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För att mäta och studera
vårdkvalitet definierade vi mål
för verksamheten och vilka för-
ändringar som krävs för att des-
sa skulle uppfyllas.

Vi kunde konstatera att det är
nödvändigt med en tydlig an-
svarsstruktur i organisationen
med klara befogenheter för en
ledning som är enig om mål och
arbetssätt.

Vi fann en inte oväsentlig
tidsspillan orsakad framför allt
av brister i rutiner och ansvars-
tagande. Minskad tidsspillan
kunde omsättas i förbättrat pa-
tientomhändertagande.

Intresset för kvalitetsutveckling
inom sjukvården är för närvarande
mycket stort, och flera metoder har be-
skrivits för att mäta och utvärdera vård-
kvaliteten, t ex ISO 9000, incidentrap-
portering (utvecklat inom Svenska
flygvapnet på 50-talet) eller Institutet
för kvalitetsutvecklings (SIQ) kriterier
för erhållande av »Utmärkelsen Svensk
Kvalitet» [1-8]. Gemensamt för dessa
är att de primärt utvecklats för andra
verksamhetsområden än sjukvård.

Syftet med föreliggande projekt var
dels att få erfarenhet av kvalitetsutveck-
ling inom sjukvården, dels att uppdaga
brister i organisation och rutiner för att
på sikt effektivisera verksamheten.

Definierade mål
för totalkvalitet
Vi valde att pröva ett i andra verk-

samheter väl etablerat synsätt för för-
bättringsarbete, nämligen totalkvalitet
(total quality management, TQM). Det
centrala i detta förhållningssätt är att
först definiera de mål man vill uppnå,
eftersom dessa blir styrande för verk-
samheten [9-13]. Figur 1 illustrerar det-
ta synsätt där tydliga och gemensamma
mål är det centrala och där olika strate-
gier, som påverkar måluppfyllelsen,
finns redovisade.

Uppläggning och genomförande
Vi valde att studera den process pati-

enter med misstänkt akut hjärtinfarkt
genomgår, från det att de anländer till
akutmottagningen till dess behand-
lingsansvaret överförts till primär-
vårdsläkaren. Orsakerna till detta val
var flera: tillståndet är väldefinierat och

akut debuterande; riktlinjer finns för
hur patienterna skall tas om hand; pati-
enterna passerar på kort tid flera enhe-
ter (akutmottagning, avdelning, rönt-
genavdelning, fysiologiskt laboratori-
um, sjukhusets öppna mottagning m fl)
där alla påverkar behandlingsresultatet;
de många övergångarna mellan olika
stationer skapar tillfällen till misstag;
det finns omfattande vetenskaplig do-
kumentation att jämföra med vad gäller
mortalitet och morbiditet.

Flera delprocesser
vid misstänkt hjärtinfarkt
Huvudprocessen, dvs att ta hand om

patienter med misstänkt hjärtinfarkt,
består av flera delprocesser, t ex under-
sökningar av olika slag, provtagningar,
analyser, EKG-övervakning och olika
behandlingar, vilket illustreras i Figur
2, där vi försökt åskådliggöra den del-
process som äger rum när patienten
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Figur 1. Den centrala betydelsen av
väldefinierade gemensamma mål för
verksamheten. Målen måste gälla
samtliga områden som omfattas av
verksamheten. Bilden visar också vilka
vägar (strategier) som finns för att nå
dessa mål.



kommer till akutmottagningen. I varje
ruta i detta flödesschema sker någon-
ting, detta kan dokumenteras och analy-
seras. De viktigaste frågorna formule-
ras sålunda: Är åtgärderna ändamålsen-
liga? För de processen vidare? Finns
risk att processen stannar upp?

Två externa konsulter
i projektorganisationen
Projektorganisationen bestod av en

styrgrupp och åtta arbetsgrupper. I styr-

gruppen ingick medarbetare ur samtliga
personalkategorier. Detta är viktigt för
att man skall kunna erhålla en tillräck-
ligt bred kompetens i kvalitetsutveck-
lingsarbetet. 

Styrgruppen hade dessutom hjälp av
två externa konsulter. Genom att var
och en i styrgruppen hade ansvar för
minst en arbetsgrupp förankrades deras
arbete i styrgruppen.

I arbetsgrupperna ingick alltid per-
soner med goda kunskaper inom den

specifika arbetsuppgiften. Så ingick
t ex personal från akutmottagningen i
»akutgruppen» och sjukgymnaster i
»eftervårdsgruppen». Då en arbets-
grupps område överskred en klinik-
gräns togs kontakt med kliniken i fråga
för att knyta någon medarbetare där-
ifrån till gruppen. Inom styrgruppen an-
sågs det värdefullt om åtminstone en lä-
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Figur 2. Flödesschemat illustrerar den
process en patient som söker för
bröstsmärtor kan tänkas gå igenom på
akutmottagningen.



kare kunde medverka i varje arbets-
grupp, något som tyvärr ej alltid kunde
förverkligas. Konsulterna deltog konti-
nuerligt i arbetet både i styrgruppen och
i arbetsgrupperna.

Systematiskt
arbetssätt i flera steg
Arbetssättet för kvalitetsprojektet

bygger på ett systematiskt tillväga-
gångssätt, där arbetet sker i flera steg (se
ruta). Inledningsvis skapades enighet i
avdelningens ledning om verksamhe-
tens inriktning, mål och strategier för att
nå dessa. Målen förankrades såväl i kli-
nikledningen som hos alla berörda
medarbetare.

I detta skede gjorde avdelningsled-
ningen dessutom upp om framtida
»spelregler» när det gällde lednings-
funktionerna inom avdelningen. På det-
ta sätt skapades en enig ledning med
mandat att på ett processorienterat sätt
driva kvalitetsutvecklingen.

Verksamhetens alla delar kartlades
för att skapa gemensamma fakta om fö-
religgande kvalitetsbrister. Med hjälp
av fastlagda mål och strategier kunde
handlingsplaner utarbetas för att elimi-
nera funna brister. Integrerat med pro-
jektarbetet genomfördes en kvalitetsut-
bildning av alla medarbetare. Slutligen
lades en grund för ett fortsatt kontinuer-
ligt förbättringsarbete genom att skapa
nya arbetsformer.

Styrgruppen
strukturerar och analyserar
Styrgruppens viktigaste uppgift var

att fastställa och konkretisera kvalitets-
målen för infarktsjukvården på vårt
sjukhus. Målen skulle vara enkelt mät-
bara och formaliserades i ett styrdoku-
ment. Detta bestod av en verksamhets-
idé för hjärtintensivvårdsavdelningen
och en målbeskrivning. Här definiera-
des medicinska mål, mål för patienten,
personalmål, ekonomiska mål och mål
för forskning, undervisning och utbild-
ning samt strategier för att nå de upp-
ställda målen.

I den medicinska målbeskrivningen
angavs t ex mortalitet i olika ålders-
grupper, både akut och efter en viss tid.
Målbeskrivningen betonade värdet av
att se patientens sjukdom i ett längre
perspektiv än bara det aktuella vårdtill-
fället. Sålunda angavs t ex också en
målsättning för vilken funktionsnivå vi
önskade att våra patienter skulle ha nått
2 år efter infarkten.

En annan uppgift för styrgruppen var
att analysera avdelningens lednings-
struktur. Denna befanns bl a behäftad
med otydligheter vad gällde ansvarsför-
delning och brister i styrmöjligheterna
för de verksamhetsansvariga. Stora an-
strängningar lades därför ner på att klar-
göra ledningsfunktionerna.

Den tredje arbetsuppgiften var att
skapa förutsättningar för ett kontinuer-
ligt förbättringsarbete. Denna arbets-
uppgift lades så småningom över på av-
delningsledningen. 

Arbetsgrupper 
definierar fel och brister
Arbetsgrupperna arbetade självstän-

digt med sin klart definierade delpro-
cess och identifierade förekomst av
eventuella fel och brister samt tidsspil-
lan, dvs den tid som åtgick under vilken
processerna inte fortskred. Man klar-
gjorde vem som var ansvarig för varje
delprocess (problemägaren). Förslag
till lösningar på de upptäckta proble-
men tillställdes problemägaren, och det
ålåg denne att genomföra de föreslagna
förändringarna. Det visade sig vara
svårt att värdera de brister vi fann i kro-
nor och ören, men uppskattningar gjor-
des när detta bedömdes möjligt.

Resultat
Vår analys påvisade behovet av en

enig ledning med klart ansvar och befo-
genheter att styra verksamheten mot de
fastställda kvalitetsmålen. I ledningen
ingick medicinskt ansvarig överläkare
och avdelningsföreståndare; ansvars-
fördelningen dem emellan gjordes tyd-
lig och klar. Uppfyllandet av de medi-
cinska målen prioriterades framför öv-
riga mål.

En sammanställning av tidsspillan
finns i Tabell I. En vanligt förekomman-
de orsak till tidsförluster var att utrust-
ningsdetaljer ej var omedelbart till-

gängliga i ett patientrum när en ny pa-
tient togs in. Tidsödande jagande efter
»försvunna» journaler och andra hand-
lingar var vanligt.

För sjuksköterskorna förekom en
ganska stor tidsspillan på grund av vän-
tan på ledig telefon när de skulle boka
tid för undersökningar. Den tidsspillan
vi fann uppgick till ca 5 000 timmar per
år (Tabell I), vilket motsvarar ca 10 pro-
cent av total tillgänglig tid. Utöver den-
na tidsavgång påvisades också potenti-
ella besparingar på mellan 200 000 och
400 000 kronor årligen. Dessa bespa-
ringar hänförde sig huvudsakligen till
möjliggjord kortare vårdtid vid ändrade
provtagningsrutiner för hjärtinfarktdia-
gnostiken.

Tidsspillan borde kunna omsättas i
ett förbättrat patientomhändertagande.
Vi har därför via enkäter kontinuerligt
inhämtat patienternas värdering av vår-
den. De i styrdokumentet uppsatta pati-
entmålen användes för att revidera en-
käten så att graden av måluppfyllelse
kunde utvärderas.

Resultaten verifierar en hög grad av
patienttillfredsställelse.

På liknande sätt har personalenkäter
genomförts.

Planeringsrond varje morgon
Kvalitetsarbetet resulterade också i

omedelbara förändringar i avdelning-
ens arbetssätt. Ett exempel är den kon-
centrerade och strukturerade plane-
ringsrond vi införde varje morgon. Den
ansvarige överläkaren och de patientan-
svariga sköterskorna planerar då grovt
dagens undersökningar, som t ex ar-
betsprov, röntgenundersökningar eller
konsultationer. Detta har visat sig leda
till ett avsevärt effektivare avdelnings-
arbete eftersom sköterskorna får möj-
lighet att redan före den ordinarie ron-
den beställa dessa undersökningar.

Även remisshanteringen har kunnat
stramas upp, vilket  lett till att tidigare
svårigheter med att få tid för vissa un-
dersökningar till stor del har kunnat eli-
mineras. I flera andra fall kunde enkla
lösningar uppkomma av sig själva bara
genom att beskrivningen av en arbetsru-
tin ledde till uppmärksamhet på proble-
met.

Sätta upp delmål
för olika ansvarsområden
Kartläggningen av verksamheten

ledde till att vi kunde identifiera 20 an-
svarsområden som t ex utbildning, me-
dicinsk teknisk utrustning, omvårdnad,
dokumentation, sekundärprevention
m m. För närvarande pågår arbetet med
att beskriva de delmål som varje an-
svarsområde skall ha och hur man avser
att organisera arbetet inom ansvarsom-
rådet. Inom varje område är en medar-
betare ansvarig för att så sker. Detta en-
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Ett kvalitetsprojekt bygger på
ett systematiskt arbetssätt enligt
nedanstående lista.

1. Grundläggande förutsättningar för
förbättringsarbete.

– Skapa en enig ledning och förut-
sättningar för styrning av proces-
sen.

– Formulera mål och strategier för
processen.

– Konkretisera och förankra målen
så att varje delprocess har sina mål.

– Förankra kvalitetsbegreppet och
skapa ett gemensamt språk genom
en i kvalitetsarbetet integrerad kva-
litetsutbildning.

2. Genomförandet
– Skapa fakta genom kartläggning av

brister, tidsspill och resursanvänd-
ning.

– Utarbeta konkreta handlingsplaner
med tydliga villkor för genomfö-
randet.

3. Skapa arbetsformer för att driva ett
ständigt förbättringsarbete.



gagerar alla och tydliggör vem som har
ansvaret.

Mera långsiktiga resultat av kvali-
tetsarbetet bör kunna avläsas också i
termer av minskad sjuklighet och högre
arbetstillfredsställelse hos medarbetar-
na. Tiden är dock ännu för kort för att
det skulle vara meningsfullt att utvärde-
ra sådana effekter.

Kostnad i tid och pengar
Kostnaderna för detta kvalitetspro-

jekt fördelar sig dels på konsultarvoden,
som var 400 000 kronor, dels på den tid
som åtgick för deltagarna. Styrgruppen
sammanträdde 2–3 timmar vid åtta till-
fällen och arbetsgrupperna träffades
fyra–fem gånger, varje gång 1–2 tim-
mar. Tidsåtgången blir således 200 till
300 mantimmar, vilket motsvarar
50 000–60 000 kronor. Utöver detta av-
satte ett mindre antal nyckelpersoner en
hel del fritid. I framtiden måste tid av-
sättas för att detta arbete skall kunna ske
på arbetstid.

Diskussion
Den modell för kvalitetsutveckling

som vi tillämpat går utmärkt att använ-
da inom sjukvården. Vi fick en ordent-
lig genomlysning av verksamheten, och
en väsentlig vinst var konstaterandet att
det fanns en tidsspillan som kunde om-
sättas i t ex bättre omhändertagande av
patienterna. Patientenkäternas resultat
stödjer också uppfattningen att de upp-
lever vården som positiv.

Projektet har dessutom visat att det
är möjligt att, som en integrerad del i
den dagliga verksamheten, finna vägar
att förbättra densamma. Effekterna av
det kontinuerliga förbättringsarbetet
skall nu följas genom fortlöpande ana-
lyser av verksamhetens måluppfyllelse.

Också ur strikt ekonomisk synvinkel
är vår uppfattning att projektet lönade
sig. Ett flertal rena besparingsförslag
kunde presenteras för klinikledningen. 

En central del i kvalitetsutvecklings-
arbetet inom sjukvården är att formule-
ra mål (Figur 1) som är gemensamma
för alla parter (patienter, personal, ad-
ministratörer, politiskt förtroendevalda
m fl). Dessa mål måste förena värden
för patienten (t ex tillgänglighet), för
personal (professionellt omhänderta-
gande) med resultatet (kostnader). Det
kan visa sig särskilt svårt att förena des-
sa mål, som delvis står i ett motsatsför-
hållande, i en tid av stora förändringar
inom svensk sjukvård [13].

Tidsbrist och osäkerhet
största problemen
De problem vi mötte under arbetets

gång var främst tidsbrist och osäkerhet,
men ibland också en direkt avog inställ-
ning. Detta kunde vi bearbeta med hjälp
av öppenhet och information. Ett pro-

jekt av denna typ ger lätt upphov till oro
eftersom en del medarbetare kan känna
sina ställningar hotade. Projektets syfte
var dock inte att minska antalet medar-
betare utan att förbättra patientomhän-
dertagandet genom att minska tidsspil-
let och omfördela resurser. Därutöver
ville vi skapa en målstyrd verksamhet
med tydliga mål.

För styrning och utveckling av verk-
samheten krävs system för uppföljning.
Till detta krävs datorstöd. Hjärtinten-
sivvårdsavdelningen har sedan många
år en datoriserad journal ur vilken det
går att erhålla nödvändiga kliniska upp-
gifter. Därutöver krävs tillgång till de
ekonomiska resultaten. Under projek-
tets gång infördes datajournal på medi-
cinska kliniken, vilket är ett gott stöd för
det fortsatta kvalitetsarbetet.

Sammanfattning
Kvalitetsarbete skall vara en ständigt

pågående process där alla medarbetare
måste vara delaktiga. Vårt kvalitetsar-
bete genomfördes också med ett brett
engagemang från alla. Under projektets
gång kunde vi konstatera hur medarbe-
tarnas inlevelse fördjupades i och med
att de fick egna tydliga mål och ansvar
för måluppfyllelsen. Vi tror att det sätt
vi arbetat på har lagt grunden för en
fortsatt framgångsrik kvalitetsutveck-
ling.

Ledningens enighet och ledarens be-
tydelse har lyfts fram som en avgöran-
de framgångsfaktor. Vi har också under
projektets gång betonat värdet av den
personliga inställningen hos de medar-
betare som utför arbetet.

Detta kvalitetsutvecklingsarbete skul-
le inte ha kunnat genomföras utan den
helhjärtade uppslutning och det breda
engagemang som alla medarbetare vi-
sat. För detta vill vi framföra vårt tack.
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Tabell I. Sammanställning av uppskattade ti-
der som åtgick i olika moment utan att pro-
cessen fortskred. Summan av dessa tim-
mar/år motsvarar ungefär 10 procent av total
tillgänglig tid.

Tidsspill,
timmar/år

Inom avdelningen 2 920
I förhållande till röntgen, 
kliniskt kemiskt och kliniskt
fysiologiskt laboratorium 205
Den öppna kardiologiska
mottagningen 1 059
Administration m m 760

Summa 4 944


