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Sammendrag:  

Formål: Å belyse hvordan TID kan implementeres i sykehjem på en hensiktsmessig måte, 

hvilke faktorer som hemmer og fremmer en vellykket implementering og hvordan avanserte 

geriatriske sykepleiere (AGS) kan bidra til en hensiktsmessig implementering.  

Bakgrunn og teoretisk forankring: Pasienter med demens er i stor risiko for å utvikle 

atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD), som kan gi uheldige 

konsekvenser for pasienten selv, pårørende, helsepersonell og helsevesenet. APSD kan ha en 

rekke underliggende årsaker, og kan være svært krevende å behandle. Forskning viser at 

psykososiale tiltak og ikke-medikamentell behandling er førstelinjebehandling ved APSD, og 

kun bør suppleres med medikamentell behandling dersom det er helt nødvendig. TID møter 

anbefalingene for behandling av APSD, og vil ved riktig bruk kunne bidra til en systematisk 

behandling av APSD. Riktig bruk er avhengig av en vellykket implementering. Resultatene 

fra denne litteraturstudien diskuteres i lys av en modell for kunnskapsoverføring, «Knowledge 

to action» (Graham et al., 2006), og en hensiktsmessig AGS-rolle.  

Metode: Litteraturstudie som tar utgangspunkt i eksisterende forskningslitteratur om 

implementering av intervensjoner rettet mot APSD og/eller personsentrert omsorg i sykehjem. 

Det ble utarbeidet en analysestrategi med kategorier av fremmende og hemmende faktorer for 

implementering av TID i sykehjem. Denne omfattet: organisasjon, ledelse, ressurspersoner og 

sykehjemmet som et komplekst system. Under analyseprosessen ble ytterligere to kategorier 

utarbeidet: pleiepersonalet og implementeringsstrategi.   

Resultater: Litteraturstudien viser at en vellykket implementering er avhengig av at hele 

organisasjonen er involvert. Hemmende og fremmende faktorer for en vellykket 

implementering av en intervensjon som TID i sykehjem ble identifisert, og kan deles inn i 

kategoriene intervensjonen i seg selv, organisatoriske faktorer, ledelse, ressurspersoner, 

pleiepersonalet, sykehjemmet som et komplekst system og den strategien for implementering 

som benyttes. 

Konklusjon: En avansert geriatrisk sykepleier kan bidra til en vellykket implementering 

gjennom det direkte kliniske arbeidet, som klinisk leder og som ressursperson.  

Nøkkelord: Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens, APSD, 

demens, sykehjem, implementering, avansert geriatrisk sykepleier 
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Abstract: 

Purpose: To explore how TIME can be implemented in nursing homes in an appropriate way, 

what factors inhibit and promote successful implementation and how advanced geriatric nurses 

(AGN) can contribute to an appropriate implementation.  

Background and theoretical perspective: Patients with dementia are at high risk of developing 

BPSD, which can have adverse consequences for the patient, relatives, health care professionals 

and the health care system. BPSD can have a number of underlying causes and can be very 

demanding to treat. Psychosocial and non-drug treatment are first-line treatment at BPSD, and 

should only be supplemented with drug therapy if absolutely necessary. TIME meets the 

recommendations for the treatment of BPSD and can, if used correctly, contribute to a 

systematic treatment of BPSD. Proper use depends on a successful implementation. The results 

of this literature study are discussed in light of the model “Knowledge to action” (Graham et 

al., 2006) and an appropriate AGN role.  

Method: Literature study based on existing research literature on the implementation of 

interventions aimed at BPSD and/or person-centered care in nursing homes. An analysis 

strategy was developed with categories of inhibiting and promoting factors for implementing 

TIME in nursing homes. These included: organization, management, resource persons, and the 

nursing home as a complex system. During the analysis process, two additional categories 

showed up: the nursing home staff and the implementation strategy.  

Results: The literature study suggests that successful implementation depend on the entire 

organization being involved. Inhibiting and promoting factors for successful implementation of 

an intervention like TIME in nursing homes have been identified, and can be divided into the 

categories of the interventions itself, organizational factors, management, resources, nursing 

staff, the nursing home as a complex system and the used implementation strategy.  

Conclusion: An advanced geriatric nurse can contribute to successful implementation through 

direct clinical work, as a clinical manager and as a resource person. 

Key words: The Targeted Intervention Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment 

of Neuropsychiatric Symptoms, BPSD, dementia, nursing home, implementation, advanced 

geriatric nurse. 
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1.0  Innledning  

1.1 Bakgrunn for valg av oppgave 

Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD) er et bredt begrep, og 

inkluderer depresjon, psykose, angst, agitasjon, døgnrytmeforstyrrelser, formålsløs motorisk 

og verbal aktivitet, apati, hallusinasjoner og vrangforestillinger (Dyer et al., 2018). Selbæk 

(2005) hevder at APSD-syndromet forekommer hos omtrent 70% av beboere i sykehjem, 

samtidig som Press & Alexander (2019) hevder at ett eller flere symptomer observeres hos 60 

til 90 prosent av pasientene med demens og at forekomsten øker med alvorlighetsgrad. APSD 

fører til stor individuell lidelse, og øker risikoen for sekundære komplikasjoner som fall og 

brudd som krever sykehusinnleggelse (Tible et al., 2017). Videre påvirker APSD pleiebyrden, 

og resulterer i høyere behandlingskostnader (Tible et al., 2017).  

TID, Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (Myhre et al., 2018), 

er et verktøy som brukes for å utrede og behandle APSD. Modellen integrerer 

miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene, og bygger 

på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg (Myhre et al., 2018). 

Komponentene i TID oppfyller anbefalinger for behandling av APSD (Tible et al., 2017, Dyer 

et al., 2018, Press & Alexander, 2019, Moniz Cook et al., 2012), og har i Lichtwarck et al 

(2018b) sin studie vist seg å kunne redusere APSD.  

Da jeg startet i ny jobb høsten 2019 ble jeg invitert med på et TID-kurs. Min nye leder spurte 

meg om jeg hadde brukt modellen tidligere, og jeg svarte «nei, jeg har hørt om den – men 

aldri brukt den». Da jeg noen uker senere ryddet ut av hylla mi på min tidligere arbeidsplass 

fant jeg en TID-manual med navnet mitt på helt nederst. Jeg husker hvorfor jeg fikk den, til 

og med hvilken pasient vi mente den var aktuell for. Jeg husker at vi hadde et 

refleksjonsmøte, og at jeg likte modellen veldig godt. Det er lenge siden, og jeg har hatt 

mange pasienter som har vært aktuelle for TID i etterkant. Men TID-manualen ble liggende i 

hylla mi. Glemt. Tilnærmingen til han som slo og hun som isolerte seg på rommet ble 

personavhengig og lite systematisert – selv om jeg allerede for flere år siden stod med 

verktøyet i hånda. Dette mener jeg er et klassisk eksempel på en totalt mislykket 

implementering, og jeg lurer på hvordan det kunne vært gjort annerledes.  

Donald et al. (2013) og Henni et al. (2018) viser til at avansert klinisk sykepleie i 

langtidsomsorgen er assosiert med lavere forekomst av tvang og aggressiv atferd. En 
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gjennomgang av internasjonal litteratur (Kirkevold et al., 2016) viser til at masterutdannede 

sykepleiere tilbyr tjenester av god kvalitet og bidrar til bedre helse og bedre funksjon hos 

pasientene – deriblant færre atferdsproblemer ved demens. Det er funnet reduksjon i 

dødelighet, færre komplikasjoner og bedre tilfredshet blant pasienter og pårørende (Kirkevold 

et al., 2016). Fagerström (2019, s. 118) beskriver at i tillegg til blant annet direkte klinisk 

praksis er handlingsberedskap og ferdigheter i fagutvikling og forskning viktige 

kompetanseområder for AGS. I denne oppgaven stiller jeg derfor spørsmålet om hvordan 

AGS kan bidra til en hensiktsmessig implementering av TID i sykehjem for å i større grad 

sikre en systematisk behandling av APSD.  

1.2 Hensikt og forskningsspørsmål  

Hensikten med denne studien er å belyse hvordan TID kan implementeres i sykehjem på en 

hensiktsmessig måte, og hvordan avanserte geriatriske sykepleiere kan bidra til dette. På 

grunnlag av hensikten er følgende forskningsspørsmål utviklet:  

1. Hva er hemmende og fremmende faktorer ved implementering av TID i sykehjem? 

2. Hvilke strategier er hensiktsmessige for å tilrettelegge for vellykket implementering av 

TID i sykehjem?  

1.3 Oppbygning av oppgaven  

Etter denne innledningen følger en teoridel som tar for seg APSD og årsakssammenhenger, 

samt hvordan APSD kan utredes og behandles. Videre beskrives TID, og hvordan denne kan 

sikre en systematisk tilnærming til APSD i sykehjem. I samme kapittel redegjøres det for en 

teoretisk modell for kunnskapsoverføring til praksisfeltet og hvilken kompetanse en avansert 

geriatrisk sykepleier kan bidra med til en hensiktsmessig implementering av TID i sykehjem. 

I kapittel tre beskrives og begrunnes litteratursøk som valgt metode for å besvare 

forskningsspørsmålene, samt søkeprosess, og tilnærming til analysen av litteraturen 

redegjøres for. I kapittel fire beskrives resultatene fra litteratursøket som er gjennomført. I 

diskusjonens første del diskuteres resultatene opp mot modellen for kunnskapsoverføring, og i 

diskusjonens andre del diskuteres resultatene opp mot en hensiktsmessig AGS-rolle.  
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2.0  Bakgrunn 

2.1 Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens i sykehjem (APSD) 

Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD) forekommer i alle stadier av 

demens, og forekomsten øker ved progredierende sykdom. Ved alvorlig demens ses det 

derimot en reduksjon av forekomst, noe Selbæk (2005) setter i sammenheng med at de 

kognitive og fysiske svekkelsene da er så omfattende at symptomene ikke kommer like 

tydelig til uttrykk. Hos de fleste pasienter varierer symptombyrden over tid, men APSD kan 

også vedvare over flere år (Selbæk, 2005). Selbæk (2005) viser til at APSD kan påvirke 

forløpet av demenssykdommen, eksempelvis har demenspasienter med psykose opptil to til 

tre ganger raskere sykdomsutvikling. APSD er vanlig ved alle typer demens (Selbæk, 2005).  

 

2.2 Årsaker og risikofaktorer ved ASPD i sykehjem   

APSD kan skyldes en rekke underliggende årsaker hos pasienter med demens, og 

identifisering av en eller flere årsaker til symptomene er essensielt. Hos mange pasienter 

oppstår atferdsendringer ved en ny infeksjon eller overmedisinering, hos andre kan det være 

forårsaket av smerte, frykt, forvirring eller dårlig søvn (Press & Alexander, 2019). Årsaker og 

risikofaktorer for APSD inkluderer biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer. Ofte er 

det en kombinasjon og ikke èn bestemt faktor som forklarer forekomsten av APSD hos en 

enkelt pasient (Tible et al., 2017). Tible et al. (2017) fremstiller dette i følgende modell:  

Figur 1: Forenklet etiologisk modell av APSD. M = modifiserbart, PM = Potensielt modifiserbart, U = umodifiserbart 
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2.3 Utredning og behandling av APSD    

Når en pasient med demens utvikler APSD, er det første trinnet å identifisere utløsende 

faktorer og bekrefte og behandle en eventuell medisinsk årsak (Press & Alexander, 2019). 

Tible et al. (2017) redegjør i sin artikkel for beste praksis ved APSD, hvor det er avgjørende å 

innhente en detaljert anemnese og utføre en god klinisk undersøkelse. Målet er å utvikle en 

individuell behandlingsplan som tilpasses pasienten og miljørisikoprofilen (Tible et al., 2017). 

Psykososiale behandlingsmetoder fremheves som sentrale for en vellykket behandling av 

APSD (Tible et al, 2017).  

Dyer et al. (2018) har publisert en oversiktsartikkel som oppsummerer RCT-evidens av 17 

forskjellige tiltak for mestring av APSD. Dyer et al. (2018) finner at de ikke-farmakologiske 

tilnærmingene, eksempelvis musikkterapi og funksjonsanalyse som tar sikte på å identifisere 

eventuelle utløsende årsaker til APSD, hadde en tilsvarende effekt for behandling av APSD 

som de farmakologiske tilnærmingene. De ikke-farmakologiske tilnærmingene hadde 

imidlertid ingen rapporterte bivirkninger, mens de mest brukte medikamentelle tiltakene, som 

antipsykotika og kolinesterasehemmere, rapporteres til å ha økt risiko for bivirkninger. Samlet 

gir denne oversikten støtte for bruk av funksjonsanalysebaserte intervensjoner som 

førstelinjebehandling for APSD (Dyer et al., 2018). Behandlingen av utfordrende atferd hos 

pasienter med demens har likevel vært dominert av medikamentell behandling, inklusive 

antipsykotika, til tross for bivirkninger, potensiell negativ effekt på pasientens livskvalitet og 

beskjeden dokumentert effekt (Moniz Cook et al., 2012 & Dyer et al, 2018).  

Funksjonsanalyse (FA) er en atferdsintervensjon som er beskrevet av internasjonale 

retningslinjer som førstelinjebehandling ved APSD (Moniz Cook et al., 2012). FA krever at 

helsepersonell som har ansvar for pasienten utvikler en forståelse av pasientens funksjon og 

betydningen som ligger bak den utfordrende atferden. Denne forståelsen brukes til å utvikle 

individuelt tilpassede strategier rettet både mot personen med demens og omsorgspersonene 

for å dempe situasjonen forårsaket av oppførselen (Moniz Cook et al., 2012).   

Målet med FA-intervensjonen er å utvikle hypotesebaserte strategier for å hjelpe 

omsorgspersoner å redusere og potensielt løse den utløsende årsaken til APSD (Moniz Cook 

et al., 2012) ved å: 

1. Identifisere disponerende faktorer, konsekvenser eller opprettholdende faktorer for 

utfordrende atferd, og deretter gripe inn på riktig tidspunkt.  
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2. Identifisere oppførselens funksjon for den enkelte, basert på kunnskap om pasienten 

og forståelse av det uoppfylte behovet som kommuniseres. På denne måten setter man 

oppførselen i en bredere sammenheng, noe som danner grunnlag for hypoteser og 

intervensjoner.  

3. Monitorere og evaluere de individuelt tilpassede hypotesedrevne intervensjonene. 

Dette krever opplæring og støtte til omsorgspersonene.  

Moniz Cook et al. (2012) sine anbefalinger er i tråd med Tible et al. (2017), Press & 

Alexander (2019) og Dyer et al. (2018) sine funn, som presiserer at ikke-farmakologiske 

tilnærminger bør betraktes som hovedstøtte til behandling, og kompletteres med 

medikamentell behandling kun dersom det er nødvendig. Press & Alexander (2019) 

fremhever en proaktiv tilnærming, med tidlig identifisering og behandling av milde 

symptomer, kombinert med utdanning og samarbeid mellom helsepersonell, pasienter, 

omsorgspersoner.  

Moniz Cook et al. (2012) konkluderer med at det noteres reduksjon av utfordrende atferd hos 

pasienter med demens der FA brukes som en del av psykososiale intervensjoner. TID (Myhre 

et al., 2018) er et eksempel på hvordan FA kan brukes som en del av en systematisk 

tilnærming til APSD.   

 

2.4 Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (TID) 

2.4.1 TID og systematisk tilnærming til APSD 

TID bygger ifølge Myhre et al. (2018) på det teoretiske rammeverket til personsentrert 

omsorg og kognitiv terapi, som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen 

mellom tenkning, handlinger og følelser. I kognitiv terapi vektlegges hvordan følelser og 

atferd i en situasjon i stor grad bestemmes av våre tolkninger av situasjonen. Hvordan 

helsepersonell tolker pasientens atferd påvirker deres atferd ovenfor pasienten, og det kan 

bidra til å vedlikeholde, forsterke eller endre pasientens atferd. Ved å vurdere tanker eller 

tolkninger hos personalet kan følelsene og atferden ovenfor situasjonen endres (Myhre et al., 

2018). TID er en modell som fremmer en bred årsaksforståelse av atferd og symptomer, og 

som peker på behovet for å utrede biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Modellen 

integrerer både miljøterapeutiske og farmakologiske tilnærminger i behandlingen av den 

enkelte pasient (Myhre et al., 2018).  
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Modellen består av tre overlappende faser:  

1. Registrering- og utredningsfase som inkluderer somatisk undersøkelse av pasienten, 

legemiddelgjennomgang, opptak av anamnese og livshistorie, samt kartlegging av 

symptomer (grad av demens, depresjon, smerte og aktiviteter i dagliglivet) og atferd 

(døgnobservasjon og nevropsykologisk evalueringsguide).  

2. Refleksjons- og veiledningsfase hvor et eller flere refleksjonsmøter gjennomføres. Her 

er hele personalgruppen, avdelingsleder, lege og evt. psykolog med. Under møtet 

tilpasses tiltak for den enkelte pasient gjennom systematisk refleksjon hvor ett og ett 

problem analyseres av gangen. Gruppen gjennomgår aspektene fakta, tolkning, 

følelser hos personalet, tiltak og evaluering.  

3. Tiltaks- og evalueringsfase. Tiltakene fra møtet testes ut i praksis, og evalueres ved å 

bruke aktuelle kartleggingsskjemaer fra registrerings- og utredningsfasen.  

(Myhre et al., 2018) 

Myhre et al. (2018) fremhever det tverrfaglige samarbeidet i modellen. Det kan ifølge Myhre 

et al. (2018) bidra til bedre måloppnåelse for pasientbehandlingen og økt mestring for 

personalet gjennom sosial støtte, forbedret kommunikasjon og kompetanse. Fordi handlingene 

og behandlingstiltakene er skreddersydd til hver enkelt beboer, vil det være stor variasjon 

mellom beboerne. På denne måten fungerer TID som en guide for personalet til å lage tiltak 

som er tilpasset den enkelte beboer (Lichtwarck et al., 2019).   

Lichtwarck et al. (2018b) har gjennomført en enkeltblindet randomisert kontrollert studie med 

formål å teste om TID kunne redusere agitasjon hos pasienter med demens i sykehjem. De 

sammenligner TID med en undervisningsintervensjon, og resultatet viser at TID reduserte 

agitasjon etter 8 og 12 uker hos pasienter med demens med moderat til høyt nivå av agitasjon. 

Bruk av psykotrope stoffer endret seg ikke til tross for reduksjon i APSD, noe Lichtwarck et 

al. (2018b) hevder kan forklares av forsøkets korte varighet. De mest fremtredende 

reduksjonene i APSD ble observert etter 12 uker fra baseline. Dette samsvarer med at 

intervensjonen starter med en omfattende vurdering av pasienten, og at de første tiltakene 

dermed ikke iverksettes før etter 6-7 uker fra baseline.  

Lichtwarck et al. (2018a) har gjennomført en studie hvor de undersøker personalets erfaringer 

med TID og hvordan de møter utfordringene når det gjelder kompleksiteten ved APSD. De 

konkluderer med at TID fører til nyskapende og refleksjonsbasert læring. Personalet opplevde 
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økt mestring i tilnærmingen til komplekse problemer, samt at TID er en gjennomførbar og 

effektiv modell for å håndtere kompleksiteten til APSD (Lichtwark et al., 2018a).  

2.4.2 Implementering av TID i sykehjem  

Lichtwarck et al. (2019) sin studie omhandler implementering av TID i sykehjem. Lichtwarck 

et al. (2019) stiller spørsmål om hvordan man oppnår en enkel, effektiv og bærekraftig 

implementering av TID, og har utført en prosessevaluering av en TID for å lette fremtidig 

implementering og avklare mulige årsaksmekanismer. Intervensjonen ble gjennomført ved 17 

sykehjem, med 104 inkluderte beboere fra 22 avdelinger. Kontrollgruppen utgjorde 16 

sykehjem med 125 inkluderte beboere fra 24 avdelinger. Datainnsamlingen baserer seg på 

spørreskjemaer, referater fra refleksjonsmøter og fokusgruppeintervjuer.  

Licthwarck et al. (2019) startet implementeringsprosessen med et informasjonsmøte på 1,5 

timer med ledere fra sykehjemmet og autoriteter i kommunen, for å introdusere TID og de 

nødvendige stegene for implementeringen. Ansvaret for implementeringen av TID ble gitt til 

tre sykepleiere i hver avdeling, sammen med den ledende avdelingssykepleieren. De tre 

sykepleierne fikk tittelen TID-administratorer basert på deres interesse for faglig utvikling og 

legitimitet hos resten av staben, samt at de jobbet fulltid. Hele personalgruppa fikk 2 timer 

undervisning om demens og APSD, samt tre timer undervisning om TID, som også inkluderte 

rollespill. TID-administratorene fikk ytterligere tre timer med undervisning og opplæring. En 

spesialsykepleier fra et opplæringsteam deltok på TID-administratorenes første case. Alle 

medlemmene av opplæringsteamet var kjent med TID og hadde brukt modellen i flere år i 

reelle kliniske omgivelser. I tillegg til opplæring fikk alle ansatte TID-manualen med tilgang 

til et nettsted med pedagogisk materiale for å støtte intervensjonen, samt en undervisningsfilm 

(Lichtwarck et al., 2019).  

Av de 22 avdelingene som fullførte studien, utførte alle unntatt to avdelinger mer enn 75% av 

komponentene i TID for de inkluderte beboerne. De to andre avdelingene fullførte hele eller 

deler av den første delen av TID, men gjennomførte ingen refleksjonsmøter eller evalueringer 

av behandlingstiltak. For begge disse avdelingene er årsaken oppgitt av lederne som mangel 

på tid og ressurser. 11 sykehjem var representert i fokusgruppeintervjuene, og av disse brukte 

alle bortsett fra ett sykehjem fortsatt modellen 3 til 6 mnd etter intervensjon (Lichtwarck et 

al., 2019). 
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Lichtwarck et al. (2019) fant i sin studie fremmende og hemmende faktorer for 

implementeringsprosessen. Disse omhandler intervensjonen i seg selv, organisering, ledelse, 

TID-administratorene og den komplekse sykehjemskonteksten.  

Personalet i Lichtwarck et al. (2019) sin studie ga uttrykk for at TID var en enkel modell å 

lære, forstå og starte. De la vekt på at dette hadde innvirkning på muligheten for å fortsette å 

bruke modellen (Lichtwarck et al., 2019). Etter et kort undervisning- og treningsprogram 

gjennomførte personalet i sykehjemmet intervensjonen uavhengig av forskerteamet, noe som 

ifølge Lichtwarck et al. (2019) øker muligheten for vedlikehold av intervensjonen, reduserer 

kostnadene ved implementering og letter spredning av modellen (Lichtwarck et al., 2019). En 

annen faktor som ble beskrevet som fremmende ved intervensjonen var at personalet kunne se 

øyeblikkelige resultater av deres innsats for beboerne (Lichtwarck et al., 2019). 

Lichtwarck et al. (2019) belyser viktigheten av lederstøtte for å oppnå en vellykket 

implementering. En leder som deltar på undervisning og møter, og fordeler tid og mulighet 

for personalet til å delta i intervensjonen, ble ansett som en av de viktigste tilretteleggerne. 

Personalet uttrykte at ledere aktivt bør gi støtte på refleksjonsmøtene og til oppfølgings- og 

evalueringsprosedyrer (Lichtwarck et al., 2019). De fleste av de ledende sykepleierne i 

studien deltok på de samme undervisningsøktene som resten av personalet, og de deltok også 

på nesten halvparten av refleksjonsmøtene (Lichtwarck et al., 2019).  

Det ble ansett som en fremmende faktor at så mange ansatte som mulig kunne delta i det 

innledende utdanningsprogrammet - dette var viktig for å skape aksept blant alle ansatte for 

denne måten å jobbe på (Lichtwarck et al., 2019). Turnover dukket ifølge Lichtwarck et al. 

(2019) ikke opp som en barriere mot implementeringsprosessen. Høy grad av oppmøte til 

undervisningsøktene blant alle ansatte – inkludert ledende avdelingssykepleiere og de som 

jobber deltid og midlertidige stillinger, tre utvalgte TID-administratorer blant 

sykehjemspersonalet som implementeringsmestere, og en lettfattig modell har ifølge 

Lichtwarck et al. (2019) oppveid noe av effekten av turnover.  

TID-administratorenes rolle ble fremhevet som viktig for implementeringsprosessen av både 

personalet, lederne og dem selv. Samtidig som de var en integrert del av personalet følte de 

også en forpliktelse til å engasjere hverandre som en gruppe, og resten av personalet, i 

arbeidet med å implementere de forskjellige komponentene i modellen (Lichtwarck et al., 

2019).  
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En av de viktigste hindringene for implementering og vedlikehold av TID var mangel på 

støtte fra den ledende avdelingssykepleieren. En like viktig hindring var det å ikke integrere 

refleksjonsmøtene som en del av rutinene i avdelingen (Lichtwarck et al., 2019). 

Vanskeligheter med å arrangere og finne tid til refleksjonsmøtene var et tema som gjentok seg 

(Lichtwarck et al., 2019). Her gjorde avdelinger med en engasjert leder som så fordelen med 

intervensjonen det bedre. Lederne i disse avdelingene klarte å innlemme refleksjonsmøtene 

som en del av rutinene i avdelingene, og her ble det rapportert om bedre deltagelse i 

refleksjonsmøtene (Lichtwarck et al., 2019). 

Lichtwarck et al. (2019) presiserer at det å tillate noe tilpasning av intervensjonen til 

organisasjonens kontekst er i tråd med å anse sykehjem som komplekse systemer. Det varierte 

for eksempel hvor lang tid gjennomføringen av modellen tok, og hvor mange fra 

personalgruppa som deltok i refleksjonsmøtene. Lichtwarck et al. (2019) vektlegger en slik 

fleksibilitet som en viktig faktor for å forbedre effektiviteten til intervensjonen med å øke 

dens anvendbarhet.  

Lichtwarck et al. (2019) redegjør for en effektiv implementeringsstrategi, samt hemmende og 

fremmende faktorer ved implementering av TID. Oppsummert trekker Lichtwarck et al. 

(2019) frem faktorer ved intervensjonen i seg selv, organisasjon, ledelse, TID-administratorer 

(ressurspersoner) og sykehjemmet som et komplekst system som hemmende og fremmende 

for implementeringen. Disse kategoriene danner senere i oppgaven grunnlaget for analysen av 

resultatene i litteratursøket.  

 

2.5 Fra kunnskap til praksis 

TID har potensiale til å bidra til en standardisert og systematisert tilnærming til APSD. 

Effektiviteten vil være avhengig av at den implementeres på en vellykket måte og deretter 

brukes rutinemessig (Rycroft-Malone, 2010). I realiteten er implementering av evidensbasert 

praksis en kompleks og mangesidig prosess; det kan derfor argumenteres for at det per nå ikke 

finnes en enkel teoretisk modell eller rammeverk som helt representerer denne kompleksiteten 

og de involverte prosessene (Rycroft-Malone, 2010). Rycroft-Malone (2010) foreslår 

imidlertid at anvendelsen av rammer og modeller til implementeringsprosjekter kan gjøre en 

forskjell på vår forståelse av de involverte prosessene og resultatene som foreligger (Rycroft-

Malone, 2010). 
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Graham et al. (2006) problematiserer hvordan det til tross for at det vies betydelige ressurser 

til helsefaglig forskning, så er overføringen av forskningsresultater til praksis ofte en langsom 

og tilfeldig prosess. Den økende bevisstheten rundt den tidkrevende prosessen, kombinert 

med vektleggingen av evidensbasert, ansvarlig og kostnadseffektiv helsehjelp, har økt 

interessen for å finne måter å minimere det som Graham et al. (2006) beskriver som 

«knowledge to action»-gapet. Graham et al. (2006) har utviklet en modell som belyser det de 

anser som nøkkelelementene i denne prosessen, «kunnskap til handling» (knowledge to 

action, KTA). I denne oppgaven vil Graham et al. (2006) sin modell brukes for å belyse og 

tydeliggjøre prosessen med å implementere TID i sykehjem.  

Modellen er todelt, hvor den ene delen belyser kunnskapsdannelsen (knowledge creation), og 

den andre kunnskapshandlingen (knowledge action) – altså overføringen til praksisfeltet. Hver 

fase består av flere delfaser. Prosessen er sammensatt og dynamisk. Handlingsfasen kan 

forekomme i sekvenser eller samtidig, og kunnskapsfasene kan påvirke handlingsfasene 

(Graham et al., 2006).  

Trakten i illustrasjonen under symboliserer kunnskapsskapning og syklusen representerer 

aktiviteter og prosesser som er relatert til anvendelse av kunnskapen (Graham et al., 2006).  

  

  Figur 2: Modell for kunnskapsoverføring - Knowledge to action (Graham et al., 2006) 
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Kunnskapstrakten i Graham et al. (2006) sin modell representerer «knowledge creation». Man 

kan se for seg at kunnskapen siktes gjennom filtre i hver fase, slik at det til slutt bare er den 

mest gyldige og nyttige kunnskapen igjen. For eksempel representerer fasen av «knowledge 

inquiry» det uhåndterlige mangfoldet av primærstudier eller informasjon av variabel kvalitet 

som finnes. Dette kan tenkes som førstegenerasjons kunnskap. «Knowledge synthesis», eller 

andregenerasjons kunnskap, representerer en sammenslåing av eksisterende kunnskap ved 

hjelp av eksplisitte og reproduserbare metoder. Denne kunnskapen har ofte form av 

systematiske oversikter, inkludert metaanalyser og metasynteser (Graham et al., 2006). Tredje 

generasjons kunnskap består av kunnskapsverktøy eller – produkter. Hensikten med disse 

verktøyene er å presentere kunnskap på en tydelig, konsis og brukervennlig måte, og ideelt gi 

anbefalinger for praksis, møte kunnskap- og informasjonsbehov og på denne måten lette 

opptak og anvendelse av kunnskap (Graham et al., 2006). TID er et eksempel på et slikt 

kunnskapsverktøy. I denne oppgaven vil «action»-delen av modellen benyttes, da TID 

allerede er utarbeidet i en norsk sykehjemskontekst som er aktuell for å besvare oppgavens 

hensikt. Kunnskapen finnes allerede, utfordringen ligger i å implementere den på en 

hensiktsmessig måte i praksis.  

«Action»-delen av prosessen kan ses som en syklus som fører til implementering eller 

anvendelse av kunnskap. Modellen bygger på teorier om «planned action», som er ment å 

hjelpe med å kontrollere variabler som øker eller reduserer sannsynligheten for endring. 

Graham et al. (2006) har identifisert over 60 slike teorier og rammeverk, som har 

fellestrekkene:  

1. Identifiser et problem som må løses 

2. Identifiser, gjennomgå og velg kunnskap eller forskning som er relevant for problemet 

3. Tilpass den identifiserte kunnskapen eller forskningen til den lokale konteksten 

4. Vurder hindringer for å bruke kunnskapen  

5. Velg, skreddersy og gjennomfør intervensjoner for å fremme bruken av kunnskap 

(implementer endringen)  

6. Overvåk kunnskapsbruken  

7. Evaluer resultatene av bruk av kunnskapen 

8. Oppretthold kontinuerlig kunnskapsbruk 

Et problem kan identifiseres av en gruppe eller et individ, og man søker deretter 

forskningsbasert kunnskap for å løse problemet. Når relevant forskning er identifisert, 

vurderes den deretter kritisk for gyldighet og nytteverdi for problemet. Et alternativ er at man 



 

12 
 

identifiserer kunnskapen, og deretter bestemmer om det er et «knowledge to action»-gap som 

må fylles med den identifiserte kunnskapen (Graham et al., 2006).  

I neste fase skal kunnskapen tilpasses den lokale konteksten. Graham et al. (2006) forklarer 

dette som å gjennomgå en prosess hvor man bestemmer verdien, nytten og hvor egnet den 

spesielle kunnskapen er til den lokale konteksten. Samtidig skal man skreddersy og tilpasse 

kunnskapen til konteksten. Prosessen kan ifølge Graham et al. (2006) være mer eller mindre 

formell.  

I neste fase identifiseres barrierer som kan hindre eller begrense bruken av kunnskap. 

Barrierer for de som skal ta i bruk intervensjonen kan være relatert til blant annet kunnskap, 

holdninger, ferdigheter og vaner. Barrierene kan også være mer relatert til organisering av 

tjenesten (Graham et al., 2006). Forhåpentligvis kan slik hindringer overvinnes eller reduseres 

med intervensjonsstrategier. Barrierevurderingen skal også identifisere fremmende faktorer 

som kan utnyttes (Graham et al., 2006). Evidensen, til tross for at den er begrenset, er ganske 

samstemt i at det er mer sannsynlig at endring skjer med mer planlagte og fokuserte 

intervensjoner (Graham et al., 2006).  

Når implementeringen er igangsatt er neste fase å følge opp kunnskapsbruken. Her vil det 

være viktig å definere hva som utgjør kunnskapsbruk, for eksempel om de ulike elementene i 

TID brukes – og om de brukes riktig. Det vil gi et bilde på om intervensjonene har vært 

tilstrekkelige for å få til endringen som ønsket. Dersom graden av kunnskapsbruk er mindre 

enn forventet eller ønsket, kan det være nyttig å revurdere personalets intensjon rundt 

anvendelsen av kunnskapen. Dette kan bidra til å avgjøre om mangelen på endring er relatert 

til deres manglende interesse for å endre, andre barrierer utenfor deres kontroll eller nye 

barrierer som kan ha dukket opp etter den første introduksjonen av den tilpassede kunnskapen 

(Graham et al., 2006). I påfølgende fase skal virkningen av å bruke kunnskapen evalueres. 

Dette for å avgjøre i hvilken grad bruken av kunnskapen faktisk utgjør en forskjell (Graham et 

al., 2006).  

I forhold til å opprettholde bruken av kunnskapen, beskriver Graham et al. (2006) hvordan 

barrierer for kontinuerlig bruk av kunnskapen kan være forskjellige fra barrierer som var til 

stede da kunnskapen først ble introdusert, men at prosessen for planlegging og styring av 

endringen bør være den samme: Vurdere barrierer for å opprettholde bruk av kunnskapen, 

skreddersy intervensjoner rettet mot disse barrierene, og overvåke pågående og vedvarende 

bruk av kunnskapen (Graham et al., 2006).  
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Sett i sammenheng med denne oppgavens hensikt er første og andre fase av «action»-delen 

allerede gjennomført. Derfor vil det i oppgavens diskusjonskapittel fokuseres på de resterende 

fasene i «action-delen» av Graham et al. (2006) sin modell:  

- Tilpass den identifiserte kunnskapen eller forskningen til den lokale konteksten 

- Vurder hindringer for å bruke kunnskapen 

- Velg, skreddersy og gjennomfør intervensjoner for å fremme bruken av kunnskap 

(implementer endringen)  

- Overvåk kunnskapsbruken  

- Evaluer resultatene av bruk av kunnskapen 

- Oppretthold kontinuerlig kunnskapsbruk  

 

2.6 Avansert klinisk sykepleie    

En avansert klinisk sykepleier er en autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på 

et ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstagning, samt klinisk kompetanse til en 

utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land.  

(Fagerström, 2019, s. 40) 

En avansert klinisk sykepleier (AKS) har kompetanse til å utføre avanserte helsevurderinger 

og har diagnostiske og kliniske evner til å håndtere dette (Henni et al., 2018). En avansert 

geriatrisk sykepleier (AGS) er en avansert klinisk sykepleier spesialisert i geriatri, som har et 

spesifikt fokus på den komplekse omsorgen for eldre. Eldre stiller ofte store krav til omsorgen 

på grunn av komplekse og sammensatte helseproblemer (Henni et al., 2019). AGS er først og 

fremst ment å praktisere i primærhelsetjenesten, og forventes å ha kompetanse på følgende 

områder: Direkte klinisk praksis, veiledning og rådgivning av pasienter, pårørende og 

kollegaer, bidra til evidensbasert praksis, ledelse, samhandling og etisk 

beslutningskompetanse (Henni et al., 2018, Fagerström, 2019, s.89). Det forventes videre at 

de vurderer både kompleksiteten og det særegne ved hvert enkelt menneske og dennes 

situasjon, og ikke kun fokuserer på pasientens sykdommer eller symptomer (Henni et al., 

2018). Fagerström (2019, s. 96) anser samtidig etisk beslutningskompetanse som en viktig del 

av AKS-rollen. En AKS forventes å kunne komme til løsninger på mer komplekse etiske 

dilemmaer, og å ta en ledende posisjon i forhold til å løse etiske problemer. 
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Avanserte geriatriske sykepleiere utdannes i normal aldringsprosess, patofysiologi og 

medisinsk behandling, fysiske vurderingsferdigheter og farmakologi. De er forberedt på å gi 

avansert direkte og indirekte akutt og subakutt omsorg, arbeide med sykdomsforebygging, 

helsefremmende arbeid, rehabilitering og lindrende behandling. De har kunnskap om lover, 

reformer og forskrifter knyttet til eldreomsorg, så vel som forskning og utviklingsarbeid. En 

AGS kan gi omfattende sykepleieomsorg til eldre med forskjellige helseutfordringer og 

selvstendig undersøke, vurdere og behandle pleiebehovene til eldre (Henni et al., 2019). I 

samarbeid med andre faggrupper kan en AGS koordinere omsorg mellom helseprofesjoner 

både i og utenfor organisasjonen, utarbeide en tverrfaglig behandlingsplan og håndtere 

komplekse pasientsaker (Henni et al., 2019, Fagerström, 2019, s. 116).  

En AKS samarbeider med ulike individer, grupper, behandlingsteam og organisasjoner. AKS 

har ofte en sentral rolle i utvikling av teamarbeid, og har i slike settinger ofte en ledende rolle 

(Fagerström, 2019, s. 112). En AKS med kompetanse på et spesielt felt kan også være en 

ressurs for arbeidsgrupper på organisatorisk nivå, og for utvikling av retningslinjer for 

behandling, pleie og omsorg (Fagerström, 2019, s. 112). Kirkevold et al. (2016) fremhever 

også samhandlingskompetansen til en AGS som utvidede kvalifikasjoner og evne til å 

samhandle med pasienter, pårørende, kollegaer og andre helseprofesjoner.  

Kirkevold et al. (2016) argumenterer for merverdien av sykepleiere med avansert klinisk 

master, og beskriver hvordan en AGS må forventes å nærme seg kliniske, pedagogiske og 

organisatoriske problemstillinger på en reelt kunnskapsbasert måte. Kirkevold et al. (2016) 

fremhever avansert klinisk lederskap og akademisk kompetanse som to kompetanseområder. 

En AGS har ifølge Kirkevold et al. (2016) kompetanse til å ivareta selvstendige kliniske 

lederoppgaver i forhold til helsevurdering, identifisering av helseproblemer, behov for 

behandling og oppfølging av pasienter og å lede andre i deres kliniske arbeid (Kirkevold et 

al., 2016). Akademisk kompetanse beskrives som evne til å drive fagutvikling og utvikle 

kunnskapsbaserte tjenester (Kirkevold et al., 2016). 

Handlingsberedskap og ferdigheter i fagutvikling og forskning fremheves også av Fagerström 

(2019, s. 118) som et viktig kompetanseområde for AKS. AKS er både en leder for klinisk 

praksis, samtidig som en AKS påvirker kvaliteten på pleien direkte gjennom egen klinisk 

praksis. Fagerström (2019, s. 118) hevder AKS har et ansvar for aktivt å lede endring, fremme 

kunnskapsbasert praksis og målrettet lede utviklingen av dette. Fagerström (2019, s. 118) 

beskriver hvordan en AKS kan redusere tiden fra ny kunnskap utvikles til den implementeres 

i helsevesenet ved å bidra til et arbeidsmiljø som verdsetter kunnskapsbasert praksis, samt å 
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være en ressurs for å drive systematisk kvalitetsarbeid. Kombinert med AKS` teoretiske 

kunnskaper og kliniske ferdigheter kan dette ifølge Fagerström (2019, s. 119) bidra positivt i 

utvikling av kunnskapsbasert praksis og økt pasientsikkerhet. Fagerström (2019, s. 120) 

fremstiller punktvis hvordan en AKS kan fremme kunnskapsbasert praksis ved å: 

- Fremme verdien og nytten av forskningsbasert kunnskap i klinisk beslutningstaking.  

- Anbefale pålitelige kilder til informasjon 

- Demonstrere hvordan kunnskapsbasert praksis kan være nyttig i direkte 

sykepleiepraksis og i kliniske konsultasjoner 

- Utøve lederskap på systemnivå for å bidra til endring, spesielt med tanke på å 

redusere motstand og hindringer mot endring 

- Oppmuntre til endring i organisasjonen ved å fremme kunnskapsbasert praksis i den 

aktuelle konteksten  

(Fagerström, 2019, s. 120)      

Fagerström (2019, s. 124) trekker frem veiledning og empowerment/myndiggjøring, samt evne til 

å gjennomføre endringer, som egenskaper som definerer AKS som leder. Som klinisk leder er 

oppmerksomheten i stor grad rettet mot pasienten, helsebehov og å sikre behandling, pleie og 

omsorg av god kvalitet. Her er de vanligste oppgavene pasientrelatert, eller å fungere som 

gruppeledere eller systemledere (Fagerström, 2019, s. 124). AKS som klinisk leder fungerer 

samtidig som rollemodell og mentor som støtter og styrker både pasienter og kollegaer 

(Fagerström, 2019, s. 123-124). Å initiere endring og å skape bærekraftige endringer er viktige 

elementer i AKS sin lederkompetanse (Fagerström, 2019, s. 126).  

 

I dette delkapittelet fremheves spesielt tre kompetanseområder ved avansert geriatrisk 

sykepleie: avansert geriatrisk sykepleier som kliniker og leder, samt det Kirkevold et al. 

(2016) beskriver som akademisk kompetanse. I diskusjonskapittelet vil disse tre 

kompetanseområdene diskuteres opp mot resultatene fra litteraturstudien.  

 

Dette bakgrunnskapittelet har oppsummert hva APSD er, hvordan dette bør behandles og 

hvordan TID kan bidra til å sikre en hensiktsmessig og systematisk behandling av APSD. 

Videre er det gjort rede for hvordan Licthwarck et al. (2019) har gjennomført en 

prosessevaluering av implementering av TID i sykehjem, hvor det er trukket ut fem ulike 

kategorier av hemmende og fremmende faktorer som senere i oppgaven danner grunnlag for 

analysen av litteratur som er inkludert i litteraturgjennomgangen. Det er beskrevet en modell 
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for kunnskapsoverføring til praksis, som vil benyttes i oppgavens diskusjonskapittel. Til slutt 

er det beskrevet hva avansert geriatrisk sykepleie er, samt tre kompetanseområder ved rollen 

som muligens kan bidra til en vellykket implementering av TID i sykehjem. Dette drøftes i 

oppgavens diskusjonskapittel. Oppgavens forskningsspørsmål søker svar på strategier for å 

fremme en vellykket implementering av TID, og i påfølgende metodekapittel gjøres det rede 

for fremgangsmåten som er brukt for å besvare disse.  
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3.0 Metode  

3.1 Design   

For å besvare oppgavens hensikt om hvordan en avansert geriatrisk sykepleier kan legge til 

rette for en vellykket implementering av TID i sykehjem er det gjennomført en litteraturstudie 

som tar utgangspunkt i eksisterende forskningslitteratur om implementering av intervensjoner 

rettet mot APSD og/eller personsentrert omsorg i sykehjem. Målet er å belyse Lichtwarck et 

al. (2019) sine funn av en effektiv implementeringsstrategi og hemmende og fremmende 

faktorer ytterligere. Ved hjelp av en systematisk tilnærming er det søkt etter, vurdert og 

analysert relevant litteratur. Flere typer forskningslitteratur er inkludert for å belyse 

forskningsspørsmålene fra et bredt perspektiv. Systematiske litteraturgjennomganger er 

inkludert fordi de betraktes som robust evidens så lenge de er relevante for å besvare 

forskningsspørsmålet (Aveyard, 2019, s. 49). De oppsummerer kunnskapen og muliggjør på 

denne måten et helhetsperspektiv (Aveyard, 2019, s. 49). Kvantitativ forskningslitteratur kan 

være nyttig for å finne effektive implementeringsstrategier og sammenhenger mellom ulike 

faktorer som påvirker disse (Aveyard, 2019, s.50-53). Kvalitativ forskningslitteratur er 

inkludert for å kunne gi en større forståelse for hva som påvirker de hensiktsmessige 

implementeringsstrategiene, samt hemmende og fremmende faktorer (Aveyard, 2019, s. 60-

61). Studier med blandet metode anses på grunnlag av argumentene ovenfor også som 

relevante til å besvare forskningsspørsmålene.   

 

3.2 Inklusjon- og eksklusjonskriterier  

Publisert forskning som omhandlet TID viste seg å være begrenset. Utvalget ble derfor 

bestemt å inkludere publisert forskning som omhandler implementering av intervensjoner 

rettet mot pasienter med demens, APSD og/eller personsentrert omsorg i sykehjem. Publisert 

forskning om intervensjoner som inneholder flere interaktive komponenter er inkludert for at 

kompleksiteten ved implementeringen skal kunne være sammenlignbar med TID. Også 

intervensjonsstudier som viser til en ikke-effektiv implementering er inkludert i 

gjennomgangen, for å ikke miste innsikt i faktorer som kan ha hatt en hemmende effekt på 

implementeringen. Forskning som omhandler implementering i andre kontekster, eksempelvis 

spesialisthelsetjenesten - er ekskludert. Forskning som omhandler implementering i boenheter 

for yngre personer med demens er ekskludert, da konteksten ikke anses som sammenlignbar 

med ordinære sykehjem i Norge.  
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3.3 Utvalg  

Et systematisk søk i de elektroniske databasene Pubmed, CINAHL og Swemed+ er 

gjennomført 9. september 2019. Databasene er valgt på grunnlag av at de anses som mest 

relevante for kunne besvare oppgavens problemstilling, samt hva som er overkommelig med 

tanke på oppgavens tidsramme. Søkestrategi og databasesøk ble utført av forfatter, i 

samarbeid med bibliotekar ved medisinsk bibliotek, Ullevål. 

I pubmed ble søket gjennomført med søkeordene ("nursing homes"[MeSH Terms] OR 

("nursing"[All Fields] AND "homes"[All Fields]) OR "nursing homes"[All Fields] OR 

("nursing"[All Fields] AND "home"[All Fields]) OR "nursing home"[All Fields]) AND 

("dementia"[MeSH Terms] OR "dementia"[All Fields]) AND implementation[All Fields].  

I CINAHL ble søkeordene “Nursing Homes OR Long Term Care Facility (all tekst) AND 

Dementia (all tekst) AND Implementation (all tekst)” brukt.  

I Svemed ble søkeordene “Implementering Sykehjem” brukt.  

Referansene ble videre vurdert ved tittel og abstrakt. Her ble duplikater og referanser på andre 

språk enn engelsk, norsk, dansk og svensk ekskludert. Samtidig ble brev, avisartikler og 

protokoller ekskludert, samt referanser som innlysende ikke var aktuelle for å besvare 

oppgavens problemstilling.  

Som første ledd i en kritisk vurdering ble spørsmålene «har artikkelen en klart formulert 

problemstilling?» og «er designet velegnet for å svare på problemstillingen?» benyttet 

(Helsebiblioteket, 2016). Ved fulltekstvurdering ble referansene vurdert opp mot inklusjon- 

og eksklusjonskriteriene. Det ble deretter foretatt en kvalitetsvurdering av de inkluderte 

artiklene ved bruk av «sjekklister for vurdering av kvalitet» (Helsebiblioteket, 2016). Det ble 

brukt ulike sjekklister for kvalitative, kvantitative, blandet metode og systematiske 

litteraturgjennomganger. Den inkluderte systematiske litteraturgjennomgangen ble vurdert 

opp mot om søket er gjort systematisk, om formålet er klart formulert, om det ble søkt etter 

relevante studier og om kvaliteten på de inkluderte studiene var vurdert. De kvalitative 

studiene ble vurdert i forhold til om de hadde en hensiktsmessig utforming og utvalgsstrategi. 

Videre ble det vurdert om det gikk klart frem hvordan analysen ble gjennomført, og om 

fortolkningen av data var forståelig og tydelig (Helsebiblioteket, 2016). De ulike kvantitative 

designene ble sjekket opp mot sjekklister for å få et bilde av studiens validitet, om den måler 
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det den sier den skal måle, og reabilitet, om studien gir tilstrekkelig informasjon for å kunne 

gjentas (Aveyard, 2019, s.113).  

Etter kvalitetsvurderingen ble 14 artikler inkludert i litteraturstudien. Flytskjemaet nedenfor 

illustrerer utvalgsprosessen.   

 

3.4 Flytskjema  

Figur 3: Flytskjema 

 

3.5 Analyse  

Fordi en av hovedhensiktene med denne studien var å identifisere faktorer som kan hemme og 

fremme TID i praksis, ble det med utgangspunkt i funnene til Lichtwarck et al. (2019) 

utarbeidet en analysestrategi med kategorier av fremmende og hemmende faktorer for 

implementering av TID i sykehjem. Denne omfattet: Organisasjon, ledelse, TID-
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administratorer (ressurspersoner) og sykehjemmet som et komplekst system. Disse 

kategoriene ble brukt som temaer for analysen av de inkluderte artiklene i litteraturstudien, og 

resultatene som omhandlet samme kategori ble sammenfattet. Lichtwarck et al. (2019) fant 

samtidig faktorer ved intervensjonen i seg selv, men dette er ikke brukt som kategori i 

analysen da de inkluderte artiklene ikke omhandler TID, men andre intervensjoner rettet mot 

pasienter med demens, APSD og/eller personsentrert omsorg i sykehjem. Under 

analyseprosessen kom det også frem viktige hemmende og fremmende faktorer som 

Lichtwarck et al. (2019) ikke hadde belyst. Disse faktorene ble delt inn i kategoriene 

«pleiepersonalet» og «implementeringsstrategi» og resultatene som omhandlet samme 

kategori ble også her sammenfattet, i tråd med Aveyard (2019, s. 147) sin metode for tematisk 

analyse. 
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4.0  Resultater  

Alle de inkluderte studiene omhandler implementering av intervensjoner rettet mot pasienter 

med demens, APSD og/eller personsentrert omsorg i sykehjem. Fem artikler omhandler 

implementeringen av intervensjoner rettet mot APSD i sykehjem (Bourbonnais et al, 2018, 

Nakrem et al., 2019, Holle et al., 2015, Quasdorf et al., 2016 & Zwisjen et al., 2014). Seks 

artikler beskriver implementering av personsentrert omsorg i sykehjem (Chenowet et al., 

2015, Berkhout et al., 2009, Boersma et al., 2015, Griffiths et al., 2019, Quasdorf & 

Bartholomeyczik, 2019 & Rokstad et al., 2015). Disse anses som relevante fordi 

personsentrert omsorg er et av grunnlagene for TID. To artikler (Øye et al., 2016 & Dahl et 

al., 2018) omhandler intervensjoner rettet mot bruk av tvang. Disse anses som relevante fordi 

intervensjonene for å redusere bruk av tvang bygger på prinsipper om personsentrert omsorg. 

De inkluderte studiene er presentert i tabellen nedenfor. Deretter presenteres funnene i de 

ulike analysekategoriene.    

 

4.1 Inkluderte artikler  

Tabell 1 presenterer de 14 inkluderte artiklene i litteraturstudien ved å beskrive studienes 

hensikt, design, utvalg og resultat. 

 

Forfatter (årstall) 

Artikkeltittel 

Tidsskrift 

Hensikt Design Utvalg Resultat 

Berkhout et al. (2009) 

Conditions for 

successfully 

implementing resident-

oriented care in nursing 

homes  

Scandinavian Journal of 

Caring Science 

Å svare på hva som er 

betingelsene for en 

vellykket 

implementering av 

personsentrert omsorg.  

Pre-/posttest. 

Kvalitative 

intervjuer og 

kvantitativt 

spørreskjema 

Tre langtidsavdelinger 

ved tre forskjellige 

sykehjem i forskjellige 

regioner i Nederland. 

Totalt 69 sykepleiere 

deltok i pre-/posttesten 

med kvantitativt 

spørreskjema. Seks 

interne ressurspersoner 

og tre eksterne 

ressurspersoner (en for 

hvert sykehjem) ble 

intervjuet.  

 

Suksessvilkår for å implementere 

personsentrert omsorg i sykehjem er 

spesielt knyttet til forhold på 

avdelingsnivå. Her vil organiseringen av 

implementeringen (strategi og system), 

sykepleierne og ferdigheter spille en 

viktig rolle.  

Utdanning av pleiepersonell fortjener 

mer oppmerksomhet enn 

spesialopplæring av avdelingsledere.  

Ekstra økonomiske midler bidro ikke til 

vellykket implementering, så lenge 

andre betingelser for en vellykket 

endring er oppfylt. 
Boersma et al. (2015) 

The art of successful 

implementation of 

psychoocial 

interventions in 

residental dementia care: 

a systematic review of 

the literature based on 

the RE-AIM framework. 

Å få innsikt i strategier 

for vellykket 

implementering av 

psykososiale 

intervensjoner i den 

daglige omsorgen for 

beboere med demens. 

Systematisk 

litteratursøk 
54 artikler For å forbedre kunnskap trengte 

omsorgspersoner multiple 

implementeringsstrategier, kun 

utdanning var ikke nok.  

For å lykkes med å implementere 

psykososiale metoder anbefales bruk av 

flere implementeringsstrategier, og det 

anbefales å vektlegge dimensjonene 

adopsjon, implementering og 
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International 

Psychogeriatrics 
vedlikehold i RE-AIM 

implementeringsrammen.  

For å øke en mer personsentrert 

holdning, kan forskjellige typer 

kunnskapsoverføring være effektive. 
Bourbonnais et al. 

(2018) 

An action research to 

optimize the well-being 

of older people in 

nursing homes: 

Challenges and 

strategies for 

implementing a complex 

intervention Journal of 

Applied Gerontology 

Å vurdere strategiene 

som vil muliggjøre en 

optimal 

implementering av en 

kompleks intervensjon 

i sykehjem, basert på 

betydningen av roping 

hos eldre med 

Alzheimers sykdom. 

Aksjonsforskning 

med kvalitativ 

resultatanalyse. 

19 pleiere fra 5 

sykehjem i Montrèal, 

Canada. 

Fire typer utfordringer ble identifisert 

under implementeringen, disse stammet 

fra implementeringsstrategien, pleiernes 

ferdigheter, organisasjonen av selve 

arbeidet og intervensjonen. 

 

Chenowet et al. (2015) 

PerCEN trial participant 

perspectives on the 

implementation and 

outcomes of person-

centered dementia care 

and environments  

International 

Pshycogeriatrics 

 

Å forstå perspektivet 

fra ledere, sykepleiere, 

omsorgspersonell, 

familier og 

ressurspersoner for å 

få deres synspunkter 

på om personsentrert 

omsorg og 

personsentrert miljø 

hadde gjort noen 

forskjell på kvaliteten 

på omsorgstjenestene, 

og faktorer de mente 

muliggjorde og 

hemmet 

implementeringen. 

 

Individuelle 

semistrukturerte 

intervjuer og 

dokumentanalyse 

 

29 intervjuer med ledere, 

70 intervjuer med 

pleiepersonalet, 73 

telefonintervjuer med 

pårørende.  

46 rapporter om 

omsorgstilnærmingen  

131 feltnotater skrevet 

av ressurspersoner 

 

Modellen økte antall og forskjellige 

muligheter for interaksjon med beboere, 

forbedret fleksibilitet i omsorgen, 

forbedret personalets oppmerksomhet på 

beboernes behov, reduserte agitasjon og 

forbedret beboernes velvære.  

Fremmende og hemmende faktorer for 

implementering var relatert til ledelse, 

personalets og familiens forståelse av 

modellen, stabens kapasitet, effektiv 

kommunikasjon og teamarbeid blant 

pleiepersonalet, fleksibilitet i 

omsorgstjenesten og opplæring av 

personalet. 

Dahl et al. (2018) 

Facilitation of a 

workplace learning 

intervention in a 

fluctuating context: an 

ethnographic, 

participatory research 

project in a nursing 

home in Norway 

International Practice 

Development Journal 

Å utforske hvordan en 

skreddersydd 

undervisnings-

intervensjon kan 

redusere bruken av 

tvang på sykehjem, 

samt å undersøke 

hvilke lokale 

kontekstuelle 

omstendigheter som 

påvirket prosessen 

med tilrettelegging av 

intervensjonen.  

Deltagende 

observasjon, 

formelle og 

uformelle 

intervjuer.  

Gjennomsnittlig stort 

sykehjem, lokalisert i en 

liten by på Vestlandet. 

Valgt ut på grunn av høy 

forekomst av agitasjon, 

og lav sykepleiedekning. 

Alle beboerne hadde en 

demensdiagnose, det ble 

brukt antipsykotika og 

tvang.  

Svingninger var kjerneelementet i 

analysen: Svingende entusiasme blant 

ansatte, svingende sykehjemskultur og 

svingende respons fra beboerne ved 

sykehjemmet. Studien gir innsikt i 

samspillet mellom en skreddersydd 

intervensjon og svingende kontekstuelle 

forhold på et sykehjem.  

Griffiths et al. (2019) 

Barriers and facilitators 

to implementing 

dementia care mapping 

in care homes: results 

from the DCM EPIC 

trial process evaluation. 

BMC Geriatric 

Å rapportere 

hemmende og 

fremmende faktorer 

for implementering av 

Dementia Care 

Mapping (DCM) i 

sykehjem.  

Semistrukturerte 

intervjuer 

83 respondenter, 

utvalget omfattet ledere, 

eksterne og interne 

ressurspersoner, 

pleiepersonalet, 

pårørende og beboere 

Hemmende og fremmende faktorer for 

implementering ble funnet på 

ressurspersonnivå (motivasjon og 

selvtillit), intervensjonsnivå (forståelse 

av DCM) og på sykehjemsnivå 

(bemanningsproblemer, lederstøtte). 

 

Holle et al. (2015) 

Experiences of nursing 

staff using dementia-

specific case 

conferences in nursing 

homes 

American Journal of 

Alxheimers Disease & 

Other Dementias 

 

Å undersøke 

sykepleieres erfaringer 

med bruk av 

«dementia-specific 

case conferences with 

innovative dementia-

oriented assessment 

tool» (CC-IdA), samt 

hvilke faktorer som 

fremmer eller hemmer 

implementeringen av 

intervensjonen.  

 

Semistrukturerte 

telefonintervjuer, 

feltobservasjon og 

problemsentrerte 

gruppeintervjuer  

 

18 sykehjemsavdelinger 

med 18 sykepleieteam, 

ved 12 sykehjem. 

Minimum 50% av 

beboerne i avdelingen 

hadde en 

demensdiagnose.  

 

CC-IdA bidro til en reflektert håndtering 

av utfordrende atferd, til endring i 

kommunikasjon med beboerne og til 

identifisering av potensielle triggere av 

utfordrende atferd. Faktorer som 

påvirket implementeringen var mangel 

på moderasjonsevner under 

refleksjonsmøter, begrenset kunnskap 

om demens, mangel på biografisk 

informasjon om beboeren og mangel på 

engasjement hos andre fagpersoner.  

Lichtwarck et al. (2019) 

TIME to reduce 

agitation in persons with 

dementia in nursing 

homes. A process 

evaluation of a complex 

intervention  

Å utføre en 

prosessevaluering av 

TID for å lette 

fremtidig 

implementering. 

Utforske hvilke 

faktorer som hemmet 

eller fremmet 

Spørreskjemaer 

før studiestart, og 

6 og 12 måneder 

etter intervensjon.  

Sjekkliste for å 

undersøke bruk av 

hoved-

komponentene i 

17 sykehjem med 104 

inkluderte beboere fra 22 

avdelinger i 

intervensjonsgruppa. 

16 sykehjem, 125 

inkluderte beboere fra 24 

avdelinger i 

kontrollgruppa.  

75% eller mer av komponentene i TID 

ble utført for 91% av de inkluderte 

beboerne. De fleste sykehjemmene 

brukte TID 3 til 6 mnd etter avsluttet 

studie.  

Beskriver fremmende og hemmende 

faktorer for implementering - ved 

intervensjon i seg selv, ledelse, 
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BMC Health Services 

Research 

implementering, og 

avklare mulige 

årsaksmekanismer for 

effektiviteten av TID.   

TID.  

Analyser av 

referater fra 

refleksjonsmøter.  

Fem fokusgruppe-

intervjuer 3 til 6 

måneder etter 

avsluttet studie.  

807 spørreskjemaer til 

pleiepersonalet, 46 

spørreskjemaer til 

ledende sykepleiere, 84 

referater fra 

refleksjonsmøter. 

Fokusgruppeintervju 

med 32 ansatte.   

organisasjon, TID-administratorer og 

sykehjemmet som et komplekst system.  

 

Nakrem et al. (2019)  

Staff experiences with 

implementing a case 

conferencing care model 

in nursing homes: a 

focus group study  

BMC Health Services 

Research 

Å beskrive personalets 

erfaringer med en 

intervensjon bestående 

av omfattende 

geriatriske vurderinger 

av sykehjemsbeboere 

og strukturerte 

refleksjonsmøter, samt 

fremmende og 

hemmende faktorer for 

å implementere og 

opprettholde en slik 

intervensjon.  

Fokusgruppe-

intervjuer  

Helsepersonell ved fire 

ulike sykehjem, totalt 19 

respondenter.  

Respondentene opplevde læring på 

organisatorisk nivå (forbedringer i 

omsorg og en organisasjon som kunne 

tilpasse seg og fremme endring) og på 

individuelt nivå (mer bevisst på 

beboernes behov, og tilegnet seg 

ferdigheter i vurdering av beboerne)  

Fremmende faktorer var lederstøtte og 

pådrivere for endring og 

gjennomførbarhet. 

Barrierer var tidsbegrensning, 

kompetanseopplæring, uegnet 

elektronisk pasientjournalsystem og den 

høye pleiekompleksitet som finnes i 

sykehjem.  

Quasdorf & 

Bartholomeyczik (2019) 

Influence of leadership 

on implementing 

Dementia Care 

Mapping: A multiple 

case study  

Dementia 

Å utforske hvordan 

ledelse påvirker 

implementeringen av 

DCM 

28 intervjuer med 

prosjekt-

koordinatorer, 

ledende 

sykepleiere og 

sykepleiere i stab. 

4 ulike 

sykehjemsavdelinger i 

Tyskland. Valgt ut basert 

på resultatene fra en 

tidligere studie som 

undersøkte effekt og 

implementering av 

DCM, på grunnlag av 

kontrastene seg imellom 

i forhold til om 

implementering av DCM 

var vellykket eller ikke.  

Avdelinger som ikke klarte å 

implementere DCM var preget av 

mangel på ledelse. Lederne ved 

avdelinger med vellykket 

implementering fremmet personsentrert 

omsorg og var aktivt involver i 

implementeringen. Forskjellige typer 

ledelse fremmer vellykket 

implementering.  

Quasdorf et al. (2016) 

Implementing Dementia 

Care Mapping to 

develop person-centred 

care: results of a process 

evaluation within the 

Leben-QD II trial 

Å evaluere 

implementeringen av 

DCM i sykehjem 

Intervjuer, 

spørreskjemaer og 

analyse av 

beboerjournaler  

9 enheter i ulike 

sykehjem. 29 intervjuer, 

112 spørreskjemaer og 8 

beboerjournaler.  

Nødvendige organisatoriske 

forutsetninger for implementering 

inkluderte velfungerende nettverk, en 

demensvennlig kultur og fleksibel 

organisasjonskultur. Positive holdninger 

til DCM letter implementeringen. Presis 

planlegging av intervensjonen og 

implementeringen, rekruttering av 

ressurspersoner som støtter 

implementeringen og godt kvalifiserte, 

erfarne prosjektkoordinatorer var 

avgjørende for prosessen.  

En systematisk implementeringsstrategi 

med tanke på den spesifikke settingen er 

hensiktsmessig. Organisatoriske 

forutsetninger bør i noen tilfeller 

utvikles før implementering. 

Nødvendige tiltak kan være realisering 

av et personsentrert omsorgsfundament 

eller kompetanseheving innen generell 

eldreomsorg.  

Rokstad et al. (2015) 

The role of leadership in 

the implementation of 

person-cenred care using 

Dementia Care 

Mapping: a study in 

three nursing homes 

Journal of Nursing 

Management 

Å undersøke hvilken 

rolle ledelse spiller i 

implementeringen av 

personsentrert omsorg 

ved bruk av DCM 

Fokusgruppe-

intervjuer 

Tre ulike sykehjem i 

Norge, 18 fra 

pleiepersonalet og 7 

ledere deltok i 

intervjuene.  

Forskjellige lederroller så ut til å påvirke 

i hvilken grad DCM-prosessen førte til 

vellykket implementering av 

personsentrert omsorg. Ledere bør være 

aktive rollemodeller, utarbeide en klar 

visjon og inkludere og styrke den 

faglige utviklingsprosessen.  

 

Zwisjen et al. (2014)  

Grip on challenging 

behavior: process 

evaluation of the 

implementation of a care 

program 

 

En prosessevaluering 

av implementeringen 

av modellen «Grip on 

challenging behavior» 

med mål å bestemme 

kvaliteten på 

implementeringen og 

anbefalinger til neste 

implementering.  

 

Spørreskjemaer til 

helsepersonell og 

sentrale aktører.  

Semistrukturerte 

intervjuer på 

avdelingene.  

 

Spesialenheter for 

demenspasienter ved 17 

ulike sykehjem i 

Nederland.  

 

Respondentene vurderte modellen som 

relevant og gjennomførbar. 

Implementeringen var ikke optimal. 

Hemmende og fremmende faktorer for 

implementering kunne deles inn i tre 

kategorier: organisatoriske aspekter, 

kultur på avdelingen og aspekter ved 

selve modellen. Fremtidige prosjekter 

bør ta hensyn til organisasjonen 

spesifikke funksjoner og enhetens 



 

24 
 

kulturelle orientering for å i større grad 

tilpasse seg spesifikke behov.  

Øye et al. (2016) 

Facilitating change from 

a distance – a story of 

success? A discussion on 

leaders’ styles in 

facilitating change in 

four nursing homes in 

Norway 

Journal of Nursing 

Management 

Å undersøke hvordan 

kontekstuelle faktorer, 

da spesielt ledelse, 

påvirker tilrettelegging 

for endring i sykehjem 

Observasjon 

Formelle og 

uformelle 

intervjuer med 

personalet  

6 sykehjem. Utvalget er 

basert på kontekstuelt 

mangfold, som 

sykehjemmets størrelse, 

beliggendehet, mangfold 

i personalgruppen 

(ferdigheter og 

arbeidserfaring), 

forekomst i bruk av 

tvang, samt mangfold i 

ledere og ledelsesstil. 

Analysen bekrefter ledernes 

engasjement som en nøkkelfaktor for å 

fremme endring.  

Det er flere ulike måter ledere kan 

samarbeide med sine ansatte på for å 

oppnå suksessfull implementering av 

evidensbasert praksis.  

 

 

   Tabell 1: Inkluderte artikler 

 

4.2 Hemmende og fremmende faktorer   

Nedenfor presenteres funnene fra litteraturstudien, med utgangspunkt i kategoriene fra 

analysestrategien: organisasjon, ledelse, ressurspersoner, pleiepersonalet, det komplekse 

sykehjemmet og implementeringsstrategi.  

4.2.1 Organisatoriske faktorer  

Berkhout et al. (2009), Quasdorf et al. (2016) og Nakrem et al. (2019) hevder at for å støtte en 

implementering på avdelingsnivå, må resten av organisasjonen også være involvert. Quasdorf 

et al. (2016), som har undersøkt hvordan implementere personsentrert omsorg, påpeker at 

organisasjonsstrukturen må være fleksibel for å tillate personsentrert omsorg. Dersom denne 

forutsetningen mangler kan det være nødvendig å opprette den før implementering. 

Nødvendige tiltak, som opplæring om generell demensomsorg og/eller personsentrert omsorg, 

kan iverksettes avhengig av forutsetningene gitt av den enkelte kontekst (Quasdorf et al., 

2016). Nakrem et al. (2019) understreker at organisasjonsendring er en kontinuerlig prosess – 

ikke en engangshendelse. Boersma et al. (2015) hevder, i likhet med Berkhout et al. (2009), at 

organisatorisk støtte er nødvendig for å gjøre det mulig for personalet å opprettholde god 

praksis – og at dette kan gjøres ved å endre retningslinjer som ligger til grunn for praksis, 

endre arbeidsplaner og gi muligheter for å øve/trene. 

Holle et al. (2015), Boersma et al. (2015), Griffiths et al. (2019) og Nakrem et al. (2019) fant 

at tidsressurser er en faktor som påvirker implementeringen. Nakrem et al. (2019) nevner 

situasjoner der avdelingen fikk nye beboere eller beboernes omsorgsbehov økte som spesielt 

sårbare i forhold til tidsbegrensninger. Zwisjen et al. (2014) understreker at organisatorisk 

støtte, for eksempel i forhold til beregning av ekstra tid, muliggjorde implementering. 

Boersma et al. (2015) påpeker at psykososiale intervensjoner kan kreve ekstraarbeid og 
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tildeling av personaltid, at pleierne i studien var opptatt av arbeidsmengden og hvordan de 

kunne innlemme den psykososiale intervensjonen i den daglige omsorgen. At pleiere måtte tas 

«av gulvet» som del av intervensjonen, og på denne måten fjernes fra kjernevirksomheten i 

form av direkte omsorgspersonell, utgjorde i Griffith et al. (2019) sin studie en belastning for 

involverte medarbeidere og tilgjengelige omsorgsressurser. Holle et al. (2015) beskriver 

samtidig hvordan refleksjonsmøter ofte ble avbrutt fordi deltakerne samtidig var ansvarlige 

for beboerne i avdelingen. Dersom tverrfaglig samarbeid er en del av intervensjonen må dette 

også tilrettelegges for (Zwisjen et al., 2014). Zwisjen et al. (2014) beskriver hvordan treg 

respons på kartleggings- og analyseskjemaer fra leger eller psykologer virket demotiverende 

for videre bruk blant personalet på avdelingen.  

Zwisjen et al. (2014) problematiserer hvordan det til tross for at omfanget av prosjektet og 

behovet for avsatt tid er forklart før starten av prosjektet, er beslutningen om å delta i et 

prosjekt ofte tatt av ledere uten å konsultere teammedlemmer i avdelingen. Dette kan gi en 

ubalanse i at intervensjonen tas inn i retningslinjene for organisering, uten mulighet for en 

faktisk implementering (Zwisjen et al., 2014). Både Nakrem et al. (2019) og Zwisjen et al. 

(2014) beskriver turnover som en barriere mot implementering. Fraværet av faste ansatte gjør 

det ifølge Zwisjen et al. (2014) nesten umulig å gjennomføre endringer i en 

sykehjemskontekst. De fleste avdelingsledere kjenner til graden av turnover, og mengden 

personale som arbeider med midlertidige kontrakter, og det vil derfor være av stor betydning å 

konsultere avdelingsteamet som er involvert i implementeringen i beslutningsprosessen – ikke 

bare ledergruppen i en organisasjon (Zwisjen et al.,2014).  

Organisatoriske endringer, som f.eks bytte av leder eller ledelse underveis kan forårsake uro 

som forstyrrer implementeringen (Zwisjen et al., 2014). Zwisjen et al. (2014) anbefaler å 

utføre en diagnostisk analyse av organisatoriske aspekter og organisasjonskultur før 

prosjektstart - for å bedre og tilpasse seg spesifikke behov og muligheter i organisasjonen. 

Selv om det ikke er mulig å forutse alle fremtidige organisasjonsendringer kan avdelingen 

vurdere muligheten for at organisatoriske aspekter vil kunne danne hindringer i 

gjennomføringen (Zwisjen et al., 2014). 

Berkhout et al. (2009), Zwisjen et al. (2014) og Boersma et al. (2015) beskriver hvordan det å 

utføre flere innovasjonsprosjekter samtidig er uheldig. Boersma et al. (2015) viser i denne 

sammenheng til at implementeringen av personsentrert omsorg er så kompleks og krevende at 

den trenger faglig tilrettelegging hvor ressurspersoner samtidig jobber med både individer, 
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team og system for å tilpasse kontekst og støtte læring for å styre den nye kunnskapen, 

holdninger og ferdigheter. Zwisjen et al. (2014) hevder å ha sett en tendens til at 

implementering var lettere på avdelinger hvor de sjeldent startet nye prosjekter. 

Nøkkelpersoner i disse avdelingene uttalte at de var forsiktige med å ikke ha for mange nye 

prosjekter, noe som hjalp til med å holde personalet motivert når et nytt prosjekt ble foreslått. 

Noen ansatte uttrykte skepsis til nye prosjekter, da de hadde sett mange nye prosjekter 

«komme og gå» i løpet av de siste årene – hvorav mange ikke bidro til noen relevant 

forbedring i den daglige omsorgen.  

4.2.2 Ledelse 

Grifftiths et al. (2019), Chenowet et al. (2015), Nakrem et al. (2019), Øye et al. (2016), 

Quasdorf & Bartholomeyczik (2019) og Rokstad et al. (2015) fremmer alle ledelse som svært 

sentral for vellykket implementering. Quasdorf & Bartholomeyczik (2019) finner at mislykket 

implementering kan ses i sammenheng med fra fravær av ledelse, og motsatt – vellykket 

implementering kan var preget av aktiv ledelse på forskjellige hierarkiske nivåer.   

Chenowet et al. (2015) argumenterer for etablering av en arbeidsplasskultur med fokus på 

personsentrert omsorg, viktigheten av støtte til ressurspersonene, pågående undervisning og 

oppmuntring. Mangel på dette ble satt i sammenheng med manglende samarbeid, interesse og 

initiativ blant sykepleiere og pleiepersonale. Dette støttes av Rokstad et al. (2015) som også 

anbefaler å utvikle en personsentrert kultur for omsorg. De understreker viktigheten av 

endringsledelse, og spesielt behovet for en klar og sammenhengende visjon for å oppnå faglig 

utvikling og personsentrert demensomsorg. Lederne må ifølge Rokstad et al. (2015) være 

tilstede på avdelingene, kjenne ferdighetene til sine ansatte og velge riktig ledelsesatferd. De 

må oppmuntre, støtte og legge til rette for at sykepleierne kan utvikle sin kompetanse 

(Rokstad et al., 2015). Støttende ledere ga ifølge Chenowet et al. (2015) ressurser til 

opplæring, oppmuntret og støttet ansatte og var dyktige til å identifisere medarbeidere som 

kunne «utvikle en klar visjon og lette implementeringen». Dette funnet støttes ytterligere av 

Griffiths et al. (2019), hvor engasjerte ledere lettet implementeringsprosessen og hjalp 

ressurspersoner å gjøre endringer. Nakrem et al. (2019) hevder at ledere kan være støttende 

ved å vise forståelse for hvordan man aktiverer og bruker sykepleiekompetanse for å forbedre 

kvaliteten på omsorgen, og i tillegg vise forståelse for at sykepleierne trenger tid for å få brukt 

sin kompetanse. Quasdorf & Bartholomeyczik (2019) viser til en litteraturgjennomgang som 

identifiserer flere egenskaper hos ledere som letter implementering. De må være tilgjengelige, 
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synlige, oppmuntrende, kunnskapsrike og troverdige, samtidig kommunisere godt, vise driv, 

entusiasme, interesse og engasjement.  

Quasdorf & Bartholomeyczik (2019) setter en passiv ledelsesstil i sammenheng med svikt i 

implementering. En slik ledelsesstil er preget av minimal utveksling mellom ledere og de som 

ledes, og hevder at denne type ledelse kan gi negative konsekvenser som rollekonflikter, 

rolletvetydighet og konflikter med medarbeidere, samt negative konsekvenser for pasientene, 

inkludert trusler mot pasientsikkerhet, redusert pasienttilfredshet og livskvalitet (Quasdorf & 

Bartholomeyczik, 2019). Samtidig diskuterer de hvordan det ikke finnes «en beste type 

ledelse». Snarere må ledelsesstil vurderes nøye med tanke på intervensjonens karakteristika 

og den konkrete konteksten. De bemerker at ikke bare ledelse, men en rekke andre faktorer 

bestemmer hvor mottagelig organisasjonen er for implementering. Quasdorf & 

Bartholomeyczik (2019) anbefaler å nøye analysere lederskap før implementering, samt å 

iverksette tiltak for å forbedre lederegenskaper eller omorganisere lederstrukturen i 

organisasjonen om nødvendig. 

Øye et al. (2016) konkluderer med at lederens involvering er en nøkkelfaktor som fremmer 

endring, og at dette kan innebære ulike stiler og handlinger på flere nivåer i organisasjonen.  

Dette illustreres med et eksempel hvor leder organiserte slik at teamet kunne finne løsninger, 

ved å planlegge turnus basert på relasjoner mellom teammedlemmer og beboere. Ved å legge 

til rette for endring ved å strukturere arbeidet slik at personalet kunne jobbe mot felles mål og 

oppgaver var lederen med på å fremme implementering (Øye et al., 2016). Øye et al. (2016) 

beskriver hvordan ledernes nærvær og nære engasjement kan legge til rette for endring, men 

at dette finnes mange måter å lede på for å oppnå suksessfull implementering av evidensbasert 

praksis. De fremhever at prosessen med å implementere evidensbasert praksis er en kompleks 

sosial prosess - hvor ledernes tilrettelegging skal være tilpasset avdelingskulturen. Uansett 

lederstil er et minimum av tilstedeværelse fra leder ifølge Øye et al. (2016) påkrevd for å 

legge til rette for en intern utnyttelse av kunnskap. Ledere må videre ta høyde for hemmende 

og fremmende faktorer for at evidensbasert praksis skal lykkes. Følgelig bør ledere planlegge 

nøye hvordan implementering skal skje i samarbeid med sine ansatte, basert på lokal 

kunnskap og erfaringer – og erkjenne at det kan være flere måter ledere kan samarbeide med 

sine ansatte for en vellykket implementering (Øye et al., 2016).  

Som et alternativ til en eventuelt utilfredsstillende ledelsessituasjon foreslår Rokstad et al. 

(2015) å utnevne interne implementeringsledere, som vil få den formelle autoriteten og ansvar 

som prosjekt- eller teamledere og kunne være rollemodeller og veiledere på avdelingen. Slike 
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implementeringsledere vil ifølge Rokstad et al. (2015) kunne støtte og drive gjennom en 

implementering ved å overvinne motstanden som intervensjonen kan provosere. 

4.2.3 Ressurspersoner  

Bourbannais et al. (2018), Zwisjen et al. (2014), Quasdorf et al. (2016), Berkhout et al. 

(2009), Nakrem et al. (2019) og Boersma et al. (2015) fremhever ressurspersoner som en 

fremmende faktor for en vellykket implementering. Boersma et al. (2015) viser til at det er 

essensielt å få full støtte fra ressurspersoner gitt deres rolle i å tilrettelegge for intervensjoner 

og bidra til å gjennomføre kulturelle endringer i sykehjemmet. Zwisjen et al. (2014) beskriver 

hvordan det ved mangel på en slik støtte var svært vanskelig å holde fokus på å faktisk bruke 

intervensjonen. Sterke ressurspersoner var i Quasdorf et al. (2016) sin studie selv i stand til å 

overvinne hindringer for implementering.   

Berkhout et al. (2009) viser til hvordan det i implementeringen av personsentrerte 

omsorgsmodeller ofte brukes en ovenfra og ned-tilnærming, som innebærer en begrenset 

deltagelse av personalet i avdelingen. Dette anses ifølge Berkhout et al. (2009) ofte som den 

mest effektive tilnærmingen for å oppnå endring i holdning. De problematiserer dette ved å 

hevde at det med en slik tilnærming er større risiko for manglende aksept. Nakrem et al. 

(2019) presiserer viktigheten av å støtte ressurspersonene, og at det ved å minimere en 

ovenfra og ned og eksternt ledet tilnærming tillater ansatte å tilpasse komponentene i 

intervensjonen til deres lokale kontekst. Berkhout et al. (2009) hevder at stabile og 

velfungerende ressurspersoner spiller en stor rolle i en slik implementering, og at en 

deltagende og støttende ressursperson er en fremmende faktor for en suksessfull 

implementering.  

Selv om opplæring anses som en forutsetning for organisasjonsendring, blir den i praksis 

ifølge Berkhout et al. (2009) ofte forsømt eller for mye fokusert på opplæring av strukturelle 

aspekter og ikke på atferdsendring. Veiledning i praksisfeltet har potensiale til å gi en nær 

relasjon mellom ressurspersonen og den som veiledes, noe som muliggjør vekst og støtte 

(Berkhout et al., 2009). Ressurspersoner kan ifølge Berkhout et al. (2009) på denne måten 

også fungere som et speil for kollegaer og stimulere til en personsentrert holdning. 

Bourbonnais et al. (2018) fremhever også viktigheten av ekstern støtte for å stimulere 

teamarbeid – og beskriver dette som en nøkkel til vellykket implementering. Også i Dahl et al. 

(2018) sin studie verdsettes tilstedeværelsen av en ekstern tilrettelegger som kunne bidra med 

å foreslå tiltak.  
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Kvaliteter hos ressurspersonene som ifølge Griffiths et al. (2019) kan virke fremmende 

innebærer fleksibilitet, engasjement, lederegenskaper som engasjerer ansatte og påvirker 

endring i praksis, iver etter å lære, en generell interesse for intervensjonen og entusiasme for å 

forbedre demensomsorgen. Nakrem et al. (2019) finner også tilstrekkelige ferdigheter for å 

planlegge og lede casegrupper som en fremmende faktor. Berkhout et al. (2009) diskuterer 

hvordan ressurspersoners rolle i endringsprosesser i praksis er vanskelig på grunn av deres 

dobbeltrolle: På den ene siden skal de utvikle og styre endringen, samtidig som de selv 

gjennomgår endringsprosessen. De foreslår på grunnlag av dette å bygge inn forhold for å 

gjøre implementeringen mindre sårbar, og foreslår som et eksempel forhåndsundersøkelse av 

kompetanse til ressurspersonene, og en tilpasset rekrutterings- og utvalgsprosedyre.  

4.2.4 Pleiepersonalet  

Griffiths et al. (2019) beskriver hvordan personalets motivasjon, engasjement og åpenhet for 

endring var avgjørende for en vellykket implementering. Berkhout et al. (2009) viser til at 

personalets vilje og evne til endring er viktige for vellykkede organisasjonsprosesser. 

Quasdorf et al. (2016) beskriver en positiv holdning til intervensjonen, dens underliggende 

verdier og normer - samt evnen til å reflektere kritisk over intervensjonens verdi, som en 

fremmende faktor. I tråd med dette beskriver Zwisjen et al. (2014) hvordan team som beskrev 

seg som åpne for nye metoder ofte så ut til å være motivert til å arbeide med intervensjonen. 

Det vanskelige skiftet fra kunnskap til atferdsendring kan ifølge Boersma et al. (2015) også ha 

sammenheng med kjennetegn hos personen selv – at ikke alle er i stand til å lære og tilby 

personsentrert omsorg.  

Tilbakemeldinger fra pårørende, i form av forventninger og kritikk, er ifølge Chenowet et al. 

(2015) en vanlig barriere i implementeringen av personsentrert omsorg. De foreslår at 

personalet bør læres opp i hvordan tilnærmingen kan forklares til pårørende, for å bedre 

kommunikasjonen.  

Ansattes engasjement ble i Griffiths et al. (2019) sin studie oppnådd gjennom flere strategier. 

Disse inkluderte å sikre at ansatte forstod intervensjonen, målene og resultatene, å gi ansatte 

positive så vel som negative tilbakemeldinger for å maksimere og opprettholde deres 

engasjement, samt å fremheve fordelene ved intervensjonen for sykehjemmet (Griffiths et al., 

2019). Samtidig anbefaler de å gjennomføre intervensjonen så fort som mulig etter opplæring, 

for å fange den første motivasjonen, samt tilliten til ressurspersonene.  
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Negative holdninger til intervensjonen og implementeringen blant personalet fungerte som en 

barriere (Griffiths et al., 2019). Dersom intervensjonen ikke ble oppfattet som prioritert tok 

personalet seg ofte ikke tid til å lære om og forstå prosessen, noe som gjorde det vanskelig å 

gjennomføre endringer. Kollektiv refleksjon fikk noen ganger personalet til å føle seg som en 

del av prosessen, og kunne hjelpe til med å bryte ned potensielle barrierer og mistillit 

(Griffiths et al., 2019). Sykehjemsansatte hadde større sannsynlighet for å være engasjerte 

dersom de oppfattet intervensjonen som et gunstig verktøy som kunne forbedre 

omsorgskvaliteten og forbedre livskvaliteten for beboerne (Griffiths et al., 2019).   

4.2.5 Det komplekse sykehjemmet  

Nakrem et al. (2019) problematiserer hvordan implementering av endring i sykehjemspraksis 

er utfordrende, og hevder dette kan forklares med mangel på forståelse for kompleksiteten i 

sykehjemsomsorgen - samt manglende bevissthet om sammenhengen mellom den enkelte 

sykepleiers praksis og organisatoriske faktorer. Deltakerne i Nakrem et al. (2019) sin studie 

beskrev manglende kontroll over arbeidsmiljø, kompleksiteten i beboernes omsorgsbehov, 

beboernes sammensetning og ustabilitet i sykepleiedekning – og hvordan dette var barrierer 

for å opprettholde et adekvat tiltak over tid.  

Dahl et al. (2018) finner i sin studie kjernetemaet «svingning», med tre undertemaer: 

Svingende entusiasme blant ansatte, svingende respons fra eldre personer og svingende 

sykehjemskultur. Disse svingningene finnes å være betydelige, spesielt i stabens evne til å 

opprettholde en dag-til-dag og time-for-time-entusiasme når det gjelder personsentrert 

omsorg. Dahl et al. (2018) finner at det ser ut til at personalet sliter med å anvende kjent 

kunnskap konsekvent der det er svingninger i de eldres oppførsel, der deres energi til å 

opprettholde sin forbindelse med de eldre ikke er stabil og når de føler behov for å prioritere 

effektivitet.  

Personalet i studien til Dahl et al. (2018) opplevde variasjoner i uro og respons på initiativene 

fra noen eldre. Det ble rapportert at den daglige omsorgen for noen beboere var uforutsigbar 

og gjorde planleggingen av tiltak utfordrende. Disse svingningene i respons og tilstand så ut 

til å forårsake frustrasjon, og påvirket personalets entusiasme. Dahl et al. (2018) fant at 

personalet opplevde at intervensjonen gjorde praksis enda mer kompleks. Dette ble opplevd 

som utfordrende fordi de manglet ferdigheter til å anvende kunnskap som ble tilpasset hver 

enkelt beboer og den spesifikke tilstanden til den personen på en bestemt dag - i motsetningen 

til tiltak som ble brukt på personer i alle situasjoner hver dag. Videre var det ingen garanti for 
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hvor lenge et nytt tiltak ville være effektivt. Stort sett ønsket personalet klare, faste og 

langsiktige løsninger. Personalet hadde ifølge Dahl et al. (2018) ofte urealistiske 

forventninger til noen av omsorgstiltakene, og entusiasmen kunne blekne raskt dersom de 

ikke fungerte konsekvent. De ansatte mistet da lett entusiasme til å finne «nye» 

personsentrerte omsorgstiltak, og det å kontinuerlig finne energi og entusiasme for å vurdere 

på nytt og komme med alternative løsninger ble opplevd som slitsomt. Dette kan også ifølge 

Dahl et al. (2018) peke på et behov for mer kunnskap om hvordan mennesker lever med 

demens og de daglige svingningene i tilstanden. Fremmende faktorer var anerkjennelse av 

personalets erfaringer og hvordan de følte seg som en konsekvens av de eldres respons, 

samtidig med tilbakemelding om deres innsats for å finne nye løsninger i øyeblikket.  

Dahl et al. (2018) problematiserer hvordan personalet i studien opplevde vanskeligheter med å 

handle i samsvar med intervensjonen på grunn av mangel på tid, og hvordan personalet så ut 

til å føle seg fanget mellom oppgavefokusert og personsentrert omsorg. Videre viser Dahl et 

al. (2018) til at tilretteleggingsprosessen ikke er en «magihandling» introdusert utenifra, men 

heller innebærer en dialogisk prosess basert på refleksjoner i øyeblikkene hvor personalet står 

i svingende omstendigheter. Eksterne ressurspersoner i denne studien validerte deltakernes 

opp- og nedturer ved hjelp av personsentrerte prinsipper. Tilrettelegging har da ifølge Dahl et 

al. (2018) potensiale til å stimulere personsentrerte verdier i praksis. En vellykket 

implementering kan ifølge Dahl et al. (2018) være et samspill mellom hvordan pleiepersonalet 

opplever nytten av intervensjonen i sin spesifikke kontekst, deres evne til å reagere på 

svingninger i beboernes agitasjonsnivå, kulturelle elementer og ekstern tilrettelegging. Dahl et 

al. (2018) viser at en tilretteleggingsprosess må være fleksibel nok til å svare på lokale 

svingende omstendigheter og læringsbehov. 

4.2.6 Implementeringsstrategi  

To av de inkluderte artiklene i litteraturstudien (Boersma et al., 2015 & Bourbonnais et al., 

2018) diskuterer, i tillegg til hemmende og fremmende faktorer ved implementering, faktorer 

ved implementeringsstrategier som kan belyse Lichtwarck et al. (2019) sin 

implementeringsstrategi ytterligere. 

En fleksibel implementeringsstrategi som består av flere komponenter er ifølge Boersma et al. 

(2015) et viktig element i å sette kunnskapen ut i live. I dette legger de at pleiepersonell skal 

kunne følge opplæring til forskjellige tider, samtidig som det er viktig at mer enn en 

implementeringsaktivitet blir brukt – for eksempel i form av ytterligere opplæringsfunksjoner 
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som oppfølgingsmøter, observasjoner, promoteringsgrupper og veiledning. Boersma et al. 

(2015) problematiserer derimot at forskning ikke kan uttale hvilken kombinasjon av 

implementeringsstrategier som er mest effektiv. Boersma et al. (2015) finner at bruk av 

varierte undervisningsmetoder hvor pleierne praktiserte ny atferd vanligvis førte til en positiv 

atferdsendring.  

Bourbonnais et al. (2018) justerte implementeringsstrategiene underveis. Strategiene ble i stor 

grad endret med utgangspunkt i barrierer som ble identifisert underveis, og etter forslag fra 

pleiepersonalet. De beskriver hvordan det var umulig å eliminere alle begrensinger, men at de 

ved å justere strategiene muliggjorde en vellykket implementering. Bourbonnais et al. (2018) 

viser til viktigheten av å bruke en rekke strategier intensivt for å fremme nye vaner, og 

demonstrerer fordelene ved å innlemme deltakernes tilbakemeldinger i 

implementeringsprosessen. På denne måten kunne strategiene tilpasses raskt, og deretter 

vurderes med tanke på om de reduserte barrierene. 

Hvorvidt implementeringen av en intervensjon er vellykket, kan ifølge Boersma et al. (2015) 

kun evalueres ved en riktig evalueringsprosess. Boersma et al. (2015) understreker viktigheten 

av at intervensjonen opprettholdes i fremtiden. På grunnlag av dette foreslår de å lage en 

evalueringsplan minimum seks måneder etter implementering, samtidig som det bør være 

fokus på langsiktig opprettholdelse på organisasjonsnivå. Evalueringsprosessen kan også 

fungere motiverende (Boersma et al., 2015). I Berkhout et al. (2009) sin studie var 

sykepleierne som var involvert i sluttevalueringer på avdelingsnivå motiverte og villige til 

endringsarbeid.  
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5.0  Diskusjon  

Resultatene fra denne litteraturstudien viser at hovedtyngden av hemmende og fremmende 

faktorer for implementering av en intervensjon som TID kan deles inn i syv hovedkategorier: 

intervensjonen i seg selv, organisatoriske faktorer, ledelse, ressurspersoner, pleiepersonalet, 

sykehjemmet som et komplekst system og den strategien for implementering som benyttes. I 

dette kapittelet diskuteres først implementeringsstrategi for TID i sykehjem sett i lys av 

Grahams modell (Graham et al., 2006), deretter drøftes denne implementeringsstrategien opp 

mot ulike AGS-roller. Det er kun Graham-modellens andre del (se s. 10), handlingssirkelen 

som omhandler kunnskapsoverføringen til praksis, som diskuteres.  

 

5.1 Implementering av TID i sykehjem  

5.1.1 Tilpasse TID til lokal kontekst 

TID er utarbeidet for norske sykehjem. Licthwarck et al. (2019) presiserer viktigheten av å 

tillate noe tilpasning av komplekse intervensjoner til organisasjonens kontekst. Dette er i tråd 

med Graham et al. (2006) sin modell, hvor et av leddene er å tilpasse kunnskapen til den 

lokale konteksten. Graham et al. (2006) forklarer dette med å gjennomgå en prosess hvor man 

bestemmer verdien, nytten og hvor egnet kunnskapen er til ens egen kontekst, og omfatter 

også aktiviteter for å skreddersy eller tilpasse kunnskapen til den konkrete situasjon (Graham 

et al., 2006). Lichtwarck et al. (2019) finner at TID brukes med en viss variasjon mellom 

sykehjemmene når det gjelder tiden som ble brukt til å utføre kartleggingene, hvor lang tid det 

tok å arrangere refleksjonsmøter og hvor mange ansatte som deltok på refleksjonsmøtene. 

Lichtwarck et al. (2019) hevder dette delvis kan forklares med organisatoriske forhold, at en 

slik tilpasning er i tråd med å anse sykehjemmet som et komplekst system og at en slik 

fleksibilitet er en viktig faktor for å øke anvendbarheten til TID.  Til tross for at Graham et al. 

(2006) beskriver denne fasen som et kritisk og nødvendig trinn, presiserer verken Graham et 

al. (2006) eller Lichtwarck et al. (2019) hvor langt man kan «tøye strikken» i forhold til lokale 

tilpasninger. For store tilpasninger kan muligens føre til at det som var effektivt i 

intervensjonene forsvinner eller utvannes. Hvordan en kan sikre at slike lokale tilpasninger 

blir gjort på en hensiktsmessig måte vektlegges heller ikke i de inkluderte artiklene i 

litteratursøket. 

 



 

34 
 

5.1.2 Kartlegge barrierer og velge implementeringsstrategi   

Graham et al. (2006) fremhever hvordan bruk av implementeringsstrategier kan overvinne 

eller redusere hemmende faktorer. Den fleksible implementeringsstrategien hos Licthwarck et 

al (2019), med bruk av undervisning, rollespill, film, skriftlig materiale og elektronisk 

opplæringsmateriale, er i tråd med Boersma et al. (2015) sine anbefalinger om at mer enn en 

implementeringsaktivitet blir brukt. Boersma et al. (2015) vektlegger samtidig at opplæring 

bør kunne følges til forskjellige tider – noe som indikerer at undervisningsøktene bør 

organiseres slik at alle på et tidspunkt har mulighet til å delta. Resultatene fra litteraturstudien 

fremhever hemmende og fremmende faktorer ved organisasjon og ledelse som svært viktige 

for en vellykket implementering. Forankring i organisasjon og ledelse vil være essensielt for 

en vellykket implementering. Licthwarck et al. (2019) møter dette behovet med et 

informasjonsmøte med ledere og autoriteter i kommunen, for å introdusere TID og de 

nødvendige stegene for implementering. Til tross for dette ses fortsatt svikt i de 

organisatoriske faktorene, ved manglende lederstøtte og manglende integrering av modellen i 

avdelingsrutinene. Dette beskrives som noen av de viktigste barrierene (Lichtwarck et al., 

2019), noe som også sett i sammenheng med resultatene fra litteraturgjennomgangen 

tydeliggjør hvor viktig, og ikke minst hvor utfordrende, den organisatoriske forankringen er.  

Lichtwarck et al. (2019) benytter seg både av interne og eksterne ressurspersoner. En av de 

faktorene som anses som fremmende er at det fra start finnes tre TID-administratorer i hver 

avdeling, noe som vil kunne forebygge risikoen for implementeringssvikt knyttet til turnover 

(Nakrem et al., 2019 & Zwisjen et al., 2014). Dette kan bidra til å sikre vedvarende bruk av 

TID, da dette ikke vil være avhengig av èn persons tilstedeværelse. Lichtwarck et al. (2019) 

presiserer at turnover ikke kom opp som en barriere i studien, og finner flere mulige årsaker 

til dette: høy grad av oppmøte til undervisningsøktene blant alle ansatte – inkludert ledende 

avdelingssykepleiere og de som jobber deltid og i midlertidige stillinger, tre utvalgte TID-

administratorer blant sykehjemspersonalet som implementeringsmestere, og en lettfattelig 

modell (Lichtwarck et al., 2019). Turnover anses derimot som en sterkt hemmende faktor av 

både Nakrem et al. (2019) og Zwisjen et al. (2014), og det vil derfor være hensiktsmessig å ta 

høyde for faktorer som påvirker forekomst av turnover, og de faktorer som påvirker hvor stor 

effekt turnover har på implementeringsprosessen.  
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5.1.3 Følge opp og evaluere bruken av TID 

Å endre implementeringsstrategien eller iverksette tiltak underveis kan ifølge resultatene fra 

litteraturstudien være hensiktsmessig, og er aktuelt når kunnskapsbruken skal følges opp. 

Graham et al. (2006) presiserer viktigheten av å definere hva som utgjør kunnskapsbruk. Ved 

bruk av TID kan dette for eksempel være at de forskjellige aspektene i modellen faktisk 

gjennomføres – slik som Lichtwarck et al. (2019) har gjort i sin studie. Det kan ifølge Graham 

et al. (2006) brukes til å bestemme om en intervensjon har vært tilstrekkelig for å oppnå 

ønsket endring. Samtidig vil man raskt kunne se hvor «proppen» sitter – for eksempel dersom 

det er enkeltaspekter i modellen som ikke benyttes, og man kan lettere tilpasse 

implementeringsstrategiene etter behov. Graham et al. (2006) foreslår på dette stadiet å 

vurdere de som skal anvende kunnskapen, noe som kan gi et bilde på eventuell manglende 

interesse for å endre, andre barrierer som er utenfor deres kontroll eller nye barrierer som kan 

dukke opp etter den første introduksjonen av intervensjonen (Graham et al., 2006). 

Bourbonnais et al. (2018) benytter spørreskjemaer. Et annet alternativ kan være 

refleksjonsgrupper, eller at det settes av tid etter et refleksjonsmøte for å evaluere bruk av 

modellen. Å evaluere effekten av kunnskapsbruk er ifølge Graham et al. (2006) den eneste 

måten å avgjøre om innsatsen for å fremme opptaket av intervensjonen var vellykket og verdt 

det, noe også Boersma et al. (2015) finner svært viktig. De vektlegger også opprettholdelse av 

bruk i denne sammenhengen, og foreslår å lage en evalueringsplan minimum seks måneder 

etter implementering. APSD er komplekst å behandle, evidensen som ligger til grunn for TID 

er sterk og i tråd med evidensbaserte anbefalinger for behandling av APSD. Dette indikerer at 

manglende effekt ved bruk av modellen ikke nødvendigvis handler om at modellen i seg ikke 

fungerer – men kanskje mer om at den ikke benyttes riktig eller at tiltak ikke følges opp. Bruk 

av TID vil ikke nødvendigvis eliminere all APSD, men kunne begrense utløsende faktorer. 

Altså vil bruk av TID være vellykket til tross for at det ikke nødvendigvis oppnås totalt fravær 

av APSD. Når bruk av TID skal evalueres bør det derfor vurderes i hvilken grad modellen gir 

følelse av økt mestring, personalets erfaringer med bruk og om den oppleves gjennomførbar 

og hensiktsmessig. Her vil det også være hensiktsmessig og naturlig å vurdere ulike barrierer 

for bruk. I stedet for forekomst av APSD eller ikke, bør grad av APSD være et evalueringsmål 

- noe det også er i fase 3 av TID for å vurdere effekt av de enkelte tiltak som iverksettes.  

5.1.4 Opprettholde bruk av TID 

Graham et al. (2006) påpeker at barrierer for kontinuerlig bruk av kunnskapen kan være 

forskjellige fra barrierer som var til stede da kunnskapen først ble introdusert, men at 
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prosessen for planlagt og styrt endring bør være den samme: Vurdere barrierer, skreddersy 

intervensjonene til disse barrierene, følge opp pågående kunnskapsbruk og vedvarende bruk 

av kunnskapen (Graham et al., 2006). Lokal evaluering vil bidra til å bestemme omfanget av 

problemet, vurdere barrierer for bruk av TID, følge opp bruk av TID og resultater. Hemmende 

og fremmende faktorer som identifiseres i denne litteraturgjennomgangen kan være et 

utgangspunkt for den lokale evalueringen. 

 

5.2 Hensiktsmessig AGS-rolle ved implementering av TID i sykehjem 

Resultatene fra litteraturgjennomgangen viser at en vellykket implementering er avhengig av 

en rekke faktorer som omfatter hele organisasjonen. I dette delkapittelet diskuteres hvordan en 

AGS med sin kompetanse kan bidra inn i denne helheten.   

Tilstrekkelig bruk av AGS’ kunnskap og ferdigheter kan ifølge Henni et al. (2019) bidra til å 

løse kompleksiteten relatert til geriatriske syndromer med multiple og komplekse kroniske 

forhold, polyfarmasi og den sosiale og kognitive skrøpeligheten hos eldre – som ved APSD. 

Videre kan AKS ifølge Bakerjian (2008) være nyttig i å tilrettelegge en generell 

organisasjonsendring, i tillegg til å gi direkte primæromsorg til beboere og fremme 

systemendring rettet mot pleiepersonalet (Bakerjian, 2008). Elliot et al. (2016) fremmer 

ledelsesdimensjonen ved AKS-rollen, og Bakerjian (2008) viser til at avansert klinisk 

sykepleier er anbefalt brukt i sykehjem for å forbedre kvaliteten på omsorgen, og at en rekke 

AKS-roller har blitt foreslått – men at det ikke er klart hvilken rolle som kan ha størst verdi. 

Bakerjian (2008) viser til evidens for at AKS i tillegg til å være kliniker kan fungere i flere 

roller - som veileder, konsulent eller som endringskoordinator som kan vurdere behovet for å 

sette i gang ny praksis og hjelpe med å utvikle spesifikke retningslinjer og prosedyrer 

(Bakerjian, 2008).  

Ifølge Kirkevold et al. (2016) skal en sykepleier med mastergrad kunne nærme seg kliniske, 

pedagogiske og organisatoriske problemstillinger på en kunnskapsbasert måte. Rapporten 

fremhever videre at en AKS kan arbeide tverrfaglig for å sikre at den beste tilgjengelige 

totalkompetansen og behandling blir anvendt til det beste for pasienten. Det påpekes også at 

en AKS har kunnskap om metode og forskning som er en forutsetning for å kunne ivareta 

pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og bidra til brukeropplevd 

kvalitet (Kirkevold et al., 2016) og at AKS kan omsette forskningsterminologi og metode slik 

at det blir anvendelig for personalet. 
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Med utgangspunkt i resultatene fra litteraturgjennomgangen, utdypes i de neste delkapitlene 

tre ulike AGS-roller og hvordan disse kan bidra til en hensiktsmessig implementering av TID 

i sykehjem: AGS som kliniker, ressursperson og leder.   

5.2.1 AGS som kliniker  

AGS er ifølge Kirkevold et al. (2016) i særlig grad egnet til å ivareta koblingen opp mot den 

direkte, pasientrettede kliniske utøvelsen av yrket, i og med at utdanningen vektlegger 

pasientrettet arbeid. Henni et al. (2018) beskriver hvordan AGS evner å se et bredere spekter 

av medisinske, sosiale og miljømessige problemer i pasientens situasjon – sammenlignet med 

før utdanning. Samtidig kan AGS forholde seg til problemer på en ny måte, fordi de føler seg 

trygge på å gi veiledning til pasientene og deres pårørende (Henni et al., 2018). AGS er mer 

bevisste på viktigheten av å forebygge medisinske og psykososiale problemer, og gir uttrykk 

for at de er i stand til å oppdage pasientproblemer på et tidligere stadium – og at de har 

kunnskapen og ferdighetene til å løse disse problemene (Henni et al., 2018). Henni et al. 

(2019) finner at de fleste AGS bruker sine kunnskaper og ferdigheter til sitt fulle potensiale 

innen direkte omsorg. Resultatet er ifølge Henni et al. (2019) i tråd med at 

utdanningsprogrammet vektlegger viktigheten av å gjøre den avanserte kunnskapen og 

ferdighetene til AGS tilgjengelig for de eldre.  

AGS som kliniker kan være godt egnet til å bidra med den direkte utøvelsen av TID, også 

noen av komponentene som per i dag ifølge TID er legens oppgaver. AGS kan utføre fysisk 

undersøkelse i form av systematisk fysisk vurdering, og samarbeide med lege og personalet i 

avdelingen om legemiddelgjennomgang og kartlegging av symptomer og atferd, samt å følge 

opp eventuelle somatiske årsaker til APSD som avdekkes i denne fasen. Helhetstankegangen 

som ligger til grunn for AGS sin utøvelse av klinisk praksis vil kunne være svært 

hensiktsmessig ved behandling av APSD og bruk av TID.  

5.2.2 AGS som ressursperson 

Resultatene fra litteraturgjennomgangen viser at en ressursperson kan være en sterkt 

fremmende faktor for implementeringen. AGS kan som tidligere nevnt fungere godt i en slik 

rolle for å fremme implementeringen av TID i sykehjem (Bakerjian, 2008).  

AGS påvirket ifølge Henni et al. (2019) omsorgen indirekte gjennom rådgivning, 

kvalitetsutvikling og veiledning. AGS erkjente viktigheten av kvalitetsforbedring og 

kunnskapsbasert praksis i eldreomsorgen som en viktig dimensjon av rollen. AGS 
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understreket at de så direkte klinisk omsorg som sin kjerneoppgave, men beskrev samtidig et 

ansvar for systematisk kvalitetsforbedring innen deres enhet – blant annet ved å gi omfattende 

formell og uformell undervisning og klinisk rådgivning til kollegaer og studenter. Samtidig 

beskrev AGS en økt bevissthet rundt betydningen av forsknings- og utviklingsprosjekter for å 

forbedre kvaliteten på omsorgen (Henni et al., 2018). AGS viser ifølge Henni et al (2018) en 

forståelse for kompleksiteten og behovet for kvalitet i omsorgen, og betydningen av et system 

som støtter og fremmer kvalitetspleie. AGS så ifølge Henni et al. (2018) direkte pleie og 

systematisk kvalitetsforbedring som relatert til hverandre, da systematisk kvalitetsutvikling 

var en forutsetning for kvalitetspleie av de enkelte pasientene.  

Henni et al. (2018) viser til at avanserte kliniske sykepleiere internasjonalt har omdefinert 

roller og endret systemet de jobber i, og at kunnskap beskrives som viktig for å hjelpe 

sykepleiere å få selvtillit til å ta initiativ og utføre sin rolles fulle potensiale. I tråd med dette, 

ga de fleste AGS uttrykk for at de følte seg trygge med hensyn til å spille en rolle i spredning 

av kunnskap blant kollegaer gjennom undervisning og konsultasjon i komplekse situasjoner 

(Henni et al., 2018). Henni et al. (2019) viser videre til at avanserte kliniske sykepleiere er 

godt egnet til å undervise helsepersonell i avansert kunnskap og ferdigheter innen 

eldreomsorgen (Henni et al., 2019). Henni et al. (2019) finner indikasjoner på at 

helsepersonell fra forskjellige fagområder anerkjenner AGS sin kunnskap og ferdigheter, og 

vil lære av dem (Henni et al., 2019).  

Henni et al. (2018) og Bakerjian (2008) sine funn indikerer at AGS har potensiale til å være 

en sterk ressursperson, og på denne måten kunne fremme implementeringen av TID i 

sykehjem. Resultatene fra litteraturstudien antyder at sterke ressurspersoner i seg selv kan 

overvinne barrierer for implementering.  

5.2.3 AGS som leder 

Fagerström (2019, s.125) beskriver flere måter en AGS kan lede på, blant annet ved å fungere 

som mentor og gi støtte til kollegaer og beslutningstakere, ved å bidra til en 

organisasjonskultur som støtter faglig utvikling, kontinuerlig opplæring og samarbeid i 

praksis, samt å ta initiativ til og bidra til å opprettholde endringer (Fagerström, 2019, s. 125). 

Morilla Herrera et al. (2016) argumenterer for AKS som leder i det tverrfaglige teamet og 

ifølge Elliot et al. (2016) anses AKS som en sentral lederposisjon for innflytelse på 

innovasjon, forbedring av klinisk praksis og levering av helsetjenester. Elliot et al. (2016) 

viser til at ledelse er kontekstspesifikk, og må forstås med tanke på organisatorisk kontekst og 
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ikke kun med tanke på ledelseskompetanse, atferd, egenskaper og verdier. Elliot et al. (2016) 

kategoriserer hemmende og fremmende faktorer for AKS sin ledelsesutøvelse i fire 

kategorier: Helsevesenet, organisasjonsnivå, teamnivå og AKS-nivå. Flertallet av faktorene 

finnes på organisasjonsnivå, og er assosiert med å bygge lederkapasitet i organisasjonen i 

motsetning til lederegenskaper som er preget av individets egenskaper, stil og atferd (Elliot et 

al., 2016). Lederfunksjonen til AKS er derfor ifølge Elliot et al. (2016) betinget av om 

organisasjonen har effektive strukturer og prosesser på plass for å bygge en slik kapasitet eller 

ikke. Nettverksmuligheter i og mellom organisasjonene, kombinert med støtte fra 

toppledelsen til å utvikle og være involvert i disse nettverkene var fremmende (Elliot et al., 

2016). Samtidig må AKS ifølge Elliot et al. (2016) selv forstå kompleksiteten i ledelse og 

organisasjonsendring, og være bevisst på virkningen av konkurrerende interne og eksterne 

krav på helsevesenet (Elliot et al., 2016). 

Organisatoriske faktorer er ifølge resultatene fra litteraturgjennomgangen avgjørende for om 

implementeringen av komplekse intervensjoner i sykehjem lykkes. En AKS i en formell 

lederposisjon på systemnivå vil kunne påvirke og muligens eliminere flere av de 

organisatoriske barrierene, men samtidig fjerner man da AKS fra hva både Kirkevold et al. 

(2016), Henni et al. (2019) og Fagerström (2019, s. 90) anser som kjerneoppgaven til en AKS, 

nemlig direkte klinisk praksis. Ledelseskomponenten i den kliniske AKS-rollen er det ifølge 

Fagerström (2019, s. 123) ikke mulig å fjerne – den er en integrert del av rollen. Ved å benytte 

denne kliniske ledelseskomponenten med AGS som intern ressursperson og kliniker, i tett 

samarbeid med avdelingsleder, vil man kunne favne flere av AGS’ kompetanseområder 

(Fagerström, 2019, s.90-126). En slik kombinert AGS-rolle kan, sett i lys av resultatene fra 

litteraturstudien, ha potensiale til å fremme en hensiktsmessig og vellykket implementering av 

TID.  

 

5.3 Implikasjoner for praksis    

En vellykket implementering av TID vil kunne bidra til en systematisk tilnærming til APSD i 

sykehjem. Litteraturgjennomgangen viser hvordan en slik implementering vil være avhengig 

av at hele organisasjonen er involvert i endringsarbeidet, hvor spesielt ledere og 

ressurspersoner spiller en viktig rolle. Avanserte geriatriske sykepleiere kan i ulike roller være 

med å bidra til en vellykket implementering, men vil være avhengig av å spille sammen med 

resten av organisasjonen.   
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5.4 Styrker og svakheter ved oppgaven  

En svakhet ved denne litteraturstudien er at utvalgsprosessen er gjennomført av forfatter 

alene. En styrke er at søkestrategien er utarbeidet og selve søket gjennomført i samarbeid med 

bibliotekar ved medisinsk bibliotek, Ullevål.  
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6.0  Konklusjon  

Pasienter med demens er i stor risiko for å utvikle APSD, som kan gi uheldige konsekvenser 

for pasienten selv, pårørende, helsepersonell og helsevesenet. APSD kan ha en rekke 

underliggende årsaker, og kan være svært krevende å behandle. Forskning viser at 

psykososiale tiltak og ikke-medikamentell behandling er førstelinjebehandling ved APSD, og 

kun bør suppleres med medikamentell behandling dersom det er helt nødvendig. TID møter 

anbefalingene for behandling av APSD, og vil ved riktig bruk kunne bidra til en systematisk 

behandling av APSD. Riktig bruk er avhengig av en vellykket implementering. 

Litteraturstudien viser at en vellykket implementering er avhengig av at hele organisasjonen 

er involvert. Hemmende og fremmende faktorer for en vellykket implementering av en 

intervensjon som TID i sykehjem kan deles inn i kategoriene intervensjonen i seg selv, 

organisatoriske faktorer, ledelse, ressurspersoner, pleiepersonalet, sykehjemmet som et 

komplekst system og den strategien for implementering som benyttes. En avansert geriatrisk 

sykepleier kan bidra til en vellykket implementering gjennom det direkte kliniske arbeidet, 

som ressursperson og som klinisk leder.   
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