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Svensk förening för allmän-
medicin, SFAM, har i många år
varit engagerad i primärvår-
dens kvalitetsutveckling. Nu be-
farar företrädare för föreningen
att den pågående kvalitetsut-
vecklingen äventyras av krav
som ställs från centrala upp-
dragsgivare. En konferens med
bred uppslutning visade att det
ändå finns en samsyn mellan po-
litiker, administratörer, vård-
centralschefer och distrikts-
läkare.

SFAM har i sex punkter sam-
manfattat de viktigaste förut-
sättningarna för en fortsatt god
utveckling av kvalitetssystem i
primärvården.

Inom SFAM känner vi oro över de
svårigheter som möter oss i arbetet med
kvalitetsutveckling i primärvården.
Krav som inte förankrats och som ska-
par avståndstagande och bristande en-
gagemang pressas på sjukvården av
centrala uppdragsgivare. De senaste
årens kvalitetsutvecklingsarbete även-
tyras om vi inte får använda våra krafter
till annat än att strida om hur arbetet
skall gå vidare.

SFAM har sedan många år aktivt drivit
kvalitetsutvecklingsfrågor och fäst upp-
märksamheten på ansvarsfördelningen
mellan professionen och övriga aktörer i
sjukvården. Arbetsgruppen för kvalitets-
utveckling, SFAM.Q, bildades 1991.

Ett policydokument, »SFAMs kvali-
tetsprogram» [1], om vad som bör vara

kvalitetsutvecklingens syfte och mål
formulerades 1995.

Sex punkter för utveckling
Nu har SFAM.Q i sex punkter for-

mulerat följande viktiga förutsättningar
för en positiv utveckling av kvalitets-
system i primärvården:

1. Gemensam syn på kvalitetsarbetet
från vårdgivare, verksamhetschef, häl-
so- och sjukvårdspersonal och tillsyns-
myndigheten. För att bygga och under-
hålla ett fungerande kvalitetssystem
krävs en kontinuerlig dialog mellan
dessa aktörer.

2. Möjlighet att välja kvalitetsut-
vecklingsmetoder och utformning av
kvalitetssystem som är väl anpassat till
den egna verksamhetens förutsättning-
ar.

Instrument, metoder och kvalitets-
system skall vara ändamålsenliga, me-
ningsfulla och stimulerande att arbeta
med. Då har kvalitetsarbetet förutsätt-
ningar att bli en integrerad del av pati-
entarbetet och den övriga verksamhe-
ten.

3. Stimulans och stöd till kvalitetsar-
betet i primärvården. Skapa ekonomis-
ka och tidsmässiga förutsättningar, så
att inte enbart direkt patientanknutet ar-
bete prioriteras. Realistisk storlek på
lista/upptagningsområde.

Ge stöd i form av utbildning, hand-
ledning och i användningen av olika in-
strument för kvalitetskontroll och kvali-
tetsutveckling i ett kvalitetssystem.

Möjliggör utbyte av erfarenheter lo-
kalt och nationellt, mellan vårdcentra-
ler, mellan olika yrkesgrupper och mel-
lan olika vårdnivåer, för att sprida kun-
skap om etablerade och väl beprövade
metoder för kvalitetsutveckling i pri-
märvården.

4. Balans mellan kontroll, uppfölj-
ning, utveckling och utvärdering. Säker
vård för patienten (avvikelser, Lex Ma-
ria) och väl fungerande och säkra ruti-
ner i organisationen kan kräva kontroll.

För att kunna leda och styra verk-
samheten krävs adekvat uppföljning
med mätning och granskning av olika
slag.

Olika instrument för den professio-
nella utvecklingen, som ger bästa möj-
liga möte med patienten, går inte att

mäta på samma sätt. Utvecklingspro-
cesser förutsätter förtroende och stimu-
lans och motverkas av detaljkontroll.

Metoder för såväl kontroll som upp-
följning och utveckling kräver kritisk
utvärdering. Återkoppling till alla be-
rörda sluter kvalitetscirkeln.

5. Utveckling och evaluering av me-
toder. Stimulera utveckling och utvär-
dering av metoder för kvalitetsarbete i
primärvården. Fler behöver konstrue-
ras, prövas och valideras. Vilka metoder
ger verkligen effekt? Uppnås eftersträ-
vade effekter? Hur ser fungerande kva-
litetssystem ut?

Kompetens för utveckling och evalu-
ering av metoder finns, och arbetet bör
ske via primärvården i samverkan mel-
lan profession (t ex SFAM), utveck-
lingsenheter och allmänmedicinska
institutioner.

6. Tid och tålamod. Det bör få ta tid
att bygga kvalitetssystem. Den lågtek-
nologiska och småskaliga primärvår-
dens kvalitet är beroende av varje med-
arbetares kompetens, noggrannhet, an-
svarstagande och initiativförmåga. Pro-
cesser som skall engagera flertalet i en
verksamhet och som skall integreras
med det löpande arbetet kräver tid.

En nationell hearing
Hur få med alla chefer och medarbe-

tare i ett effektivt och systematiskt ut-
vecklingsarbete? Våren (13 maj) 1997
arrangerade SFAM.Q tillsammans med
Spri en konferens med detta tema.

Olika kvalitetsaktörer i Sverige
bjöds in till en hearing, där representan-
ter från Socialstyrelsen, Spri, Lands-
tingsförbundet och SFAM diskuterade
viktiga frågor:

Hur skall den nya föreskriften, som
redan trätt i kraft, omsättas i praktiken? 

Hur ser ett kvalitetssystem i sjukvår-
den ut? Bör primärvården utveckla egna
kvalitetssystem för att de skall bli verk-
samhetsanpassade enligt § 1 i kvalitets-
föreskriften?

Hur bråttom är det? Hur kommer So-
cialstyrelsen att utöva sin tillsyn?

Fem kvalitetssystemsprojekt ledda
av allmänläkare presenterades, utfor-
made utifrån lokala förutsättningar i
primärvården. Erfarenheterna hitintills
med gransknings- och ledningsinstru-

Fungerande kvalitetssystem
förutsätter allas engagemang!

Författare
ASTRID BJÖRGELL

distriktsläkare, Allmänmedicinskt
centrum och Råå Läkargrupp, Hel-
singborg, ledamot i SFAM.Q

KJELL LINDSTRÖM 
distriktsläkare, utvecklingsenheten
och vårdcentralen i Habo, ordföran-
de i SFAM.Q.



menten QUL från Landstingsförbundet
och OG från Spri återgavs också.

Bred samsyn 
Ett grupparbete genomfördes. Varje

deltagare fick ta ställning till 15 olika
påståenden om vad som är viktigast för
en positiv utveckling när kvalitets-
system skall etableras i primärvården.
Man fick prioritera vad som är viktigast
genom att fördela tio poäng på de tre
viktigaste påståendena.

Fem politiker, 20 administratörer, 39
vårdcentralschefer, 52 distriktsläkare
och 26 övriga (sjukvårdspersonal, före-
ståndare, kvalitetsansvariga m fl), alltså
sammanlagt 142 av cirka 160 konfe-
rensdeltagare från hela landet, lämnade
bidrag. Detta innebar att sammanlagt
1 400 poäng fördelades på de 15 påstå-
endena.

I Tabell I finns de fyra påståenden
som fick mest och de sex påståenden
som fick minst poäng.

Sammanfattningsvis framkom att i
stort sett ingen (2,3 procent) ansåg att
det var positivt med centrala beslut,
centrala jämförelser och kontroll upp-
ifrån. Den stora majoriteten (96 pro-
cent) ansåg att det viktigaste var att en-
gagera alla i arbetet, skapa frihet att väl-
ja, stimulera processen och etablera en
gemensam syn på hur kvalitetsarbete
skall bedrivas. Kvalitetsarbete i primär-

vård bör alltså stimuleras fram och få
växa underifrån och kan inte kommen-
deras eller kontrolleras fram.

Konsensus i diskussionen
I den avslutande allmänna diskussio-

nen framkom också en samstämmighet
om vägen till ett fungerande kvalitets-
system som kan sammanfattas så här:

Synliggör och bygg vidare på det
kvalitetsarbete som existerar idag. Det
får inte vara för stor skillnad mellan de
mål som sätts och det man kan utföra i
verksamheten. Låt det ta tid!

Engagemang kan man inte lagstifta
fram.

Granskningssystem ställer frågor
men ger inga svar och kommer inte med
några lösningar.

Det finns olika vägar till målet, och
så länge »den bästa metoden» inte exi-
sterar så gäller mångfald.

Granskningssystem och kvalitetssy-
stem bör utvärderas med avseende på
kvalitetseffekter och kostnadseffektivi-
tet.

Vi upplevde konferensen som myck-
et positiv. Särskilt glädjande var den
stora samsyn som fanns mellan Social-
styrelsen, Landstingsförbundet, Spri
och olika företrädare för verksamheten
(politiker, administratörer och sjuk-
vårdspersonal). Om denna samsyn ock-
så råder ute i landstingen är förutsätt-

ningarna goda för en positiv utveckling
av kvalitetsutveckling i primärvården.

Ett nätverk av intresserade allmänlä-
kare och kvalitetsansvariga i läkargrup-
per och på vårdcentraler i hela landet
håller på att bildas. Via detta nätverk
hoppas SFAM.Q kunna fortsätta att
stödja kvalitetsarbetet i svensk primär-
vård bl a genom att visa goda exempel,
utveckla och utvärdera kvalitetsmeto-
der och ordna utbildningar.
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Tabell I. Påståenden om vad som är viktigast för en positiv utveckling när kvalitetssystem ska
etableras i primärvården.

Poäng

De fyra påståenden av 15 som fick mest poäng

Kvalitetssystem bör vara patientorienterade, begripliga och kännas
meningsfulla för all personal. 410

All personal som berörs av ett kvalitetssystem bör vara delaktiga i uppbyggandet
av det och resultaten ska i första hand återföras till dem som utfört kvalitetsarbetet. 252

Man bör sätta realistiska mål vid arbete med kvalitetssystem. Arbetsinsatserna får 
inte bli alltför tidskrävande. Ett kvalitetssystem bör byggas successivt och få ta tid. 243

Det bör finnas en gemensam syn på kvalitetsarbetet från vårdgivare, verksamhets-
chef, hälso- och sjukvårdspersonal och tillsynsmyndighet. 184

De sex påståenden av 15 som fick minst poäng

Det är viktigt att alla verksamheter i ett län eller i en region arbetar utifrån samma
kvalitetssystem och använder samma mätmetoder. Detta ger möjlighet till
kvalitetsjämförelser. 7

Tyngdpunkten i ett kvalitetssystem bör ligga på redovisning av data för att
primärvårdsledningen ska få god kännedom om verksamhetens förtjänster
och brister. 5

Ett kvalitetssystem bör innehålla både kvalitetsutveckling och kontroll. 3

Nationella kvalitetsregister och vårdprogram/vårdriktlinjer bör vara centrala delar
i ett kvalitetssystem. 3

Det är viktigt att fatta centrala beslut i landstingen om hur kvalitetssystem ska
se ut och en tidsplan för när arbetet ska vara klart. 0

Kvalitetssystemets uppgift bör vara att identifiera personal som har negativ
inverkan på vårdkvaliteten. 0
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