som att identifiera attityder och motstånd för 
förbättringsarbetet som finns hos en del medarbetare och chefer. Det gäller att lägga stor vikt 
vid att tidigt involvera personalen och skapa delaktighet samt engagera rätt personal för vissa 
roller samt bestämma vilket ansvar och befogenhet som ingår i rollerna.  Det är enligt 
Sörqvist (2004) viktigt att ta hjälp av utomstående specialister för att undvika fallgropar och 
uppnå ett resultat snabbare men även för att kunna ge coachstöd under implementeringen. 
Verksamheten bör ha ett välutformat och ambitiöst utbildningsprogram och de metoder man 
lär behöver kombineras med praktisk tillämpning och man bör tidigt upprätta tydliga mål och 
visioner för implementeringen. En viktig framgångsfaktor är uppföljning av 
förbättringsarbetet och bekräftelse av de resultat man uppnått. Här ser vi en koppling med 
Annas led där man har en Regional Processledare med stor kunskap, engagemang och tidigare 
erfarenheter av implementeringsarbete. 

 

5.2 Implementeringens vanligaste fallgropar 

  
Politiska beslut genomförs inte alltid på det sätt som avses, det vill säga handlingar genomförs 
inte i enlighet med besluten. I demokratiska stater är styrning via lagar och förordningar det 
viktigaste instrumentet. Implementeringsproblematiken är ett huvudområde inom 
statsvetenskapen och handlar om hur politiska beslut genomförs samt om det finns tillräckligt 
med resurser för att genomföra det som avsetts. Det kan även finnas informella hinder så som 
kulturella skäl eller att den som ska tillämpa beslutet inte förstår vad som förväntas av honom 
eller henne. Ett annat problem kan vara att tillämparen inte är tillräckligt insatt i de lagar och 
förordningar som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Många politiska beslut är resultat 
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av kompromisser vilket kan sätta spår i de styrdokument som finns tillgängliga genom att vara 
oklara och tolkningsbara i olika riktningar (Hall & Löfgren, 2006). 

Enligt Sörqvist (2004) finns det många problem och fallgropar som kan uppkomma vid 
implementering. Genom att förbereda och planera implementeringen noggrant kan man 
förebygga mycket. Det går även att undvika många hinder genom att ta hjälp av någon som 
har erfarenheter av implementering. Några av de viktigaste fallgroparna är: 

• Inte tillräcklig engagerad och involverad ledning samt ledningen visar inte sin 
övertygelse. 

• Mellanchefer förbises och blir motståndare. 
• Resursbehovet underskattas. 
• Ej motiverande drivkraft. 
• Fel personval för att leda förbättringsarbetet. 
• Otillräckliga utbildningar. 
• Förändringsmotståndet underskattas. 
• Fel projekt väljs. 
• Förbättringsarbetet knyts inte till organisationens mål och strategier. 

 
 

5.3 Fem faser i implementeringen 
 

 

Modell insprerad av Sörqvists (2004, s.231) modell.  

Enligt Sörqvist (2004) kan ett förbättringsprogram sällan implementeras i en enda fas utan det 
sker oftast i ett flertal genomtänkta faser. Avsikten är att gradvis förfina och utveckla 
förbättringsprogrammet och implementeringen kan beskrivas utifrån fem viktiga faser (se 
figur). Dessa fem faser tydliggör och ökar förståelsen för hur långt kommunerna i Halland har 
kommit med implementeringen av Registret. 

Introduktions-
fasen

Försöks

-fasen
Införande-

fasen
Expansions-

fasen
Integrations-

fasen
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5.3.1 Introduktionsfas 
 

Syftet med denna fas är att skapa förståelse hos ledningen och andra nyckelpersoner för 
behovet av ett effektivare förbättringsarbete. Viktigt i introduktionsfasen är att skapa det 
intresse och den förståelse som är nödvändig för förbättringsprogrammet. Målet med 
introduktionsfasen är att beslut ska tas om organisationen ska implementera ett 
förbättringsprogram och att det aktuella förbättringsprogrammet det förankras i ledningen 
(Sörqvist, 2004). 

 

5.3.2 Försöksfas 

  
I försöksfasen ges det tillfälle att pröva och lära mer om förbättringsprogrammet då det är 
viktigt att skapa ett förbättringsprogram som passar just den specifika organisationens 
situation och kultur. Under försöksfasen påbörjas även utbildningen av de personer som valts 
ut för förbättringsprogrammets olika roller. I ett senare skede i fasen är det bra att 
medvetandegöra vad förbättringsprogrammet innebär ute i verksamheterna detta skapar bra 
förutsättningar för införandet av programmet senare. Det är också lämpligt att inleda 
utbildningar och informera medarbetarna om förbättringsarbetet på till exempel 
arbetsplatsträffar. En normal tidsplan i denna fas är cirka fyra till sex månader (Sörqvist, 
2004). 

  

5.3.3 Införandefas  
 

När förbättringsprogrammet har utvecklats och prövats samt när man har fått tillräckliga 
erfarenheter är det tid för att införa programmet. Det är även viktigt att organisationen anses 
vara mogen för införandet av programmet eftersom det kan vara svårt att få en andra chans 
om första försöket av införandet misslyckas. Det anses också viktigt att det finns tillräckligt 
stöd och engagemang i ledningen och att nödvändiga resurser avsatts.  Införandet av 
programmet kan göras på olika sätt beroende på vilket sätt som väljs ställs det även olika krav 
på införandet. Ett sätt i införandet av förbättringsprogrammet kan vara att det sker som ett 
totalt införande över hela verksamheten eller ett annat sätt kan vara ett stegvis införande av 
förbättringsprogrammet. Under denna fas krävs det extra noggrann uppföljning och ledning 
då det finns stor risk att återfalla till det gamla arbetssättet som var innan införandet av 
programmet (Sörqvist, 2004). 
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5.3.4 Expansionsfas 
 

I expansionsfasen är meningen att utöka och bredda förbättringsprogrammet till att inkludera 
hela verksamheten samt gradvis omvandla förbättringsorganisationen till en kraftfull och 
självgående organisation. Där organisationen har ett kunnande att bedriva de förbättringar 
som har betydelse för organisationen och kunna knyta detta till organisationens övergripande 
mål och strategier (Sörqvist, 2004). 

 

5.3.5 Integrationsfas 
 

Integrationsfasen är den sista delen i implementeringen där man har som syfte att befästa 
förbättringsprogrammet och göra det till en del av arbetet. Detta görs genom att integrera och 
koppla ihop förbättringsarbetet med det ordinarie arbetet. Det är viktigt att påverka kulturen i 
organisationen och hur människorna tänker och diskuterar vilket är ett mycket långsiktigt 
arbete som kräver stor delaktighet och tålamod. Genom att hela tiden hålla förbättringsarbetet 
i gång och på en hög nivå tillåter man inte förbättringsarbetet att stanna av (Sörqvist, 2004). 

 

5.4 Top- Down och bottom- up perspektiven 
 

Top-down perspektivet är ett perspektiv vi använt oss av när vi studerat hur de ansvariga 
planerat och organiserat inför implementeringen av Registret. Perspektivet handlar om hur ett 
beslut införs från toppen på en organisation ut till de som ska verkställa beslutet. I vår studie 
studeras det som sker via beslut utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för personer med 
demenssjukdom ut till de parter som ska utföra beslutet i vårt fall sjuksköterskor, enhetschefer 
och undersköterskor i demensvården. Perspektivet poängterar vikten av enighet mellan alla 
aktörer i processen och resurser hos aktörerna som ska genomföra policybeslutet. Betydelsen 
av tydlighet i besluten framhålls även som viktig så att de som ska genomföra besluten förstår 
dem. Perspektivet går ut på att när beslutet är fattat så ska policyprocessen även vara avslutat 
och beslutet verkställs helt rutinpräglat. En preskriptiv ambition är utmärkande för Top-down 
perspektivet d.v.s. man strävar efter bättre kunskap hos beslutsfattarna för att på så sätt kunna 
undvika implementeringsmisstag och kunna styra genomförandet av given policy (Hall & 
Löfgren, 2006). Hill (2007) beskriver viktiga råd till politiska beslutsfattare för att säkra en 
effektiv implementering, så som att policyn ska vara otvetydig, bygga upp enkla strukturer i 
arbetet med implementeringen, förhindra inblandning från utomstående och kontrollera 
aktörerna ordentligt. Policy förklaras av Premfors (1989)  stå för en uppsättning riktlinjer för 
en verksamhet. Termen inbegriper även skilda åtgärder som kan vidtas med tanke på att 
förverkliga offentliga riktlinjer men det får inte handla om mycket begränsade åtgärder eller 
enstaka beslut. Policy kan enligt Premfors (1989) liknas vid kedjor av beslut där själva kedjan 
är policy och en enskild länk är inte det. Vi valde att ta med detta perspektiv då det ökar 
förståelsen för skillnaden mellan beslut som utgår ifrån beslutsfattarnas sida så kallade top- 
down och beslut som utformas underifrån så kallade bottom- up. Införandet av Registret i vår 
studie analyserar vi ur båda perspektiven men framförallt ur ett bottom-up perspektiv. 
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Det andra perspektivet vi valt att analysera vår empiri utifrån är bottom-up. Istället för att titta 
på implementering av ett beslut från beslutsfattarnas sida så utgår detta perspektiv från de som 
ska verkställa beslutet. I vår studie är dessa gräsrotsbyråkreter de personer de som ska arbeta 
med Registret. Detta perspektiv utgår från Lipskys (1980) teori om street-level-bureaucracies 
eller gräsrotsbyråkrater.3 

Gräsrotsbyråkrater är enligt Lipsky (1980) de byråkrater som arbetar med människor t.ex. 
sjukvårdspersonal, enhetschefer, socialarbetare och poliser. Det som är avgörande för hur 
deras arbete ska utföras är klientens behov, professionella normer och sakkunskaper.  De som 
arbetar som gräsrotsbyråkrater har normalt ett överskott av arbetsuppgifter och en begränsad 
tillgång till tid vilket leder till att de själva utveckla både individuella och kollektiva riktlinjer 
för att kunna prioritera och genomföra sitt arbete. Dessa riktlinjer kan liknas vid en policy. 
Gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet kan i vissa fall vara så stor att de ibland är oberoende 
av beslut på högre nivåer. I detta perspektiv värderas själva arbetet som utförs högre än de 
målsättningar och visioner som finns inom den övergripande policyn.  

Det arbete som gräsrotsbyråkraterna utför genererar inte några inkomster för staten då en stor 
del av arbetet ger vård och trygghet åt befolkningen. Ju fattigare människorna är desto större 
inflytande har gräsrotsbyråkraterna över deras liv. Efterhand som den offentliga sektorn har 
utvecklats har även statusen för dessa gräsrotsbyråkrater höjts. Gräsrotsbyråkraten ställs inför 
krav från olika håll, brukaren vill ha hjälp utifrån sin individuella synvinkel medan 
organisationen vill ha mer generella lösningar. Då organisationen är starkast är det den som 
bestämmer ramarna och gräsrotsbyråkratens utmaning blir att konstruera brukaren så att 
denne passar in i organisationen. I och med detta blir individen förvandlad till det som 
organisationen kallar för t.ex. brukare, kund eller klient. I brist på resurser så använder 
personalen överlevnadsstrategier för att hantera hög arbetsbelastning och liknande situationer. 
Ett exempel på en sådan överlevnadsstrategi kan vara att begränsa vissa resurskrävande 
arbetsuppgifter eller undanhålla information om tjänster (Lipsky, 1980). 

Det finns enligt Lipsky två utgångspunkter för gräsrotsbyråkraternas arbete. De befinner sig 
lägst i organisationshierarkin och utsätts för en mängd krav uppifrån i hierarkin och en 
förutsättning för gräsrotsbyråkraten är att människorna de arbetar med först förvandlas till 
fall. Samtidigt är de beroende av klienterna och det opersonliga eller distanserade 
förhållningssättet är inte alltid så självklart. Lipsky utgår ifrån att det finns en konflikt mellan 
personligt och organisationsstyrt beteende där gräsrotsbyråkrater och överordnade har ett 
förhållande som är byggt på inneboende motsättningar (Johansson, 1992).  

Det huvudsakliga syftet med att introducera gräsrotsbyråkratiperspektivet var att ifrågasätta 
den traditionella synen på implementering. Istället för Top-down perspektivet där 
beslutsfattarna förutsätts styra de som ska verkställa besluten så går Lipskys Bottom-up 
perspektiv ut på att gräsrotsbyråkraterna har en handlingsfrihet som är så stor att det i 
praktiken är deras handlande som utformar den offentliga politiken (Johansson, 1992). 

 

 

 

 

                                                 
3 Johansson (1992) översatte street-level-bureaucraces till gräsrotsbyråkrater i en studie om handläggare på 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
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6 Metod 
 

Vid val av insamlingsmetod av vår empiri så har vi utgått ifrån hur vi bäst kan få fram det 
som besvarar våra frågeställningar och för att nå studiens syfte valde vi en kvalitativ 
forskningsmetod. Enligt Denscombe (2009) använder man kvalitativa intervjuer vid studier 
som studerar komplexitet, åsikter, känslor och erfarenheter. Vi ansåg att denna metod var att 
föredra till vår studie då vi inte är ute efter statistik eller att generalisera vilket man är med en 
kvantitativ studie. Då vi i vår studie har fokuserat på djup snarare än bredd så har kvalitativa 
studier för avsikt att undersöka orsaker och samband i alla former av samhälleliga frågor. 
Inom den kvalitativa forskningen har man ett tolkande tillvägagångssätt och betraktar 
kunskapen som socialt konstruerad. I forskningen visas även ett intresse för innebörder och 
det sätt som människor förstår saker. I kvalitativ metod strävar man efter att åstadkomma en 
helhetsbeskrivning av det man undersöker och som forskare befinner man sig själv i den 
sociala verklighet som analyseras. Denna metod ger oss därför möjlighet att utforska mer i 
takt med att nya upptäckter görs i vår forskning. I kvalitativa studie är begreppen 
tillförlitlighet och trovärdighet vanliga och handlar om att forskaren på ett vetenskapligt 
godtagbart sätt har undersökt det som var avsikten (Thurèn, 2007). I vår studie måste 
intervjufrågorna ringa in hur våra respondenter ser på förberedelser och planering av 
implementeringen av Registret samt hur de ser på sin roll. Tillförlitligheten handlar också om 
ifall en annan forskare eller ett annat metodval skulle komma fram till samma resultat och för 
att uppnå det så har vi försökt att göra våra intervjufrågor så tydliga och klara som möjligt. Vi 
har lagt stor vikt vid att beskriva hur vi gått till väga i vår studie så att den ska vara så 
transparent som möjligt. Det som kan vara negativt med den kvalitativa metoden är att 
analysen av data baseras på forskarens tolkningsförmåga (Denscombe, 2009). För att inte 
resultatet av vår forskning om implementering skulle påverkas så hade vi detta i våra tankar. 

I enlighet med en kvalitativ metod ska insamling av empiri och analys pågå i växelverkan och 
samtidigt som forskarna försöker fånga människor handlingar samt dessa handlingars 
innebörd (Denscombe, 2009). Vårt arbete med intervjuerna och analysen har genomsyrats av 
denna metod då vi redan under, såväl som efter intervjuerna har bearbetat, tolkat och 
analyserat svaren. När vi sedan sammanställde och analyserade resultaten efter intervjuer så 
var detta lättare att få en helhetsbild och identifiera skillnader och nyanser om tankarna kring 
implementeringen av Registret). I vår analys av empirin har vi utgått ifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv som enligt Thurèn (2007) innebär att tolkningar är betydelsefulla för förståelsen av 
verkligheten. Inom hermeneutiken är inkännande viktigt och man använder sig av 
humanistiska tolkningsmetoder där man som forskare strävar efter att förstå människors 
upplevelser och ha en meningssökande, tolkande och förstående roll. Vår studie är baserad på 
intervjuer där målet var att få respondenterna berätta om sina erfarenheter, tankar och 
upplevelse kring implementeringen av Registret. Den hermeneutiska tolkningen är viktig när 
det gäller att förstå människor och dess handlingar men även resultatet av dessa handlingar 
(Thurèn, 2007).  
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6.1 Urval 
 

Grundläggande för all empirisk forskning är enligt Rosengren & Arvidsson (2005) valet av 
undersökningsenhet och att detta utgår ifrån studiens syfte. Vi hade inledningsvis ett möte 
tillsammans med handledaren och den regionala processledaren. Vi fick kontaktuppgifter av 
den regionala processledaren på de personer i de lokala arbetsgrupperna i Annas led som 
ansvarar för implementeringen av Registret. För att tidigt få kunskap om hur långt de olika 
arbetsgrupperna kommit med sin planering och organiseringen av implementeringen av 
Registret så valde vi i ett första steg att skicka ut en enkät till de sex lokala processledarna och 
alla svarade. Utifrån svaren på enkäterna visade det sig att arbetsgrupperna kommit ungefär 
lika långt förutom en grupp som redan före projektet med Annas led hade börja använda 
Registret. För att få ett övergripande perspektiv började vi med att intervjua den regionala 
processledaren då hon har en helhetssyn och kontakt med alla berörda grupper. Vi tog kontakt 
med den lokala processledaren i den gruppen som först börjat använda Registret för att boka 
intervjuer med henne samt för att få förslag på respondenter med olika professioner och som 
är involverade i Registret. Då vi inte fick svar inom rimlig tid valde vi i samråd med den 
regionala processledaren ut en ny respondent. I sökandet efter lämpliga respondenter tog 
metoden snöbollsurval vid vilket enligt Denscombe (2009) är ett icke slumpmässigt urval. Vi 
lät redan valda personer ge förslag på respondenter som kunde vara intressanta för vår studie. 
Respondenterna har alla genomgått utbildning i BPSD för att bli det som respondenterna 
kallar för administratörer. En av administratörernas uppgifter är att sprida information och 
väcka intresse för Registret ute i verksamheterna. Urvalet var strategiskt på det sätt att 
respondenterna skulle ha kännedom om införandet av Registret och för att få ett större djup ha 
olika professioner. Våra respondenter bestod förutom den regionala processledaren av två 
demenssjuksköterskor, en enhetschef och en undersköterska. Respondenterna arbetar i två 
olika kommuner en större och en mindre kommun i Halland. Urvalet blev till slut mättat 
genom att svaren på våra frågor blev likartade som Kvale (2009) beskriver när man intervjuat 
tillräckligt många och intervjuerna inte ger mer kunskap når man en mättnadsnivå och det är 
svårt att säga hur många respondenter man behöver intervjua utan det beror på 
undersökningens syfte. Vi har således tre olika undersökningsenheter i vår studie vilka är den 
regionala processledaren, lokala processledare och BPSD administratörer. Flera av de lokala 
processledarna är med i både enkäten och som respondenter i våra intervjuer. 

 

6.2 Enkät 
 

Vi skickade ut en enkät via mejl till våra respondenter och det fanns flera orsaker till vårt val 
av enkät (bilaga 1) istället för att genomföra personliga intervjuer med alla processledare i de 
olika kommunerna i Halland. Tekniken med enkät passar bra om det är engagerade och 
utbildade grupper av respondenter som i vårt fall med de lokala processledarna (Gillham, 
2000). Vår enkät bestod till största delen av öppna frågor vilket Gillham (2000) menar ger en 
högre kvalitet på forskningen och vi tänkte på att inte ställa ledande frågor. Enligt Denscombe 
(2009) är det svårare och tar längre tid att analysera öppna frågor än frågor med slutna 
svarsalternativ detta gjorde att vi begränsade antalet frågor till fem stycken. De öppna 
frågorna lämnar även utrymme för respondenterna att tolka fritt utifrån sina erfarenheter. 

Det geografiska avståndet till respondenterna är en av orsakerna till vårt val av enkäter istället 
för personliga intervjuer, då det hade varit mer tidskrävande att genomföra. En annan fördel 
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med enkäten är att våra respondenter kan svara på frågorna vid en tidpunkt som passar dem. 
Nackdelen som vi ser med enkäter är att vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor eller 
förtydliga vad vi menar och vi kan inte heller se hur respondenten reagerar på våra frågor 
(Denscombe, 2009).  

 

6.3 Intervjuer 
 

I vår studie valde vi att använda oss av intervjuer. Enligt Denscombe (2009) är intervjuer en 
bra metod när vi som forskaren behöver få inblick i personers åsikter, uppfattningar, känslor 
och erfarenheter. Det är en metod som står i överensstämmelse med innehållets komplicerade 
beskaffenhet. Intervjuer i sig kan tänkas enkelt och kan liknas med en anspråkslös 
konversation men intervjuer är inget enkelt alternativ. Denscombe (2009) anser att intervjuer 
innebär dolda risker och kan fullständigt misslyckas om inte intervjuerna föregås av noggrann 
planering och grundliga förberedelser, samt att intervjuerna utförts med lyhördhet för den 
komplexa interaktionen under själva intervjun. Även Watt Boolsen (2007) skriver att det 
krävs inlevelse, eftertanke, kunskap samt att det var viktigt att tänka på hur vi formulerade 
frågorna då det hade betydelse för de svaren vi fick. Vi undvek ja och nej frågor då de inte ger 
samma djup och komplexitet som öppna frågor. Vi har tänkt på att göra våra intervjufrågor 
tydliga och under intervjuerna återkopplat de svar vi fått så vi uppfattat respondenten rätt. 

I studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer där vi konstruerade en intervjuguide 
(bilaga 2 & 3) med ämnen/teman som utgick från våra frågeställningar och en rad med öppna 
frågor. Under intervjuerna tänkte vi på att låta våra respondenter utveckla sina idéer och 
tankar om de ämnen som vi tog upp. Svaren blev mer djupgående samt att det tilläts tystnad 
och tankepauser. Enligt Denscombe (2009) är det en fördel med den personliga intervjun då 
det är lätt att resumera vad respondenten sagt och om det är något som respondenten vill 
tillägga. Intervjuerna tog 30 till 40 minuter och vi lät respondenterna välja plats vilket 
resulterade i att intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats. När vi formulerat 
intervjufrågorna mejlade vi dem först till vår handledare för respons innan vi gjorde våra 
intervjuer. 

 

6.4 Bearbetning och analys av empirin 
 

I analysen av vår empiri har vi ägnat mycket tid i syfte att finna det som var utmärkande i 
intervjuerna och att finna kategorier. Vi har utifrån olika infallsvinklar hittat olika delar i vår 
empiri som vi har kategoriserat under olika tema. När vi analyserade vår empiri såg vi 
möjligheten att använda oss av de fem steg som Denscombe (2009) beskriver som lämpade i 
en analys. 

 Dessa fem steg är:  

• Förberedelse av data: Innan vi började bearbeta originalmaterialet fick vi 
sammanställa och organisera empirin, detta för att underlättar när vi sedan skulle 
granska empirin. 
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• Förtrogenhet med data: Genom att vi läste texten flera gånger, fick vi en känsla för 
empirin och genom att koppla ihop materialet med våra fältanteckningar fick vi en 
kontext av det hela. Vi försökt även att läsa mellan raderna för att hitta någon 
underförstådd betydelse i empirin.    

• Tolkning av data: I själva tolkningsprocessen av empirin har vi använt oss av de fyra 
stegen i dataanalysspiralen: koda data, kategorisera koderna, identifiera teman och 
utveckla begrepp eller hypoteser. 

• Verifiering av data: Eftersom det är viktigt att verifiera all kvalitativ forskning för att 
öka trovärdigheten, har vi använt oss av de fyra kriterier som forskare använder sig av 
för att bedöma den kvalitativa forskningen validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet 
och objektivitet. För att öka validiteten och tillförlitligheten har vi i vår studie valt 
respondenter som är väl insatta i projektet Annas led och som har kunskap om 
Registret. Vi har på ett tydligt och ärligt sätt beskrivit hur vi har samlat in empirin 
samt preciserat vårt forskningsområde så tydligt som möjligt. Tillförlitligheten ökar 
också genom att vi i tidigare forskning hittat liknade resultat som det som framkom i 
vår studie. Vår studie är generaliserbar på så vis att våra resultat inte är unika för just 
vår studie utan kan även användas till andra implementeringsstudier. När det gäller 
objektiviteten är vi medvetna om att ingen forskning är helt opåverkbar av dem som 
genomför undersökningen. Vi har tänkt på att gå in med ett öppet sinne, försökt se ur 
olika perspektiv och inte bara bestämt oss för den första förklaringen som passat in. 

• Presentation av data: Då vi inte kunnat presentera all empiri har vi valt ut de mest 
centrala och prioriterat viss empiri. Detta innebär att vår uppsats framställs som 
trovärdig och trovärdigheten har även ökat genom att vi valt att använda oss av citat. 

Vi har i vår analysprocess inte följt någon logisk ordningsföljd av de fem stegen där det ena 
steget avslutas innan de andra påbörjas. Utan vi har under analysprocessen flyttat oss emellan 
de olika stegen. Under arbetet med analysen har vi försökt att ha ett objektivt förhållningssätt 
till våra egna tolkningar för att vår forskning inte ska påverkas på ett undermedvetet felaktigt 
sätt. Vi har varit medvetna om att vi har en viss förförståelse genom att vi redan är insatta i 
projektet Annas led och båda två har erfarenheter av arbete i demensvården och av att införa 
nya arbetsmetoder inom äldreomsorgen. 

 

6.5 Etiska aspekter 
 

Vi har i vår studie varit noga med att ta hänsyn till de forskningsetiska perspektiv som finns. 
Då vår studie är en del av utvärderingen av Annas led så har våra respondenter genom den 
Regionala processledaren fått information om syftet med våra intervjuer på ett tidigt stadium. 
Det som i forskning kallas individskyddskravet handlar om att det gäller att väga studiens 
fördelar med möjliga nackdelar eller risker (Repstad, 2007). Vi ser inga större etiska risker för 
våra respondenter i vår studie. En liten risk kan dock vara anonymiteten kan vara låg då våra 
intervjupersoner ingår i projektet Annas led och därför lätt kan lokaliseras. Förövrigt ser vi 
inga risker som på något sätt skulle kunna kränka eller påverka våra respondenter på något 
negativt sätt. Fördelen med vår studie är att vi lyfter fram respondenternas erfarenheter av 
implementering utifrån deras perspektiv och denna kunskap anser vi värdefull för personer 
verksamma i välfärdsorganisationer där implementering av nya metoder och arbetssätt hela 
tiden är aktuellt.  
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Individskyddskravet preciseras genom fyra olika krav och de är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Repstad, 2007). Dessa fyra krav 
använde vi när vi genomförde vår studie. Informationskravet genom att inför intervjuerna 
försäkra oss om att respondenterna var upplysta om syftet med vår studie. De informerades 
även om att medverkan i studien var frivillig med rätt att avbryta och på så sätt levde vi upp 
till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att respondenten ska vara anonym 
och att det inspelade materialet ska skyddas under studiens gång. Detta följde vi genom att 
förvara empirin utan att obehöriga kunde få tillgång till det fram till att examensarbetet 
publiceras sedan kommer vi att radera inspelningarna och förstöra det skriftliga materialet. 
Nyttjandekravet innebär att empirin endast används till forskningsändamål och detta uppnår vi 
genom att bara använda materialet till vår studie (Repstad, 2007).  
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7 Empiri och analys  
 

För att ge en tydligare bild av våra resultat från de tre olika undersökningsenheterna valde vi 
att redovisa dem var för sig och med integrerat resultat och analys.  

 

7.1 Lokala processledare 
 

Vi skickade via mejl ut en kort enkät med frågor till de lokala processledarna i syfte att ta reda 
på om de börjat använda och implementera Registret samt om de i arbetsgrupperna utsett 
någon ansvarig för implementeringen av Registret. Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att 
redan tidigt engagera personer för vissa roller inför implementeringen av förbättringsarbete. 
Syftet med enkäten var att ta reda på hur långt de olika kommunerna i Halland kommit med 
implementeringen av Registret. Fördelen med enkäten var att vi snabbt fick en överblick i hur 
långt de olika arbetsgrupperna kommit med sin planering och organisering med införandet av 
Registret. Nackdelen var att vi kanske missade viktig information då en enkät inte är 
djupgående och vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor (Denscombe, 2009). 

Utifrån enkäten framkom det att man planerar lite olika i kommunerna när det gäller 
implementeringen av Registret. Det framkom att det var en kommun som varit i gång med att 
använda Registret under cirka ett år och som kom igång i samband med uppstarten av ett 
demensteam. Detta team kommer att åka ut till de äldreboenden som gör en förfrågan om 
hjälp vid BPSD. De har informerat chefer och varit med på arbetsplatsträffar på 
demensboende samt i en del hemtjänstgrupper. Processledaren ansåg att demensteamet har en 
viktig roll när det gäller att få in ”tänket” att använda Registret och de ser Registret som en 
fortsättning på den satsning som tidigare gjorts i kommunen med genombrottsmetodiken. 
Övriga kommuner hade inte börjat registrera i den nationella databasen än, utan de utbildar 
berörda och inväntar inloggningsuppgifter samt upprättar handlingsplaner. En kommun 
inväntar styrgruppens beslut när Registret ska börjas användas. I någon kommun har de som 
gått utbildningen till BPSD administratörer börjat boka in sig på enhets/områdeschefernas 
möte för att i ett första steg informera om Registret. Detta kan kopplas till vikten av ett starkt 
ledningsengagemang vilket Sörqvist (2004) nämner som viktigt för att få framgång i ett 
implementeringsarbete. I en av kommunerna inväntades nämndens beslut om hur man ska 
göra med registreringarna då patienterna är beslutsoförmögna och inte har legal företrädare, 
eftersom kommunen inte godkänner anhörigas medgivande. Politiska beslut kan vara ett 
hinder vid implementering genom att vara oklara och tolkningsbara enligt Hall & Löfgren 
(2006). Ur ett top-down perspektiv enligt Hall & Löfgren (2006)  är tydlighet i besluten 
viktigt och att implementeringen av den nya metoden ska kunna verkställas helt rutinmässigt 
vilket här visar hur otydlighet i besluten leder till en försening av implementeringen av 
Registret. I en kommun framkom det att alla arbetsgrupper på deras äldreboenden ska 
genomgå den utbildning som finns på BPSDs hemsida för att sedan ha en gemensam 
genomgång på en arbetsplatsträff. Denna utbildning ser de som en fördel då den kan användas 
vid introduktion av ny personal och elever på deras demensenheter. I de flesta grupper 
framkom att processledarna själva är ansvariga för implementeringen av Registret i nuläget. 
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7.2 Den regionala processledaren 
 

I vår intervju framkom viss empiri som var återkommande och intressanta. Vi valde att 
presentera empirin under nedanstående teman. 

 

7.2.1 Erfarenhet och förutsättningar 
 

Processledaren har sedan tidigare erfarenhet av implementeringsarbete då hon arbetat mycket 
med vårdutveckling och varit med om att implementera en metod inom omsorgen den så 
kallade genombrottsmetoden. Erfarenheter som hon fick med sig efter genombrottsprojektet 
var hur viktigt det är att se nyttan med utvecklingsarbetet. Andra fördelar hon beskrev var att 
personalen kan se hur metoden kan vara bra för dem i deras arbete. Hon nämnde även att det 
var bra att börja utvecklingsarbetet i liten skala och att många små förändringar kan ge stora 
resultat. Projektledaren beskrev även vikten av att få med sig cheferna så att de är medvetna 
om vad projektet går ut på. En viktig aspekt när det gäller implementering av en ny metod är 
enligt Guldbrandsson (2007) att på ett meningsfullt sätt presentera det nya arbetssättet och tala 
för projektets sak som lösning på befintliga problem. Här ser vi processledaren redan på ett 
tidigt stadium redan före projektet Annas led varit medveten om detta. Enligt syftet i det som 
Sörqvist (2004) benämner introduktionsfasen är det viktigt i denna fas att skapa förståelse hos 
ledning och nyckelpersoner för behovet av förbättringsprogrammet. Respondenten ansåg att 
det var viktigt att någon hade kommunikationen uppåt med ledningen och att det var väl 
förankrat samt att det finns någon som sedan följer upp utvecklingen av projektet och är 
slussen uppåt. Respondent sa: 

Så att de högre cheferna är med på tåget. 

Hon ansåg även att det gällde att kunna visa resultat för att få med sig cheferna högre upp. 
Redovisningen av efterfrågade resultat till den politiska nivån leder till att öka förståelsen hos 
politikerna för användbarheten vilket också Alexandersson (2006) påtalar.  Även i top-down 
perspektivet påtalas vikten av att stödet hos politikerna upprätthålls under hela 
implementeringsprocessen (Hall & Löfgren, 2006). En av fördelarna med 
genombrottsmetoden är just att man får resultat under resans gång då man testar och 
utvärderar olika förbättringsåtgärder. Denna metod används på de som utbildas till BPSD 
administratörer genom att de får skatta sig i en skala mellan ett till fem varje gång de träffas 
för att se om det hänt något sedan sist. Detta visar man sedan för styrgruppen i projektet för 
Annas led så de ser vad som hänt och vad det beror på. Skattningen ställer krav på 
administratörerna att visa resultat. Genom att Processledaren kan visa aggregerade resultat till 
den politiska nivån så främjas implementeringen vilket Alexandersson (2006) också beskriver 
i sin studie som något som bidrar till att skapa förståelse hos politiker för användbarheten av 
metoden.  

Förutsättningar för att lyckas med implementeringen är enligt respondenten att ha tydliga 
roller och uppdrag, ansvarsfördelningen och en medvetenhet om sin egen roll och det tar även 
Lönn Svensson & Kokkonen (2009) upp som viktiga faktorer i sin utvärderingsrapport. Det 
handlar enligt respondenten mycket om intresse och rätt person som ser möjligheterna med 
projektet samt att vara engagerad och tro på projektet. Det är viktigt att inte styra för mycket 
utan lämna utrymme till de som ska vara med så att de kan påverka och själva komma på 
idéer samt hitta rutiner så att de känner sig delaktiga. Vår respondent uttryckte: 
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Ta de som är engagerade och börja jobba så sprids det positiva sig sedan 
automatiskt. Sedan blir det något som är fast och alla följer med automatiskt.  

Metoden måste visa bra resultat och att det finns nytta med tillvägagångssättet så sprids den 
automatiskt. Det är lättare att få alla att använda metoden om de får genomgå processen 
själva. Processen med ett utvecklingsarbete måste få ta tid för man vinner på det i slutet. Inför 
ett utvecklingsarbete är det viktigt att vara medveten om och tydlig med att det blir mer jobb 
för alla berörda. Det gäller att ha förmågan att se ur ett långsiktigt perspektiv då det till slut 
kommer att leda till något bättre. De olika kommunerna har olika förutsättningar att nå ut med 
Registret beroende på kommunens storlek. Enligt Sörqvist (2004) är det i försöksfasen som 
förbättringsprogramet ska anpassas för att passa den egna organisation situation och kultur för 
att skapa bra förutsättningar för införandet av förbättringsprogramet. Skillnaden är enligt vår 
respondent att en liten kommun med ett fåtal boenden kan engagera undersköterska, 
sjuksköterska och chefen på varje boende och de kommer alla att finnas tillgängliga på plats 
för att stötta och sprida arbetet med Registret vidare. I en större kommun är det fler boenden 
och då väljer vissa kommuner att påbörja arbetet med att demensteamet får åka ut och 
handleda personalen på boendet.  

 

7.2.2 Hinder 
 

Det finns en del hinder innan man kommer igång med att använda Registret i alla kommuner. 
Hill (2007) ger politiska beslutsfattare rådet att se till att policyn är otvetydig för att 
säkerställa effektiv implementering. Detta kan vi koppla till otydligheten i en kommun där de 
inväntade beslut från nämnden om hur registreringen ska göras i de fall då patienten är 
beslutsoförmögen. Ett annat hinder som också kan kopplas till beslutsfattarnas tvetydighet är 
att avtalet med Registret inte är klart eller att det krävs SITHS4 kort för att få börja arbeta med 
registret.  Ute i de lokala arbetsgrupperna var man ivriga att komma igång med Registret och 
något frustrerade över de hinder som fanns.  

 

7.2.3 Roller 
 

Den regionala processledaren har rollen som regional samordnare och har gjort en 
implementeringsplan som förtydligar ansvaret för implementeringen av Registret och 
modellen för Annas led. En tydlig ansvarsfördelning mellan de olika professionerna påtalar 
Lundefors-Oscarsson (2004) som viktigt för att inte hämma implementeringen. Enligt 
processledaren är en del av hennes roll i projektet att ha fokus och kunna se helheten i 
processen. Respondenten sa: 

Viktigt att känna vad som är min roll i det hela och att känna sig trygg i det. 

I processledarens roll ligger ansvaret att få med alla i processen som t.ex. apotekare, 
minnesmottagningen och kommunen. Varje processledare i de lokala arbetsgrupperna har 
rollen som samordnare i sina kommuner. Arbetsledarnas ansvar är betydelsefullt och att de 
avsätter tid för utvecklingsarbetet samt följer upp och har kunskap om arbetsmetoderna, vilket 

                                                 
4 Fotnot SITHS är ett tjänstecertifikat som används inom vård och omsorg för att bland annat identifiera 
användare vid inloggning mot olika vård- och omsorgssystem. 
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också framkommer i Lundefors-Oscarssons (2004) studie som något som befrämjar 
implementeringen. I de utbildningar som BPSD administratörerna har gått har även 
arbetsledarna i de flesta kommunerna i Halland deltagit. De kontaktpersoner och personal som 
arbetar ute på demensboendena har en viktig roll då de har mycket kunskap och känner den 
demenssjuka väl. Processledaren såg vikten av att få med alla leden i arbetet med att 
implementera Registret. Ur ett top-down perspektiv är det viktigt att 
implementeringsprocessen har en formell struktur samt att de verksamheter som är delaktiga 
är positivt inställda och detta påverkar enligt perspektivet hur implementeringen av Registret 
kommer att lyckas (Hall & Löfgren, 2006).  

 

7.2.4 Registrets påverkan på demensvården 
 

Registret blir ett stöd/verktyg för vårdpersonalen för att förbättra livssituationen för personer 
med demenssjukdom som utvecklar demenssymtom. Gustle (2006) tar i sin avhandling upp 
vikten av att det finns ett behov av den nya metoden för att projektet ska lyckas väl. Det blir 
ett systematiskt arbetssätt som följer de Nationella riktlinjerna och skapar struktur i 
vårdarbetet vilket kvalitetssäkrar demensvården. Registret ger även personal kunskap inom 
ämnet genom webbutbildningen och filmen om registret som finns tillgänglig för alla på 
registrets hemsida.  

Staten har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och Landsting som syftar till 
att ge ekonomisk stimulans med de mest sjuka äldre i centrum samt att stärka och uppmuntra 
samverkan mellan kommuner och landsting. Ett förbättringsområde är God demensvård där 
det ges stöd till de verksamheter som registrerar i kvalitetsregistret. Här ser vi en tydlig 
koppling till top-down perspektivet och hur politiska beslut kan genomföras i praktiken och 
på lokal nivå. 

 

7.3 BPSD administratörer 

  
Här nedan redovisar vi resultatet från övriga respondenter. I tolkningen av våra intervjuer 
framkom viss empiri som var återkommande och som vi fann betydelsefull. Vi valde att 
presentera empirin under nedanstående teman.  

 

7.3.1 Behovet av ett BPSD register  
 

Det fanns enligt våra respondenter ett stort behov av Registret ute i verksamheterna då det 
finns BPSD på i stort sett varje avdelning. Flera av våra respondenter beskrev att de upplevde 
att BPSD har ökat de senaste åren. De hade funderingar på vad det kunde bero på och nämnde 
olika tankar om orsaker till detta som mer administrativt arbete och neddragningar för 
vårdpersonalen vilket ger mindre tid för kunden. En av våra respondenter uttryckte: 

För det är väldigt slimmat ute i verksamheterna idag. 



25 
 

I den tidigare forskning vi valde att ta med i kunskapsgenomgången beskrivs behovet av det 
nya arbetssättet eller den nya metoden som det mest grundläggande kravet för att 
implementeringen ska lyckas (Guldbrandsson, 2007; Gustle, 2006). Guldbrandsson anser att 
det är viktigt att de som arbetar med den nya metoden kan se fördelarna med den och att dessa 
fördelar sedan kan ses som användbara också i andra sammanhang. Respondenterna beskrev 
att Registret gör deras arbete mer tydligt och strukturerat. Detta sker bland annat genom att de 
ser resultaten efter de uppföljningar som regelbundet görs av de olika bemötandeåtgärderna 
och genom att de ser att personen med demenssjukdom mår bättre. Här ser vi även en 
koppling till vikten av att de metoder man lär kombineras med praktisk träning som Sörqvist 
(2004) tar upp som viktiga framgångsfaktorer i en implementeringsprocess. 

 

7.3.2  Hur planerar man införandet av Registret? 
 

Utifrån resultatet av vår empiri visade det sig att man planerar implementeringen av Registret 
på olika sätt i de olika kommunerna i Halland. I en av kommunerna har man utbildat tre 
administratörer som alla jobbar i ett demensteam. Administratörerna har sedan informerat de 
flesta chefer i äldreomsorgen på deras ledningsmöten. De har beskrivit bakgrund och vad 
Registret är samt varför man vill införa Registret. Därefter är tanken att de ska när de blir 
tillfrågade av enhetschefer eller sjuksköterskor komma ut till vårdboenden för att fylla i 
skattningsskalor och hjälpa till med tips om bemötandeåtgärder som kan lindra BPSD. De har 
inte börjat registrera i den databas som är nationell ännu då de väntar på medgivande från den 
enskilde eller dess anhörig men allt är förberett för att börja registrera. Tanken är att de kan 
komma ut på personalmöte och berätta om BPSD om det efterfrågas och de berättar även om 
Registret när de är ute på sina uppdrag med skattningen. Administratörerna kommer själva att 
gå en utbildning för att kunna utbilda nya administratörer. Målsättningen är att utbilda fler och 
fler administratörer ute i verksamheterna när de fått sin utbildning. 

 

I en annan mindre kommun har man istället valt att utbildat sex administratörer och tre 
administratörer till var inplanerade att gå utbildningen inom kort. I den kommunen finns då 
administratörer med olika professioner ute på samma demensboende där man tillsammans kan 
arbeta med Registret på den egna arbetsplatsen och kan då lättare stötta varandra. Enligt 
Sörqvist (2004) är en involverad ledning som visar sin övertygelse genom engagemang och 
tillräckliga resurser viktigt för att implementeringen ska lyckas och vår respondent berättade 
att omsorgschefen var mycket engagerad redan i introduktionsfasen för införandet av 
Registret. Detta tolkar vi som en samverkan av både top-down och bottom-up perspektiven 
vid införandet av Registret i den mindre kommunen vilket kan leda till en bra implementering. 
Genom att den högre ledningen stödjer införandet av Registret hela vägen och 
gräsrotsbyråkraterna genom att de är engagerade och intresserade av Registret samt ser 
behovet av det. I kommunen har man även tänkt att administratörerna ska åka ut till andra 
vårdboenden under en till två veckor och ingå i arbetslaget för att ge tips och råd om BPSD. 
Detta hade en av våra respondenter redan gjort och det hade tagits emot positiv.  
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Administratörerna uppmanar omsorgspersonalen att gå den webbutbildning som finns på 
BPSDs hemsida. Förfaringssättet i de olika kommunerna skiljer sig åt gällande hur 
webbutbildningen ska gå till genom att i en kommun har omsorgspersonalen gemensamt på en 
arbetsplatsträff gått igenom utbildningen och sedan har det getts möjlighet till gemensamma 
diskussioner efteråt. I den andra kommunen uppmanas vårdpersonalen att själva ta del av 
utbildningen. En av respondenterna uttryckte: 

Att man inte tar sig tiden för att genomföra webbutbildningen om man inte gör det 
gemensamt. Blir inte strukturerat när man gör det själv. 

Alexandersson (2006) tar i sin doktorsavhandling upp vikten av att avsätta tid för de olika 
informationsinsatserna och skriver att brist på utbildning hämmar implementeringen. För att 
lyckas med implementeringen har det enligt flertalet studier visats att det inte är tillräckligt att 
enbart erbjuda information, praktisk träning eller utbildning utan det krävs en kombination av 
flera insatser för att lyckas införa en metod. Vår respondent i den kommun som gjort 
webbutbildningen gemensamt på en arbetsplatsträff berättade att efter webbutbildningen i 
BPSD har de sedan testat olika bemötandeåtgärder och på så vis kombinerat utbildning och 
praktisk träning. De följer även regelbundet upp och utvärderar åtgärderna som testas och det 
tolkar vi som en kombination av insatser vilket visat sig stödja implementering. 

Det framkom som en fördel i en mindre kommun att alla känner alla. Sjuksköterskan känner 
ofta redan till kunden och dess BPSD i en liten kommun men i en större kommun tillkallas 
hon oftast av en enhetschef när det finns dessa problem. I en större kommun har hon ingen 
möjlighet att träffa alla och det blir lite mer på konsultbasis. Respondenten sa: 

Det tror jag är lite lättare i en mindre kommun. Det kommer att gå betydligt 
fortare här tack vare att vi är en liten kommun. 

Projektledarna har fått i uppgift att skriva en projektplan/implementeringsplan men den är inte 
färdig än. Tankar finns om att bilda en lokal arbetsgrupp som ska arbeta med Registret och 
sedan strategiskt välja ut vilka som ska jobba med det här. En respondent uttryckte: 

Hade varit guld om man kunde ha administratörer på varje boende. 

Sörqvist (2004) beskriver vikten av att tidigt involvera och engagera rätt nyckelpersoner för 
att implementeringen ska ha framgång vilket våra respondenter i vår studie om 
implementeringen av Registret visade sig vara medvetna om. 

 

7.3.3 Förutsättningar för att implementeringen ska lyckas 
 

Alla respondenter var eniga om att stöd och engagemang från sin chef var viktigt och en 
förutsättning för att lyckas. Respondenterna ansåg det vara betydelsefullt att Registret är väl 
förankrat uppifrån överordnade chefer vilket Sörqvist (2004); Alexandersson (2006) också 
beskriver som grundläggande framgångsfaktorer gällande implementering och enligt Sörqvist 
(2004) är det mycket svårt att lyckas med implementeringen utan ett ledningsengagemang. 
Detta stöds även ur ett top-down perspektivet då det enligt perspektivet är viktigt med ett 
tydligt ledningsengagemang och att de lägre nivåernas chefer känner stöd och support när de 
ska börja implementera. Detta leder enligt top-down till viljan att lära sig och till engagemang 
för Registret hos de som ska använda det (Hall & Löfgren, 2006). Stödet från förvaltningen 
och hur många administratörer som får möjligheten att gå utbildningen påverkar enligt vår 
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respondent hur Registret implementeras. Om administratörerna kan visa på resultat från 
åtgärder som lyckats genom Registret så är det lättare att få chefen att ge resurser. Ett sätt kan 
vara att chefen är med under skattningen för att veta vad som bestäms och för att själv se 
fördelarna med Registret. I början kan det behövas extra resurser som personal och det ansågs 
viktigt att chefen var medveten om det. Kommunikationen med chefen är också betydelsefull 
enligt våra respondenter.  

Något som framkom var vikten av att få in ”tänket” till den nya metoden och att all personal 
förstår syftet och ser nyttan med Registret. Då omsorgspersonalen eller gräsrotsbyråkraterna 
som Lipsky (1980) benämner de byråkrater som arbetar med människor, ofta har ett överskott 
av arbetsuppgifter och en begränsad tillgång till tid så behöver de se nyttan med Registret för 
att ta sig tid att implementera det. Som administratör är det viktigt att kunna ge svar på frågor 
för att få med alla och att chefen uppmärksammar och stöttar arbetet med Registret som en 
respondent sa: 

Det hänger ju också på att personalen är med på tåget. Jobba där det inte blir 
synligt det blir tungt. Att det är någon som ser och bekräftar dig. Där är chefen 
oerhört viktig. 

Det är enligt respondenterna inne på avdelningarna det stora arbetet görs. Alla professioner 
kring personen med demenssjukdom behöver engageras i Registret och det är viktigt att även 
sjuksköterskan är engagerad och har en överblick samt är med och diskuterar problematiken. 
Sjuksköterskornas ansvar är även att vara mer observant på vilka åtgärder som gjorts tidigare 
och varför, så att inte läkemedel väljs framför bemötande åtgärder genom Registret.  

Administratörerna har ett ansvar när de går ut med information och hur de presenterar och 
lyfter fram det som är bra med Registret enligt våra respondenter. Det gäller att 
administratören kommer ut till personalen och hjälper till med vägledning och handledning i 
hur man kan tänka kring svårigheterna kring en kund. Respondenten beskrev vikten av att inte 
ge upp och att man försöker övertyga de som är motsträviga. Det är också viktigt att 
personalen är positiv och har kunskap om varför administratörerna kommer ut. Ett aktivt 
arbete med att förtydliga meningen med projektet, personalens attityder och förhållningssätt 
är något som Lönn Svensson & Kokkonen (2009) också beskriver som framgångsfaktorer i en 
implementeringsprocess. 

En förutsättning som alla respondenterna tar upp är att arbetet med att implementera Registret 
måste få ta tid och att inte pröva för många åtgärder i början utan man provar en sak i taget. I 
Gustles (2006) studie om implementering framkom det som mycket betydelsefullt att det var 
avsatt tillräckligt med tid för olika informationsinsatser i projektet och att det finns tid för 
utbildning av kollegor påtalade våra respondenter som ett grundläggande krav för att lyckas 
implementera Registret. 
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7.3.4 Förväntningar  
 

Respondenterna har förväntningar på att Registret ska sprida sig med hjälp av de som arbetar 
med Registret och att man inte håller kunskapen för sig själv. Redan nu har administratörerna 
lyckats sprida kunskap om Registret. En hemtjänstchef som tidigare inte ansåg sig ha behovet 
av Registret har ändrat inställning och plötsligt fått en lucka så administratören kunde komma 
ut på deras arbetsplatsträff för att informera om Registret. Här ser vi en koppling med 
Guldbrandssons (2007) rapport där hon beskriver att det måste finnas ett uttalat behov av 
metoden och att den är anpassad till verksamheten vilket stämmer överens med 
implementeringen av Registret. 

Administratörerna tror att omsorgspersonalen kommer att bli mer fokuserade på att använda 
bemötandet som en åtgärd istället för medicin. De tror att personer med demenssjukdom kan 
bo kvar hemma längre och livskvaliteten för den demenssjuka ökar om bemötandeåtgärder 
sätts in tidigare. Arbetet med Registret är spännande enligt respondenten och ett bra arbetsätt 
som hon tror på. Administratörens positiva inställning till Registret gör att vi ser ett samband 
med Alexanderssons (2006) studie där vikten av en positiv inställning till användbarheten av 
metoden ansågs främjar implementeringen. Genom Registret så kan omsorgspersonalen dela 
erfarenheter och ta lärdom av varandra vilket främjar vården. Omsorgspersonalen kan få tips 
och idéer om hur andra har gjort med personer som är orolig eller utåtagerande. Respondenten 
uttryckte:  

Ibland uppfinner man hjulet om och om igen. 

Diskussioner som inte kommit upp annars lyfts fram utifrån frågeställningar som finns 
kopplade till Registret. Dessa frågeställningar vill omsorgspersonalen efter att 
administratörerna varit ute och skattat gå igenom med alla kunder. Frågeställningarna hjälper 
till att lyfta upp problematiken som finns och problemen kan ses på ett strukturerat sätt. Det 
leder till samsyn och lyfter fram var och ens resurser, vilket stärker teamkänslan. En av våra 
respondenter uttryckte: 

Teamarbetet kring den dementa stärks genom BPSD Registret. 

En annan förväntning på Registret som framkom från våra respondenter var att Registeret ska 
leda till att man jobbar likartat, har samma mål och pratar samma språk inom de olika 
professionerna kring BPSD. Det framkom som en fördel att sjuksköterskan får mer 
information om kunden så hon sedan lättare kan informera läkaren om den demenssjuka 
personens symtom. 

Administratörerna sa sig ha visioner på att Registret kommer att växa och bli stort. De såg 
möjligheter till att bilda BPSD team som kan specialisera sig inom detta område. De ansåg att 
Registret kan underlätta och vara en infartsväg till något nytt som kan bli väldigt bra samt en 
ny del av vården och detta kan vi koppla ihop med det Sörqvist (2004) beskriver om 
betydelsen av tydliga mål och visioner för att lyckas med implementeringen. 

Registret är kopplat till prestationspengar vilket ger ett intresse för kommunen att införa det 
och ju fler registreringar desto mer pengar till verksamheten från staten. Vår respondents 
erfarenhet var att när något är kopplat till pengar blir det ofta mer intressant och hon uttryckte: 

Det är slimmat med ekonomin klart att alla vill ha ett extra tillskott. Kan du 
utveckla vården så då hoppar man säkert på det tåget. 
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7.3.5 Farhågor inför implementeringen 
 

En farhåga som kom fram under intervjuerna var att det redan tidigare fanns så mycket 
administrativt arbete i omsorgen och att Registret då blir mer negativt mottaget. En första 
reaktion efter att ha informerat kollegor om Registret var enligt en av våra respondenter: 

Inte ett register till. 

Respondenterna ansåg det viktigt med en balans mellan det administrativa arbetet och 
omsorgen. Här ser vi en risk för att gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet kan påverka 
implementeringen av Registret då de redan har ett överskott av arbetsuppgifter och begränsad 
tillgång till tid. Detta kan då leda till att de väljer bort att engagera sig i Registret då de ställs 
inför krav från många olika håll (Lipsky, 1980) 

En farhåga som de flesta respondenterna tog upp var svårigheten med att få personalen i alla 
led engagerade i arbetet med Registret och hon uttryckte:  

Del enhetschefer är svårare att få med på tåget man får jobba lite mer med dem. 

En anledning till att personalen inte engagerar sig i Registret kunde enligt respondenterna vara 
att alla hänger inte hänger med på vad syftet är med Registret vilket Hall & Löfgren (2006) 
också beskriver som ett problem med implementeringen när tillämparen är tillräckligt insatt i 
målet med metoden. 

Vår respondents erfarenhet var att det ofta sätts in extra resurser i samband med BPSD hos 
personer med demenssjukdom som bor på icke demensavdelningar. I hennes arbete som 
demenssjuksköterska får hon stötta personalen mycket. Hon har varit ute på olika 
äldreboenden och pratat mycket om BPSD med personalen och försökt hjälpa till med tips 
och råd. Här ser hon en skillnad i arbetssättet på renodlade demensavdelningar och hur de 
arbetar där. De gör enligt vår respondent redan mycket av det där som Registret handlar om 
automatiskt. Hon har en förhoppning om att det ska bli så på alla andra avdelningar också. 
Hon tror att det kommer att ta tid och ser som en farhåga att det idag blandas demenssjuka 
och icke demenssjuka på äldreboenden. Framför allt då icke demenssjuka ställer helt andra 
krav på hur de vill ha det och inte alltid accepterar förändringar som t.ex. ommöbleringar 
vilka i sin tur kan vara betydelsefullt för en person med demenssjukdom. Problematiken som 
uppstår med att blanda personer med demenssjukdom med icke dementa personer på 
äldreboenden bekräftas av Ragneskog m.fl. (2001) i deras studie. 

 

7.3.6 Hinder 
 

Ett hinder som våra respondenter beskrev var brist på tålamod hos omsorgspersonalen att 
vänta in resultat på de bemötandeåtgärder som prövas och ger upp för fort. En farhåga var 
också att omsorgspersonalen kommer uppleva att det tar tid från vårdarbetet då det är många 
frågor att gå igenom i skattningsskalorna. 

En respondent menade att demensavdelningarna redan har ett invant arbetssätt och använder 
redan nu bemötande åtgärder utan att tänka och har inte lika stort behov av Register.  
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En respondent som har tidigare erfarenheter av implementering av genombrottsmetoden 
upplevde att arbetsgruppen tyckte det var jobbigt i början att komma igång med mätningar 
och ser därför ett hinder med att personalen ska få in det rätta ”tänket” eller att det finns ett 
motstånd hos personalen. Om administratörerna själva inte är tillräckligt engagerade och 
insatta i hur de framställer Registret så kan det vara ett hinder. Detta hinder är enligt Sörqvist 
(2004) en viktig fallgrop vid implementering av ett förbättringsarbete och kan förebyggas 
genom att man noggrant väljer ut nyckelpersoner till de olika rollerna.  

Problematiken omkring anhörigas medgivande till att personen med demenssjukdom 
registreras i Registret och inväntandet på beslutet om modellen för Annas led ska bli klart 
sågs som hinder av våra respondenter. De nämnde även att de inte upprättat någon 
handlingsplan än som ett eventuellt hinder.  

Respondenternas erfarenhet av Registret var att omsorgspersonalen på de äldreboende där de 
varit och gjort en skattning togs emot positivt och de ville skatta fler. Här ser vi en koppling 
till den handlingsfrihet som kännetecknar en gräsrotsbyråkrat enligt Lipsky (1980) då de ser 
behovet och har börjat registrera innan alla formella beslut är tagna. Det är enligt 
respondenten enhetschefen som får ta ställning om det finns resurser. Respondenten sa: 

Jag tycker att när man går in i ett sådant här register måste det finnas tid och 
resurser för att det ska kunna byggas upp och för att kunna leva vidare sen i 
praktiken är en annan femma men vad det gäller resurser ja det finns. 

Respondenten ansåg att behovet av bemötandeåtgärder ute i hemtjänsten inte var lika 
uppmärksammat. Detta kunde enligt respondenterna bero på att omsorgspersonalen i 
hemtjänsten inte upplever behovet lika stort som personalen gör på ett äldreboende, då de inte 
ser problematiken hela tiden utan kan gå därifrån när de har utfört sina arbetsuppgifter. Hon 
sa att anhöriga inget säger utan lider i det tysta. Här ser vi en tydlig bottom-up styrning då 
enligt Lipskys (1980) teorin om gräsrotsbyråkraterna så kan omsorgspersonalen styra arbetet 
till att riktas in på det som gräsrotsbyråkraten anser viktigt och i hemtjänsten såg de först inte 
behovet av Registret och valde därför att inte ta det till sig.  

 

7.3.7 Hur respondenterna ser på sina roller 
 

Respondenterna ansåg att en viktig roll för dem som administratörer var att vara flexibla och 
även kunna hjälpa till på andra avdelningar genom att arbeta där man har problem med BPSD 
och de kan då stötta dem och komma med förslag på åtgärder.  

Det är administratörernas roll att föra fram nyttan och behovet av Registret vilket Sörqvist 
(2004) tar upp som betydelsefullt för att förebygga fallgropar vid implementeringsarbete. För 
att lyckas med det så är en av administratörernas uppgifter är att sprida information om och 
väcka intresset för Registret samt att uppmana cheferna att förhöra sig om och intressera sig 
för arbetet med Registret. Här ser vi en koppling till Gustles (2006) studie där det framkom 
hur viktig attityden var hos den implementeringsansvarige. Enhetschefen ansågs ha en viktig 
roll som är att få med alla i arbetet med Registret. Chefens roll är enligt respondenterna också 
att hålla Registret vid liv. Detta kan appliceras på Lipskys (1980) teori som beskriver 
gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme vilket de kan använda sig utav när de ska bestämma 
vilket ställningstagande enhetscheferna ska inta till Registret.  
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Det ansågs viktigt att vara positiv och intresserad samt att brinna lite extra för Registret och 
demensvården. Genom att administratörerna har ett stort intresse och engagemang för 
Registret ser vi likheten i Lundefors-Oscarssons (2004) studie där positiv och snabb feedback 
ansågs främja implementeringen. Administratörerna utbildar själva sina kollegor och får bland 
annat hålla i webbutbildningen vilket ansågs vara roligt och utvecklande.  Här ser vi hur 
verksamheten tar vara på resurserna och som respondenten uttryckte så ger det en teamkänsla. 
Alla administratörer har lika stort ansvar oavsett profession och de lokala processledarna ses 
som den sammankallade länken. En respondent sa: 

Tycker det är oerhört viktigt att utveckla demensvården och ser det som en 
förmån att vara med där. 
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8 Diskussion 
 

I vår studie har vi utgått ifrån aktörerna i praktiken och med hjälp av dem försökt förstå hur en 
del av implementeringen av de Nationella riktlinjerna växer fram i en projektverksamhet 
d.v.s. Annas led i Region Halland. Vi har även studerat hur det i sin tur påverkar 
demensvården. Med vårt examensarbete vill vi bidra till lärdom av hur ett projekt lyckas och 
de processer och händelser som sker under resans gång. 

I följande diskussion tar vi upp de viktigaste svaren utifrån vad vi fann intressant av vårt 
resultat. Våra frågeställningar var följande: 

• Förutsättningar och farhågor inför implementeringen? 
• Hur ser våra respondenter på sin roll? 
• På vilket sätt ska kvalitetsregistret befrämja demensvården? 

Ett av våra syften var att ta reda på hur de olika kommunerna i Halland planerar och 
förbereder implementeringen av Registret. Utifrån resultatet visade det sig att man planerar 
implementeringen av Registret på olika sätt i de olika kommunerna. I någon kommun var 
tanken att administratörerna ska komma ut till de olika boenden som efterfrågar hjälp på 
grund av BPSD och i en annan mindre kommun hade man utbildat fler administratörer med 
olika professioner som arbetade på samma boende. En fördel som vi kan se med att flera 
administratörer finns på samma arbetsplats är att det ger en möjlighet att stötta varandra och 
skapa delaktighet samt engagemang vilket även Sörqvist (2004) framhåller som betydelsefullt 
för att implementeringen ska bli så bra som möjligt. 

Alla våra respondenter var eniga om att stöd och engagemang från sin chef var viktigt och en 
förutsättning för att lyckas med införandet av Registret och Enligt Sörqvist (2004) är det 
viktigt med en övertygad och engagerad ledning redan i introduktionsfasen. Omsorgschefen i 
en kommun var mycket intresserad och engagerad redan i samband med att hon fick Registret 
beskrivet för sig. Detta kan vi se som positivt för implementeringen ur ett top-down 
perspektiv då Hall & Löfgren (2006)  beskriver vikten av att stödet från beslutsfattarna 
upprätthålls under hela implementeringsprocessen. Detta kan vara en anledning till att den 
mindre kommunen har utbildat tre gånger fler administratörer än den större kommunen. En 
annan fördel vi uppmärksammade var att det fanns engagerad omsorgspersonal som själv 
tilläts hålla i webbutbildningen för sina kollegor på arbetsplatsträffar. Vi såg det också som 
positivt att administratören fick byta arbetsplats för att hjälpa till på andra boende med BPSD. 

Genom våra egna erfarenheter av införande av nya arbetssätt så har vi upplevt att 
gemensamma utbildningar ger mer då alla får samma information samtidigt och i ett tidigt 
skede. Då kan alla direkt börja använda arbetssättet ute i sin verksamhet och alla känner sig 
delaktiga vilket vi upplevt ger ett större engagemang och samhörighet. Det framkom också 
som positivt att de efter gemensam webbutbildning direkt hade möjlighet till diskussion om 
Registret. Enligt Guldbrandsson (2007) har flera forskningsstudier visat att det krävs en 
kombination av flera olika insatser för att lyckas implementera en ny metod vilket vi anser att 
den mindre kommunen har haft framgång med. 

Våra respondenter sa sig uppleva att problematiken med BPSD har ökat de senaste åren. Detta 
gör att vi ser möjligheterna att lyckas med implementeringen av Registret som stora då våra 
respondenter uttryckte att det finns ett stort behov av att hitta hjälp och lösningar för att kunna 
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minska BPSD hos personer med demenssjukdom. Detta är något som Guldbrandsson, (2007); 
Gustle, (2006) påvisat i sin forskning. 

I projektet Annas led finns en engagerad person med uttalat ansvar för just detta projekt som 
alla kan vända sig till för stöd vilket Lönn Svennson & Kokkonen (2009); Lindholm (2001) 
menar är en viktig framgångsfaktor. Att identifiera engagerande och positiva nyckelpersoner 
har även visat sig ha stor betydelse för implementeringen. Detta engagemang upplever vi hos 
våra respondenter och ser som en bra förutsättning för att införandet av Registret ska lyckas. 

En respondent berättade att omsorgspersonalen på demensavdelningarna redan har ett invant 
arbetssätt och känner kanske inte samma behov av register. Vår farhåga är att man då inte 
använder Registret fullt ut när man inte ser den egna nyttan med det. Omsorgspersonalen 
tänker kanske inte på att de som verkligen är insatta och kunniga om bemötandeåtgärder även 
ska registrera för att hjälpa andra utan faller tillbaka till redan invanda arbetssätt. Här ser vi att 
administratörerna har en viktig roll under införandefasen då Sörqvist (2004) menar att det 
krävs extra noggrann uppföljning och ledning eftersom det finns stor risk att återfalla till det 
gamla arbetssättet. 

En farhåga som kom upp under intervjuerna var att Registret skulle ta tid från omsorgsarbetet 
då det redan idag enligt respondenterna upplevs som slimmat ute i verksamheterna. Tid, 
utbildning och information såg vi tydligt i våra resultat som både förutsättning och farhåga 
inför implementeringen av Registret vilket även Guldbrandsson (2007) poängterar. Det ansågs 
som betydelsefullt att omsorgspersonalen såg vinsterna med Registret annars fanns det en 
farhåga om att misslyckas på grund av bristande engagemang. Här ser vi att den mindre 
kommunen har en bättre förutsättning för implementeringen då de kan sprida nyttan med 
Registret snabbare då de utbildar fler administratörer och i olika professioner. 

Vår studie visar hur respondenterna ser på sin roll gällande införandet av Registret. För att 
lyckas så är det framför allt administratörernas uppgift att sprida information om och väcka 
intresset för Registret samt uppmana cheferna att förhöra sig om och intressera sig för arbetet 
med Registret. Det är administratörens roll att föra fram nyttan och behovet av Registret. 
Genom att välja nyckelpersoner som är engagerade så hjälper det till med att sprida 
arbetssättet. Vår respondent ansåg det viktigt att vara tydlig med sitt eget ansvar och roll men 
ändå lämna utrymme till dem som ska vara med så att de kan påverka och själva komma med 
idéer samt hitta egna rutiner så att de känner sig delaktiga. Äldreomsorgen är en organisation i 
ständig utveckling och personalen är van vid förändringsarbete här ser vi en viktig roll i vårt 
framtida yrke som arbetsledare i äldreomsorgen. Att visa intresse för det arbete som 
omsorgspersonalen gör när de engagerar sig i olika projekt eller utvecklingsarbete är 
betydelsefullt. 

Ett bra skäl vi ser med att införa Registret är förutom att personer med BPSD behöver få ett 
värdigt bemötande också för att minska det mänskliga lidandet som användandet av för 
mycket läkemedel hos äldre leder till enligt Borg (2009). I Borgs metodbeskrivning Modell 
Halland framkommer att 10-20 procent av alla sjukhusinläggningar helt eller delvis orsakas 
av biverkningar från läkemedelsbehandlingar och här ser vi ur ett långsiktigt perspektiv att 
Registret dels kan spara pengar åt samhället men framför allt ge bättre kvalité till personer 
med demenssjukdom. Vi ser många vinster med Registret.   

Genom vår erfarenhet av arbete i demensvården så är vi medvetna om att behovet finns av 
bemötandeåtgärder och enligt respondenterna så blir Registret ett stöd/verktyg för 
omsorgspersonalen för att förbättra livssituationen för personer med demenssjukdom. Enligt 
Skovdahl (2004); Lundell & Svensson (2000) är tillräckligt med kunskap och stöd en 
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förutsättning för att lyckas bemöta utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom 
och vi ser Registret som en viktig del i arbetet. Våra resultat om hur Registrets kommer att 
påverka demensvården visade att alla professioner kommer arbeta mer likartat och även att 
kvaliteten ökar genom att de har samma målsättning och språk. Administratörerna hade 
förväntningar på att Registret kommer att vara en infartsväg till något som kommer att växa 
och bli till en ny del av vården. 

 

8.1 Forskningsfrågor och vi knyter ihop säcken 
 

Registret befinner sig fortfarande bara i införandefasen och med förståelse inför detta så kan 
vi inte annat än säga att de som är ansvariga för implementeringen av Registret är på god väg 
att få med alla på tåget och att det är ett Register som upplevs behövas. Syftet med projektet 
Annas led och införandet av Registret är framför allt att kvalitetssäkra vården för personer 
med demenssjukdom och deras närstående så det är ett betydelsefullt arbete som våra 
respondenter utför. Det är ett projekt som har bra förutsättningar för att lyckas då det är 
förankrat genom de Nationella riktlinjerna och genom att det finns prestationsbaserade medel 
inkopplat för att snabba på utvecklingsarbetet. Vi ser också denna studie som en 
lärandeprocess i vår utbildning. Det är viktigt för oss som arbetsledare att ha förståelse, vara 
medvetna om och känna till vilka för och nackdelar som finns med en 
implementeringsprocess. 

Forskningsfrågor som vi tycker kunde vara intressanta att studera är hur man mäter kvalité i 
demensvården och för vem? Vad innerhåller kvalité och vilka upplevelser ger kvalité 
eftersom demensen förändras med tiden och även behoven hos personen med 
demenssjukdom. 

Något som dock slår oss är att det framkommer så gott som bara positiva kommentarer från 
våra respondenter inför implementeringen av Registret varför man inte kan låta bli att undra 
om det verkligen inte finns något som kan anses vara negativt. Kan detta bero på att rätt 
nyckelpersoner har valts med den rätta glöden och engagemanget eller har man inte stött på 
hindren ännu så det är därför man inte ser dem? Detta kan bara tiden utvisa vilket resultat det 
blir. Hur har det gått med implementering av Registret om ett år? Lyckades man med det som 
respondenterna uttryckte återkommande under våra intervjuer: 

 Det gäller att få med alla på tåget. 
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10 Bilagor  
 

10.1   Bilaga 1. Intervjuguide mailenkäten 

 
1. Har ni börjat använda BPSD registret? 
 
2. Om nej, varför har ni inte börjat använda registret? När är tanken att ni ska börja använda 
registret? 
 
3. Har alla berörda fått information om hur registret ska användas och på vilket sätt de har fått 
informationen? 
 
4. Finns det någon ansvarig person för implementeringen av registret i er kommun? 
 
5. Kan du beskriva den implementeringsansvarigas roll gällande införandet och utvärderingen 
av registret? 
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10.2 Bilaga 2. Intervjuguide regionala processledaren. 
 

Kan du berätta om dina erfarenheter av tidigare implementeringsarbete? 

Kan du beskriva din roll i implementeringen av BPSD? 

Vilka förutsättningar anser du behövs för att implementeringen ska lyckas? 

Kan du beskriva vilka farhågor du har inför implementeringen och inför den fortsatta 
användningen av BPSD ute i verksamheterna?  

Kan du berätta vilka förhoppningar du har på Registret? 

Kan du beskriva på vilket sätt Registret kommer att påverka demensvården i framtiden? 

Hur upplever du ditt stöd med arbetet av Registret? 

Vilka reaktioner har du fått från politiker/nämnden på BPSD? 

Kan du beskriva vilka tankar du har om att en kommun inte godkänner anhörigas medgivande 
till registreringen?  

Hur ser du på de resurser som finns avsatta för implementeringen?  

Hur ser du på arbetsledarnas ansvar/roll och delaktighet med implementeringen? 

Hur upplever du att BPSD tas emot och vilka reaktioner får du när du introducerar Registret 
för berörda?   
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10.3 Bilaga 3. Intervjuguide administratörer 
 

Kan du berätta hur du blev engagerad i Annas led och varför? 

Kan du berätta om dina erfarenheter av tidigare implementeringsarbete 

Beskriv hur du tror att Registret kommer att påverka demensvården? 

Kan du beskriva hur införandet av Registret ska gå till?   

Kan du beskriva enhetscheferna roll gällande implementeringen? 

Vilka ska utbildas i BPSD? 

Hur ska utbildningarna genomföras?  

Kan du beskriva vilka som kommer att vara ansvariga ute i verksamheterna? 

Kan du beskriva vilka förutsättningar du tror krävs för att implementeringen ska lyckas? 

Kan du berätta om dina förhoppningar på Registret? 

Kan du beskriva vilka hinder du ser inför införandet av Registret och har ni redan stött på 
hinder? 

Kan du beskriva hur du ser på din roll i implementeringen av BPSD? 

Finns det beskrivet vad ditt uppdrag är? 

Hur ser du på de resurser som finns avsatta för implementeringen? 

Hur upplever du att BPSD tas emot och vilka reaktioner har du fått när du introducerar BPSD 
för berörda?    

Hur upplever du stödet med arbetet av Registret? 

 
 


