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omöjlig uppgift» att diagnosen hjärt-
svikt ställdes med hjälp av EKG hos 70
procent av patienterna. 

Huruvida det är omöjligt eller ej tar
vi inte ställning till, men av kartlägg-
ningen framkom att hos 70 procent av
patienterna användes EKG som ett
hjälpmedel i samband med diagnosti-
ken. 

Vidare, och som ABL–HL–AM sä-

kert vet, är det allmänt vedertaget att av
utrymmesskäl redovisa tidigare arbeten
och metoder med referens (i det här fal-
let kvalitetsutvecklingsprojektet DHIP
– Diagnos hjärtsvikt i primärvården). 

Visst önskar även vi delge läsarna
alla detaljer i vår kartläggning, men ty-
värr medges inte nödvändigt utrymme. 

ABL–HL–AM frågar också vad vi
egentligen vet om hjärtsviktspatienters

resursförbrukning. Syftet med studien
är just att kartlägga resursförbrukning-
en, och det är exakt vad som redovisas i
artikeln, varken mer eller mindre.
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Nog skulle de tre orden – »Vad är
det?» – under de olika budorden i Lut-
hers katekes, den som vi äldre tröskade
oss igenom under vår konfirmationsun-
dervisning, också här vara på sin plats.

Vapensäkring
Vapensäkring behöver väl inte för-

klaras speciellt mycket. När vi använder
vapensäkringen och säkrar vårt vapen
går det inte att använda, även om »pa-
tron ur» är att rekommendera i sådana
sammanhang. 

Kvalitetssäkring
Vad kvalitetssäkring är har många

ofta frågat sig. Om vi säkrar kvaliteten,
vad i fridens dar gör vi då? Gör vi kva-
liteten oanvändbar? Så är naturligtvis
inte avsikten med begreppet, men tolk-
ningen är oklar. Vi inom professionen
förstår nog vad som egentligen avses,
men begreppet ger ett statiskt intryck.
Har vi en gång »säkrat» kvaliteten, är då
allt gott och väl?! 

Nu är det så att kvaliteten på vårt ar-
bete – den produkt vi producerar – är,
eller kanske mera korrekt, under inga
förhållanden får vara statisk. Den mås-
te ständigt förnyas. Det finns inget som
är så bra att det inte kan göras bättre, och
nya kunskaper och erfarenheter tillförs
ständigt.

När det gäller centrala administrati-
va åtgärder börjar man tyvärr ofta byg-
ga taket innan grunden är lagd. Så ock-
så här. Först måste vi naturligtvis se ef-
ter vad det är vi skall sätta en kvalitets-
stämpel på. Vi måste självfallet börja
med en produktkontroll, en beskrivning
och analys av vad vi åstadkommer, in-
nan vi kan sätta »bra», »acceptabelt» el-
ler »dåligt» på det. 

Vi som sysslat och sysslar med tu-

mörbehandling har gjort det lätt för oss
genom väl beskrivna åtgärder (opera-
tivt, radioterapeutiskt, medikamen-
tellt), god uppföljning och, framför allt,
»hårda», relativt lättbeskrivna slutre-
sultat.

Den medicinska verksamheten vid
exempelvis vårdcentraler är däremot
betydligt svårare att beskriva och doku-
mentera. På grund av de medicinska
problemens stora mångfald och kom-
plexitet har därför kontroll av kvaliteten
oftast riktats mot administrativa och
byråkratiska problem som exempelvis
väntetider. Detta är självfallet också
mycket viktigt. 

Utmönstra »kvalitetssäkring» 
Jag anser att begreppet kvalitetssäk-

ring bör utgå och ersättas med något an-
nat, om det nu skall behövas. Jag tror
nämligen att professionen inte behöver
»pekpinnar» eller egendomliga slo-
gans. Det är mycket svårt att tänka sig
att någon inom sjukvården verksam
tycker om när sjuka människor inte får
eller inte kan ges optimal vård.

Medicinskt färdigbehandlad 
Så till medicinskt färdigbehandlad –

vad är det? Professionen vet det natur-
ligtvis, men tolkningar som görs utan-
för professionen är eller kan vara häp-
nadsväckande, för att inte säga kusliga.

Jag kanske har missuppfattat det
hela, men agerandet från enheter utan-
för sjukhusen skrämmer mig. 

Att en patient är medicinskt färdig-
behandlad förefaller kunna tolkas som
om ytterligare sjukhusvård och medi-
cinska åtgärder inte är eller kommer att
bli aktuella. Det som återstår är bara att
avlägsna en eventuell pacemaker innan
vederbörande rullas in i brännugnen el-

ler bäddas tre alnar i jord.
Jag tror att detta sätt att se på proble-

met med färdigbehandlade kan ha bi-
dragit till den s k Ädelreformens have-
ri. (Att psykiatrireformen havererat har
tydligen de flesta klart för sig. Att en
mentalt retarderad yngling i »enskilt
boende» har en A-lagare som sambo
eller inneboende, för att ta ett konkret
exempel, var väl inte vad man hade av-
sett!)

Underskattning av vårdbehovet
Vård i hemmet och enskilt boende

tycks också ha varit ledstjärnan för
kommunerna vid lösning av åldrings-
vårdens problem. Detta är naturligtvis i
och för sig positivt, men det förefaller
som man grovt underskattat behovet av
sängbunden vård – vård på vad som ti-
digare kallades kronikeravdelningar. 

De flesta vill vara hemma i kretsen
av sina kära när döden kommer, men
detta är få förunnat. Många av oss drab-
bas av progredierande åldersföränd-
ringar och sjukdomar som kräver lång-
varig och mycket personalkrävande
vård – vård som inte kan ges i hemmet. 

Vårdarbetet i »dödens väntrum» är
också både fysiskt och psykiskt mycket
tungt för personalen. Jag hyser den
största respekt för och uppskattning av
deras sätt att arbeta, men att utestänga
läkarkollektivet från dessa enheter och
lägga ansvaret på socialtjänsten både
när det gäller in- och utskrivningar och
behovet av läkarkontakt är olyckligt.

Såvitt man inte kan eller inte enbart
vill skylla på kraftigt minskande ekono-
miska resurser har Ädelreformen
dessvärre inneburit en försämring för
många gamla och sjuka.
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Kvalitetssäkring – vapensäkring – medicinskt färdigbehandlad
Med Luther kan vi fråga: ”Vad är det?”
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