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Ett sätt att säkra kvaliteten
inom den privata, särskilt den
psykiatriska och psykoterapeu-
tiska, läkarvården är att förut-
om årliga rapporter till lands-
ting och Socialstyrelsen ta fram
data som rör läkarens och per-
sonalens utbildning, utrustning,
lokaler och adminstration. Dess-
utom kan man bilda små
granskningsgrupper bestående
av några kolleger som har möte
på den mottagning som ska
skärskådas för dagen. 

Socialstyrelsens nya föreskrifter
(SOSFS 1996:24) är tillsammans med
Donabedians [1] modell utgångspunk-
ten för det sätt att arbeta med kvalitets-
säkring inom det privata psykiatriska
och psykoterapeutiska vårdområdet
som presenteras här.

Etiska regler
När Socialstyrelsens föreskrifter

aviserades 1993 oroade sig många för
att sekretessen skulle hotas. Oron är be-
fogad om inte kvalitetssäkringssyste-
men genomsyras av de läkaretiska reg-
lerna [2]. Genom att dessa har sina röt-
ter djupt i den helande traditionen syn-
liggörs en rad problem vid mötet mellan
dem och vår moderna samhällsstruktur,
inte minst dem som är förknippade med
att största delen av sjukvården finansie-
ras av offentliga medel.

Förtroende och sekretess betonas i
International code of medical ethics. »A
physician shall preserve absolute confi-
dentiality in all he knows about his pa-
tient, even after the patient has died.»
Utifrån det etiska påbudet blir det vik-
tigt att registrera brott mot sekretessen,
exempelvis när diagnosen registreras på
en receptblankett. Genom att notera av-
steg från tystnadsplikten kan den medi-
cinska professionen föra meningsfulla

samtal om vilka uppgifter som är priva-
ta och vilka som kan lämnas ut till of-
fentliga register.

Lojaliteten mot den enskilde patien-
ten kan komma i konflikt med det berät-
tigade kollektiva intresset av att så
många som möjligt får en så bra vård
som de gemensamma resurserna tillå-
ter. Men hur ofta är omständigheterna
sådana att vi inte kan erbjuda våra pati-
enter bästa möjliga vård? Den frågan
kräver särskild uppmärksamhet när vår-
dens resurser krymper, när den enskilde
patienten värderas i förhållande till pri-
oriterade mål och när laboratorieunder-
sökningar och förflyttningar mellan
vårdnivåer förenas med kostnader och
administrativa hinder.

För att skapa förtroende behöver lä-
karen vara emotionellt närvarande och
helhjärtad i sitt möte med patienten.
Den hållningen störs lätt om man upp-
fattar sig själv som ett instrument för
någon annan, kanske för ett vårdpro-
gram eller för ett system som man inte
kan företräda på ett helhjärtat sätt [3].
För att fästa uppmärksamheten på des-
sa problem behöver diskussionen om
relationen mellan konst och vetenskap

återupplivas. Ett sätt kan vara att regi-
strera antalet styrdokument som den en-
skilde läkaren förväntas följa.

Nationellt projekt för psykiatrin
Arbetet med kvalitetssäkring var ett

viktigt incitament för bildandet av ett
nätverk bland de privatpraktiserande
psykiatrerna och för att medverka i ut-
vecklingen av kvalitetsindikatorer i ett
nationellt projekt [4]. Under arbetets
gång har det blivit tydligt att betydelsen
av begreppet kvalitet inte är entydig.
Patienten, praktikern, klinikchefen,
landstingsledningen och Socialstyrel-
sen har olika utgångspunkter. Det kom-
mer att ta tid innan vi har siktet inställt
på samma mål. Samtidigt kan diskus-
sioner utifrån medvetet formulerade
målkonflikter i sig verka kvalitetshöj-
ande. Projektet enades om följande sex
indikatorer:

1. Andelen inbokade öppenvårdsbe-
sök till vilka patienterna inte inställt sig
och inte heller lämnat återbud. 

2. Andelen patienter i öppen- och
heldygnsvård som är bedömda enligt
GAF (Global assessment of function-
ing).

3a. Andelen av de tvångsintagna
som är informerade om sin egen intag-
ningsform enligt journalanteckning.

3b. Andelen av patienter i heldygns-
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vård som känner till sin egen intag-
ningsform.

4. Andelen patienter i sluten vård för
vilka det upprättats en behandlings-
plan/vårdplan.

5. Andelen av de patienter som aktu-
aliserats inom psykiatrisk vårdorgani-
sation på grund av suicidförsök och som
har blivit bedömda av psykiatrisk speci-
alist inom 24 timmar efter aktualise-
ringen.

6. Andelen intagna där personal efter
patientens samtycke har haft kontakt
med anhöriga eller närstående senast
inom 36 timmar och kommit överens
om fortsatt kontakt med patientansvarig
läkare.

»Kvalprak»
Specialitetsföreningarnas indikato-

rer beskriver inte den fysiska mottag-
ningen, fortbildningen av personalen,
underhåll av lokaler och patientadmi-
nistrativa rutiner. För att svara mot det-
ta behov har Stor-Stockholms privatlä-
karförening tagit fram ett system för
kvalitetssäkring som kallas Kvalprak
och som har varit i bruk i ett år. Den bä-
rande tanken är att fortlöpande doku-
mentation är den bästa vägen att upp-
täcka svaga punkter och att förändra
handlingsmönster. Privatläkare från oli-
ka specialiteter träffades i tre olika ar-
betsgrupper med rubrikerna struktur,
process och resultat och med uppgift att
utarbeta ett protokoll som kan användas
oberoende av specialitet. 

Med struktur menas tillgängliga re-
surser i form av personal, lokaler, ut-
rustning samt adminsitrativa rutiner.

Under rubriken process sker en kon-
troll av mottagningens inriktning och av
att man arbetar inom ramen för de mål
som satts upp. Dessutom dokumenteras
åtgärder som vidtagits för att bibehålla
eller höja kompetensen. Data registre-
ras som avspeglar remissflödet och
mottagningens plats i vårdkedjan. En
annan viktig punkt är underhåll av
medicinsk teknisk utrustning och jour-
nalsystem.

En vecka årligen registreras ålder,
diagnos, åtgärd samt vårdtyngd. På det
sättet får man en uppfattning om det ar-
bete som görs inom det privata vårdom-
rådet i sin helhet. De enskilda mottag-
ningarna kan jämföra sina egna presta-
tioner med mottagningar inom samma
specialitet.

Resultatdelen vållade mest huvud-
bry. Till att börja med får mottagningar-
na göra en subjektiv skattning av sam-
arbetet med vårdgrannar, laboratorier,
landsting och försäkringskassa. Hur
förhåller sig mottagningens kunnande
och möjligheter i förhållande till mot-
svarande mottagning på en universitets-
klinik? 

400 privatläkare från hela landet har

anslutit sig till Kvalprak. Resultatet av
det första årets kvalitetssäkringsarbete
bearbetas just nu och de anslutna mot-
tagningarna kommer att få ta del av re-
sultatet. Genom att proceduren uppre-
pas årligen finns en rimlig garanti för att
mottagningarna rättar till brister som
upptäcks och därmed höjer sin standard. 

Kollegial granskning
Det som är specifikt för en enskild

mottagning täcks inte av specialitets-
föreningarnas indikatorer och av Kval-
prak. Den kollegiala granskningsgrup-
pen kan bli ett komplement. Bland de
privatpraktiserande psykiatrikerna har
flera sådana grupper börjat arbeta det
senaste året. Det regelbundet återkom-
mande samtalet med kolleger man själv
valt och har förtroende för har förutsätt-
ningar att bli det viktigaste inslaget i det
kvalitetshöjande arbetet. Genom att i
förväg bestämma vilka uppgifter som
skall presenteras struktureras den kolle-
giala granskningsgruppens möten [5].
Förberedelserna av underlaget till ett
sådant samtal ger anledning att tänka
igenom den egna verksamheten. Det
blir en intern revision, medan presenta-
tionen av materialet, kollegernas
granskning av det och samtalet med
dem blir en form av extern revision som
lämpar sig för en privat mottagning.

Gruppens möte förläggs till den mot-
tagning som granskas och därigenom
får man en uppfattning om utseende,
standard och inte minst viktigt om at-
mosfären i mottagningen. Att få ta del
av kollegernas arbetsscheman har varit
intressant i den grupp jag själv deltar i
tillsammans med tre andra kolleger.
Fördelningen av besöken mellan lång-
tidskontroller, korttidsterapier, konsul-
tationer, psykoterapier, psykoanalyser
samt handledningar varierar. Dessutom
skiljer sig våra veckoarbetstider åt lik-
som antalet arbetsveckor per år. Det har
redan lett till diskussioner om vad som
är en rimlig arbetsbörda. Hur många te-
rapeutiska processer är det möjligt att
härbergera? Hur många timmar om da-
gen orkar man vara intensivt koncentre-
rad och mottagare för emotionellt lad-
dad kommunikation innan kvaliteten i
arbetet sjunker? 

För att få en översikt över mottag-
ningarnas verksamhet ställs en del ma-
terial samman utifrån en på förhand be-
stämd mall. I mottagningar med psyko-
terapeutisk inriktning är det lämpligt att
presentera data under följande rubriker:
1. Socialt, 2. Diagnostik, 3. Ramar, 4.
Behandlingens tidsutsträckning, 5. Den
psykoterapeutiska processens utveck-
ling, 6. Sammanfattande omdöme om
den psykoterapeutiska processens ut-
veckling, 7. Handledning.

Deltagarna i granskningsgruppen får
snabbt en uppfattning om mottagning-

ens inriktning och de patienter som be-
handlas där. För att få en mer ingående
förståelse av enskilda processer finns
möjlighet att ta del av material som ger
en uppfattning om centrala teman, över-
föring och motöverföring, typer av in-
terventioner och processens utveckling.

För att det över huvud taget skall
vara möjligt att föra denna typ av sam-
tal är det av största vikt att samtliga
medlemmar i granskningsgruppen är
införstådda med att det som framkom-
mer under den kollegiala granskningen
omgärdas av samma etiska kodex som
gäller för patientsamtalet.

Måste kännas meningsfullt
Den modell som presenterats utgår

från att registrerade data presenteras i
en årlig verksamhetsberättelse till
landsting och Socialstyrelsen, i två rap-
porter till Kvalprak samt i ett underlag
inför det årliga mötet med den kollegia-
la granskningsgruppen.

Svagheten ligger i tidsåtgången. Re-
gistrering av data, sammanställning av
rapporter samt fyra sammanträden med
den kollegiala granskningsgruppen krä-
ver ungefär 30 timmar per år på en liten
mottagning. För att motivera en sådan
satsning krävs att arbetet med att ut-
veckla mottagningens kvalitet upplevs
som meningsfullt och lustfyllt. Annars
finns det en risk att de årliga rapporter-
na kommer att uppfattas som något nöd-
vändigt ont.

Den kollegiala granskningsgruppen
motverkar denna tendens genom att den
ger utrymme för ett levande samtal.
Dessutom skapas försutsättningar att
undvika de faror som ligger i kategori-
sering. Hela tiden måste vi vara upp-
märksamma på den spänning som finns
mellan indikatorernas strävan mot all-
mängiltighet och den kliniska verklig-
hetens bundenhet till det specifika, till
den unika individen och bemötandet av
denne. Det är det viktiga. Om vi har sik-
tet inställt på att hjälpa den enskilde pa-
tienten kan arbetet med att säkra mot-
tagningarnas kvalitet vara både spän-
nande och utvecklande.
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