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Medicinska Kvalitetsrådet
(MKR) – Läkarförbundets och Läka-
resällskapets gemensamma organ
för kvalitetsutveckling – rönte berät-
tigad uppmärksamhet när det för 
några år sedan publicerade ett för-
slag till kvalitetsindikatorer för elva
stora specialiteter i den svenska sjuk-
vården.

Rådets uppgift är bl a att samord-
na arbetet inom specialitetsförening-
ar och sektioner, ta initiativ till pro-
jekt för kvalitetsutveckling och spri-
da nationella och internationella er-
farenheter på området. Med den
ovannämnda skriften, som utkom
1993, täckte de framtagna indikato-
rerna uppskattningsvis in 65–70 pro-
cent av vårdvolymen i Sverige.

Därefter har rådet också utarbetat
allmänna riktlinjer för medicinskt
kvalitetsarbete (1995) samt en skrift
om medicinsk kvalitetsrevision
(1996) med förslag till enhetliga me-
toder. Skrifterna har tryckts och dis-
tribuerats av Spri, och förslagen har
även »marknadsförts» bl a på sym-
posier vid Medicinska riksstämman.

I sitt fortsatta arbete har rådet
växlat in på delvis nya och intressan-
ta spår. De inledande projekten inrik-
tade sig huvudsakligen på kvalitets-
indikatorer för specialitetsvisa verk-
samheter (och glädjande nog har det-
ta inspirerat ytterligare specialiteter
att inleda ett motsvarande arbete).

Det nya är att MKR försökt iden-
tifiera problemområden som hand-
läggs över specialitetsgränserna och
där det likväl är angeläget att slå vakt
om kvalitet och säkerhet oavsett var
patienten råkar befinna sig. Ett så-
dant projekt gällde omhändertagan-

de av patienter med smärta från rö-
relseapparaten.

Denna patientgrupp har en hetero-
gen sammansättning med mycket
varierande sjukdomsorsaker, och en-
dast en tredjedel av patienter med
långvarig smärta kan ges specifika
diagnoser. Under sådana förhållan-
den är det ganska naturligt att under-
sökningar och vård sprids ut över oli-
ka discipliner.

Den särskilda arbetsgrupp som
MKR tillsatte för detta arbete fick
därför också en bred representation
från olika specialiteter: allmänmedi-
cin, anestesiologi, geriatrik, ortope-
di, reumatologi och rehabiliterings-
medicin. Även området sjukgymna-
stik är företrätt i gruppen.

Ett första diskussionsunderlag av-
lämnades förra våren med bl a för-
slag till basala indikatorer samt ex-
empel på screening och utvärde-
ringsinstrument. Primärvårdens förs-
tahandsansvar betonas, men också
vikten av ett ökat samarbete mellan
olika instanser samt behovet av kun-
skapsutveckling på området.

Arbetet i gruppen har ännu inte
slutförts utan är föremål för fortsatt
bearbetning och slutjustering. Inom
ett näraliggande område – behand-
ling av tumörrelaterad smärta – har
en annan arbetsgrupp nyligen lagt ett
slutdokument som kan vara värt att
uppmärksamma.

Patienter med cancersjukdom
är typexempel på en grupp där vård
bedrivs inom många olika kliniker
och numera även inom primärvår-
den. Allt fler cancerpatienter kom-
mer att vårdas i hemmen. De allra

flesta skulle kunna få effektiv smärt-
lindring om dagens samlade kunska-
per togs till vara.

Grunden måste vara en analys där
smärtans typ differentieras, eftersom
smärta vid cancer har flera kompo-
nenter. Utifrån denna analys är det
möjligt att välja de analgetika, läke-
medel och vårdmetoder som ger pa-
tienten den högsta livskvaliteten.

Lokala vårdprogram finns på
många ställen, och Socialstyrelsen
har gett ut riktlinjer för smärtbehand-
ling i livets slutskede. Arbetsgrup-
pen ser det som sin uppgift att föra ut
dessa kunskaper till alla enheter där
cancerpatienter vårdas, samt att ut-
veckla en metod för kvalitetssäkring
så att kunskaperna verkligen an-
vänds.

Andra exempel på MKRs multi-
disciplinära arbete är kvalitetssäk-
ring vid användande av medicintek-
niska produkter (under tryckning),
kvalitetsutveckling av akutmottag-
ning (föremål för praktiska försök)
samt förslag till kvalitetsindikatorer
för läkemedelsförskrivning (klar i
höst).

En viktig aspekt av denna nya in-
riktning av MKRs arbete är att den
inte enbart är specialitetsövergripan-
de, utan även inkluderar andra perso-
nalkategorier såsom sjuksköterskor,
sjukgymnaster, sjukhustekniker m fl.

Det vore naturligtvis till stor för-
del för kvalitetsarbetet om man även
ute på kliniker och vårdcentraler kan
ta till vara den samlade kompetens
som annan vårdpersonal kan tillföra.
Det är viktigt att så många som möj-
ligt engageras i strävandena att skapa
en allt bättre vård. •
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