
Hur kan vi påverka handlande och 
beteende?

Hur kan vi förbättra antibiotikaförskrivningen och 
handläggningen av infektionspatienter i primärvården?

Mia Tyrstrup
Specialist i Allmänmedicin, PhD



Innehåll

• Hur Strama arbetar idag?
• Vad säger forskningen? Teorier om vad som fungerar?
• Begreppet “mindlines”
• Sammanfattning. Ta med hem!



Hur arbetar vi i Strama öppenvård idag?
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Synpunkter hos 3 Stramamedarbetare
(telefonintervju)

Vad anser du är värdefullt vid utbildningsbesök på 
vårdenheter?

• Tydligt informera om resistenshotet (larmrapporter)

• Redovisning av antibiotikastatistik med diskussion av 
vårdenhetens förskrivningsmönster

• Kort muntlig presentation av ny evidens- nya riktlinjer 

• Fallbeskrivningar med svarsalternativ  

• Samma budskap till alla vårdkategorier

Källa: Anita Groth, ÖNH-läkare, 2013.



Förändringsbenägenheten i en 
population

Rogers. Diffusion of innovations 4th ed New York, 1995



Effekt av  åtgärder för att förbättra 
antibiotikaförskrivningen i öppen vård

Metod för ändrad 
antibiotikaförskrivning

Effektstorlek median av 
absolut minskning

Effekt

Skriftligt utbildningsmaterial 7,0% Ringa-Liten

Audit och återkoppling 7,3% Ringa-Liten

Föreläsning/ interaktiv utbildning 8,1% ( interkvartil13%;7%) Liten

Educational
outreach(Utbildningsbesök)

13,7% Måttlig

Påminnelser, beslutsstöd 
datoriserade

4,3% Ringa

Patientinform/utbildning 4,9% (interkvartil 9,9%;0,2%) Ringa

Recept i reserv 15-70% rel. minskn Måttlig

Massmedia 3,7% Ringa

Flera metoder samtidigt 14,4 % Måttlig-bättre än 
bara en

Arnold SR, Strauss SE (Cochrane review av 39 studier) 2009, Ranji et al (54 studier) 2008  



Implementeringsstrategier riktade mot sjukvårdspersonal som
haft viss effekt: 
(för att införa evidens-baserade förbättringsåtgärder i sjukvård) 

• - Educational meetings.
• - Educational outreach (vs. no intervention).
• - Practice facilitation.
• - Local opinion leaders.
• - Audit and feedback.
• - Tailored interventions (vs. no intervention).

Implementation strategies for health systems in low‐income countries: an overview of systematic reviews
Cochrane Systematic Review - Overview, 2017. Pantoja T. et al.



Allmänläkare skapar kunskap i praktiken i 
sitt sammanhang tillsammans

Bild Annika Andén

Wenger: Communities of practice
Weick: Sensemaking



Vad är mindlines?

• “Guidelines-in-the-head in which evidence from a wide range of 
sources has been melded with tacit knowledge through experience 
and continual learning to become internalised as a clinician’s personal 
guide to practising in varied contexts.” (Prof John Gabbay 2016)

• ‘knowledge-in-practice-in-context’ that accommodates the 
necessarily fuzzy logic that is part of everyday professional life (Prof 
John Gabbay 2016)

• En slags tumregler, automatisk tankar, men som har ett bredare
innehåll (t. ex. också vem gör vad), relaterat till den lokala kontexten
(Malin André, docent i Allmänmedicin och Stramamedarbetare)



Mindlines

inläsning/utbildning

egna och kollegors
erfarenhet

diskussion med 
kollegor

nya riktlinjer, 
ny evidens, 
påbud om 
förändring

kliniska beslut
handling

MT1
MT2

MT3



Bild 10

MT1 Mia Tyrstrup; 2020-01-20

MT2 Mia Tyrstrup; 2020-01-20

MT3 Mia Tyrstrup; 2020-01-20



Internaliserad och kollektiv kunskap bildas genom 
att en mängd faktorer bearbetas

Bild Annika Andén

J Gabbay, A Le May. Practice-based evidence for health care



Studie över faktorer som 
påverkar läkares beteende 

vid förskrivning av antibiotika
Interacting factors associated with Low antibiotic prescribing for respiratory tract 

infections in primary health care - a mixed methods study in Sweden.
Strandberg et al BMC Fam Pract. 2016

Uppdrag från Folkhälsomyndigheten

Katarina Hedin, Malin André, Hedvig Gröndahl, Eva-Lena 

Strandberg, Annika Brorsson, Sigvard Mölstad



Material och Metod

• 4 vårdcentraler (listade 8000-14000) 
• 2 högförskrivande och 2 lågförskrivande i vardera sjukvårdsområde, 

södra och mellersta Sverige
• Offentligt drivna/ Motsvarande ersättningssystem
Mixed method study:
• Intervjuer av chefer (4), läkare (18) och sjuksköterskor (15)
• Observationer (5-10 d)
• Patientenkäter
• Läkares audit
• Förskrivningsdata



Den lokala diskussionen

Lågförskrivande vårdcentraler
• Professionella och interprofessionella diskussioner, planerat och 

oplanerat
• Opionsledare
• Förskrivningsdata diskuteras



Sköterskornas triagering

Lågförskrivande vårdcentraler
• Särskilda rutiner för triage fanns
• Riktlinjerna var klara och tydliga och gemensamt accepterade vilket 

ledde till enklare tiragering 
• Triageringen till egenvård eller till läkarbesök som utfördes av 

sjuksköterskor var en prioriterad uppgift



Ledarskap 

Lågförskrivande vårdcentraler
• Tid och forum för medicinska diskussioner inom och mellan 

professioner 
• Chefen understödjer/supportrar “lokala opinionsledare” 
• Tillitsfullt interprofessionellt samarbete
• Fortbildning schemalagd
• Dedikerat och promotivt ledarskap



Ta med hem:

• Det finns stöd för hur Strama arbetar
• Hur vi skapar kunskap i praktiken- mindlines
• Smarta IT-system för att tillgängliggöra statistik av våra verksamheter
• Lokala opinionsbildare på enheten stöttas
• Verksamhetschef prioriterar och avsätta tid för diskussioner
(schemalagda möten och fika!)
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