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Den patientupplevda kvaliteten är en
väsentlig faktor när det gäller att bedö-
ma vårdens effektivitet. Det ökade in-
tresset för att ta tillvara patienternas
synpunkter på vården är därför mycket
positivt. Det instrument som framför
allt kommit att användas för att mäta pa-
tienttillfredsställelsen är enkäter. An-
vändningen av enkäter har bidragit till
att patienternas perspektiv lyfts fram på
ett helt annat sätt än tidigare och att
vårdpersonalen blivit mera engagerad i

kvalitetsarbetet. Bevisligen har också
en lång rad kvalitetsbrister identifierats
och åtgärdats [2]. 

Utvecklingen har emellertid inte va-
rit problemfri. Enkätmetoderna har ut-
satts för kritik – bl a för bristande vali-
ditet och reliabilitet, liksom för otill-
räcklig åtgärdsinriktning. Även sättet
att hantera enkäterna lokalt och tolk-
ningen av svaren har ifrågasatts [4, 6].
En hel del utvecklingsarbete har under
senare år lagts ner på att förbättra meto-
derna [1, 5]. Här beskrivs ett försök med
en ny metod, som vi menar uppfyller
rimliga krav på validitet och reliabilitet,
och som framför allt är explicit åtgärds-
inriktad. Försöket genomfördes inom
ramen för ett forskningsprojekt vid
Handelshögskolan i Stockholm – »Kva-
litet, produktivitet och effektivitet i
svensk sjukvård». Tre ögonkliniker –
Borås, Eskilstuna och S:t Erik – med-
verkade. De patientgrupper som analy-
serades var katarakt-, skelnings- re-
spektive diabetespatienter. Denna seg-
mentering gjordes bl a för att få med
olika åldersgrupper i försöket.

Metod och material
Den metod som tillämpats kallas

QSP (quality, satisfaction, perform-
ance). Figur 1 visar den modell som an-
vänds inom projektet. Modellen består
av tre, sinsemellan integrerade delar.
Dels mäts graden av patienttillfredsstäl-
lelse och olika aspekter därav, dels mäts
den patientupplevda kvalitetsnivån för
olika kvalitetsdimensioner (kvalitets-
faktorer), som a priori bedömts vara vä-
sentliga förklaringar till variationer i
patienttillfredsställelse.

Varje kvalitetsdimension represente-
ras av tre till fem frågor. De enskilda
frågorna skall vara tillräckligt precise-
rade för att ge ett operativt beslutsun-
derlag för kvalitetsutveckling. Slutligen
innehåller modellen också en målsida,
med frågor inriktade på det som patient-
tillfredsställelsen ytterst bör leda till,
t ex ökat förtroende.

Den aktuella enkäten omfattade åtta
olika kvalitetsdimensioner med sam-
manlagt 41 frågor, var och en med en
10-gradig betygsskala. De åtta dimen-
sionerna, tillgänglighet etc, framgår av
vänsterledet i Figur 1.

Frågorna var av typen: »Vilket betyg
ger Du ...?» Som exempel visas i Figur
2 några av frågorna inom kvalitetsdi-
mensionen »Miljö». Fördelen med den-
na utformning är att man inte bara får ett
»allmänt» betyg, t ex på behandlings-
rummets miljö, utan även besked om
vad som bör förändras för att höja kva-
liteten.

För att mäta patienttillfredsställelsen
ställdes tre frågor om hur besöket som
helhet upplevdes. Dessa frågor, som
motsvarar mellanledet i modellfiguren
(Figur 1), gällde i vilken grad man var
nöjd med servicen, om besöket motsva-
rade förväntningarna respektive hur
pass nära en tänkt idealklinik den aktu-
ella kliniken ansågs vara. 

De fem sista enkätfrågorna, som sva-
rar mot högerledet i modellen, gällde
klinikens mål. Det räcker alltså inte att
mäta patienternas tillfredsställelse och
identifiera åtgärder som på bästa sätt bi-
drar till att öka denna. Dessutom måste
patienttillfredsställelse definieras i rela-
tion till målen. Den tillämpade metoden
säkerställer denna koppling. 

1 500 tillfrågades
Materialet samlades in genom en en-

kätundersökning vid de tre ögonklini-
kerna under perioden maj–juni 1994.
Patienterna i de tre grupperna (katarakt-,
skelnings- och diabetespatienter) fick
besvara frågeformulär med totalt 49 frå-
gor. Formulären delades ut till 150–200
konsekutiva patienter inom respektive
kategori i anslutning till ett öppenvårds-
besök. Patienten ombads att, under sed-
vanligt anonymitetsskydd, fylla i och
återsända formuläret till kliniken inom
en vecka. Sammanlagt erbjöds därmed
ca 1 500 patienter att medverka i under-
sökningen. Skriftlig påminnelse inklu-
sive nytt enkätformulär sändes till de
patienter som inte svarade inom tio da-
gar. Den slutliga svarsfrekvensen var i
genomsnitt 80 procent.

Den statistiska metodik som använ-
des för att bestämma mätmodellen är
hämtad från modern multivariatanalys.
Metoden bygger på den s k Partial least
squares-metoden, PLS [3]. Analysmo-
dellen består av:
– en strukturmodell, som beskriver hur

kvalitetsfaktorer, patienttillfreds-
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Patientenkäter har under se-
nare år fått mycket stor sprid-
ning. De tillämpade enkätmeto-
derna har emellertid ibland va-
rit mindre bra, såväl med avse-
ende på validitet och reliabilitet
som när det gäller möjligheter-
na att utnyttja resultaten för att
förbättra vårdens kvalitet. I ett
försök vid tre svenska ögonkli-
niker prövades en ny metod,
som dels uppfyllde rimliga krav
på validitet och reliabilitet, dels
var direkt åtgärdsinriktad.
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ställelse och målfaktorer är relatera-
de till varandra (se Figur 1)

– mätmodeller (en för varje faktor)
som visar hur kvalitetsfaktor/pati-
enttillfredsställelse/målfaktor rela-
teras till de enkätfrågor som repre-
senterar respektive faktor.

Resultat
I Tabell I redovisas patienttillfreds-

ställelseindex (PTI) för respektive kli-
nik och patientgrupp, maximalt index-
värde 100. Tabellen visar att PTI var ge-
nomgående högt. Alla klinikerna fick
ett indexvärde i intervallet 86–90, vilket
kan betraktas som mycket bra. Andra
studier baserade på QSP-modellen har
oftast uppvisat avsevärt lägre indexvär-
den [7].

Även om indextalen genomgående
är höga finns det en viss spridning mel-
lan de olika patientkategorierna och kli-
nikerna. Det kan t ex noteras att kata-
raktpatienterna var mest nöjda vid alla
tre klinikerna. Lägsta PTI för denna pa-
tientgrupp (90,5) var högre än det högs-
ta indextalet för övriga grupper.

Förutom patienternas betygsättning
av de olika kvalitetsdimensionerna ger
metoden alltså även besked om dimen-
sionernas påverkan på PTI. Figur 3 ger
en översiktlig bild av respektive kvali-
tetsdimensions betyg och påverkan.
Som exempel används skelningspatien-
terna vid ögonkliniken i Eskilstuna.

I det nedre vänstra fältet ① återfinns
kvalitetsdimensioner som fått relativt
lågt betyg och samtidigt har liten påver-
kan på PTI. Det övre vänstra fältet ② vi-
sar kvalitetsdimensioner som fått högt
betyg men som inte heller påverkar PTI
särskilt mycket. I fält ③ finns de dimen-
sioner som fått högt betyg och samtidigt
har stor påverkan på PTI. Fält ④ visar de
dimensioner som patienterna anser vara
viktiga, men som fått relativt lågt betyg.

Val av strategi
De olika fälten ger utgångspunkt för

val av optimal handlingsstrategi. Fält  ④
innehåller dimensioner som kliniken
bör fokusera i sitt kvalitetsutvecklings-
arbete, t ex att förbättra tillgängligheten
(telefonservice, väntetider, etc) och

miljön i väntrummet. I fält ③ återfinns
dimensioner som kliniken bör upprätt-
hålla kvalitetsnivån på. Fält ② innehål-
ler dimensioner där kliniken eventuellt
kan minska sina insatser. I fält ① ingår
dimensioner som inte bör prioriteras
när det gäller att öka patientnöjdheten.
En tolkning av detta kan vara att klini-
ken i Eskilstuna inte i första hand bör
satsa resurser på att öka valfriheten el-
ler förbättra miljön i reception och be-
handlingsrum.

Motsvarande diagram för övriga kli-
niker och patientgrupper uppvisar lik-
nande drag. Som exempel kan nämnas

att alla patientgrupper på de tre kliniker-
na har satt låga betyg på tillgänglighet
och valfrihet. Men medan tillgänglighe-
ten spelar stor roll för tillfredsställelsen
hos åtta av nio patientgrupper, så tycks
inte valfriheten ha samma betydelse.
Genomgående gav patienterna högt be-
tyg åt läkarnas och övrig personals kun-
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Figur 2. Några av frågorna inom
kvalitetsdimensionen »Miljö», som ingick
i patientenkäten.

Figur 1. Modell för metoden QPS
(quality, satisfaction, performance) som
används för att mäta
patienttillfredsställelse.
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nande, liksom åt bemötande och ser-
vicevilja. 

När det gäller den högra delen av
modellen i Figur 1 visar resultaten att
för diabetes- och skelningspatienterna
hade PTI starkast påverkan på förtroen-
det för mottagningen. Det betyder allt-
så att om klinikerna genom olika för-
bättringsåtgärder för dessa patienter
lyckas uppnå högre PTI, så kommer
detta i första hand att resultera i ett ökat
förtroende för kliniken och en ökad be-
nägenhet hos patienterna att rekom-
mendera andra personer med synpro-
blem att vända sig till kliniken. 

För kataraktpatienterna hade PTI
starkast påverkan på förväntningarna
rörande besökets inverkan på besvär av
sjukdomen och på synförmågan. Ökat
PTI är alltså för denna patientgrupp i
första hand förenat med högre förvänt-
ningar på resultatet av behandlingen.

Diskussion
Det som främst skiljer denna metod

från flertalet andra som används inom
sjukvården är att den inte enbart mäter
graden av tillfredsställelse, utan även de
olika kvalitetsdimensionernas inverkan
på PTI. Således identifieras både pati-
enternas kvalitetsbedömning och deras
preferenser beträffande kvalitetsdimen-
sioner.

Eftersom det erfarenhetsmässigt är
svårt att i en enkät låta patienterna rang-
ordna olika kvalitetsdimensioner, så
måste underlaget för prioritering härle-
das ur mätmodellen. Detta sker med den
tillämpade metoden, som därmed ger
ett tillförlitligt (på patienternas egna
värderingar baserat) underlag för prio-
ritering mellan olika åtgärder för att för-
bättra den patientupplevda kvaliteten.  

Kopplingen till »målsidan» innebär
att verksamhetens mål måste precise-
ras. En klinik kan uppenbarligen inte
»bara» sträva efter att ha nöjda patien-
ter. Det finns även mera långsiktiga
mål. Skall kliniken »överleva» och ut-
vecklas krävs en klar och övergripande
kvalitetsstrategi, i vilken de kortsiktiga
målen inordnas. 

Den redovisade studien har i hög
grad karaktär av pilotstudie och gör allt-
så inte anspråk på att ha tillämpat meto-
dens slutgiltiga form. Metodiken för
kvalitetsutveckling måste naturligtvis
även den kvalitetsutvecklas. Till exem-
pel sättet att formulera enkätfrågorna är
ett viktigt område för fortsatta experi-
ment.

Kataraktpatienterna visade sig klart
mer nöjda än de övriga patientgrupper-
na. Detta stämmer helt med den berör-
da personalens erfarenhet. Förklaring-
en kan vara att det rör sig om opererade
patienter och att kataraktoperationerna
numera är mycket framgångsrika och
oftast leder till en radikal förbättring i

patienternas livskvalitet. Motsvarande
gäller inte för skelnings- respektive dia-
betespatienterna, där det som regel är
frågan om långa behandlingssekvenser
med mindre påtagliga resultat. Även ål-
dersfaktorn kan spela in. Kataraktpati-
enterna är vanligen äldre, och erfaren-
hetsmässigt vet man att äldre patienter
är mer nöjda.

Tydliga skillnader fanns också mel-
lan de olika patientgrupperna beträffan-
de enskilda kvalitetsdimensioner. »Val-
friheten», dvs möjligheten att välja tid-
punkt för besöket respektive behand-
lande läkare (motsvarande), fick t ex
generellt sett relativt lågt betyg av pati-
enterna. Noteras kan dock att valfrihe-
ten inte tycks ha särskilt stor inverkan
på PTI.

Mera ingående analys av undersök-
ningens resultat sker lämpligen lokalt
inom respektive medverkande klinik,
som underlag för beslut om förbätt-
ringsåtgärder. Det bör understrykas att
man därvid självfallet måste anlägga ett
hälsoekonomiskt synsätt, vilket innebär
att besluten föregås av noggranna av-
vägningar mellan alternativa åtgärders
kostnader och effekter.
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Tabell I. Patienttillfredsställelseindex (PTI) för olika patientgrupper och kliniker. Maximalt vär-
de = 100.

Patientgrupp

Klinik Diabetes Katarakt Skelning Totalt

Borås 85,7 90,5 81,7 86,2
Eskilstuna 87,6 92,4 89,2 89,7
S:t Eriks sjukhus 83,0 95,6 85,3 87,3

Totalt 85,4 92,3 85,5 87,8
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Figur 3. Åtgärdsmatris som används på
skelningspatienter vid ögonkliniken i
Eskilstuna.


