
❙ ❙ Benchmarking såväl som medicinsk
revision utgör två av de verktyg som an-
vänts inom kvalitetsutvecklingsarbetet
sedan ett antal decennier, dock i större
utsträckning internationellt än inom
Sverige [1]. Benchmarking startade
mycket enkelt genom att man satte upp
ett riktmärke (benchmark) som skulle
överträffas. Rank Xerox var det kända
pionjärföretaget, men idag har ett stort
antal internationella företag utvecklat
benchmarking till ett strategiskt system
för kvalitetsutveckling. 

I denna artikel menas med medicinsk
revision eller »clinical audit« en kvali-
tetsmetod för självgranskning, och såle-
des inte en revision utförd av utomståen-
de. Den skandinaviska tillämpningen av
det engelska »clinical audit«-begreppet
introducerades och utvecklas idag vida-
re inom ett nordiskt nätverk med cent-
rum vid Institutionen för almen medicin
vid Odense universitet.

Förstärkning av gängse kvalitetsarbete
Den i detta referat kommenterade pro-
spektiva randomiserade studien [2] visa-
de att man kunde ytterligare förstärka ett
pågående kvalitetsarbete genom att till
en mera gängse anonym rapportering
addera ett realistiskt referens- eller rikt-
värde (benchmark), som deltagarna själ-
va upplevde som möjligt att uppnå.

Studien omfattande 70 läkare arbe-
tande i primärvård och deras 2 978 Me-
dicare-patienter, 65 år eller äldre och
med diabetes. Samtliga läkare deltog i
ett omfattande kvalitetsutvecklingspro-
jekt för diabetesvården i Alabama
(Ambulatory Care Quality Improve-
ment Project – ACQIP), som riktades till
300 specialister i allmänmedicin, intern-
medicin och endokrinologi i tre stater,
Alabama, Iowa och Maryland, alla med
minst 25 diabetespatienter.

Kvalitetsarbete på läkarmottagningar
ACQIP innebar att läkarna efter en initi-
al insamling av data för ett antal kvali-
tetsmått inom diabetesvården under 18
månader 1995–1996 deltog i ett inten-

sivt mångfacetterat kvalitetsutveck-
lingsprogram.  Projektet startade med att
varje läkarmottagning under handled-
ning utarbetade en lokal plan för sitt kva-
litetsarbete. Därefter diskuterade man
nödvändiga förändringar av vården och
analyserade svårigheter och olika meto-
der för genomförande. Deltagande läka-
re erhöll löpande information om sina
och mottagningens individuella data i
jämförelse med hela gruppen.

Kvalitetsvariabler
De kvalitetsvariabler man mätte skulle
både kunna utvärdera förbättringar inom
vårdprocessen och utgöra enkla kvali-
tetsmått. 

Det gällde att minst en gång under
den aktuella 18-månadersperioden hos
sina patienter kontrollera HbA1C, ko-
lesterol, triglycerider och kreatinin samt
genomföra en undersökning av fotsta-
tus. Dessutom ingick influensavaccine-
ring som en oberoende variabel. Det an-
vända prestationsmåttet var förhållandet
mellan antalet patienter som fått respek-
tive variabel utförd och totalantalet möj-
liga patienter.

Den aktuella studien utfördes som en
ytterligare intervention inom ACQIP-
projektet genom att de 97 deltagande lä-
karna i Alabama randomiserades till två
grupper, antingen kontrollgrupp eller
experimentgruppen. Resultaten från de
70 läkare som fullföljde ACQIP-projek-
tet i Alabama redovisas i artikeln.

Projektet innebar att till den löpande
feedback som ingick i  ACQIP-projektet
adderades ett särskilt referensvärde för
varje variabel. Detta referens- eller rikt-
värde skulle upplevas som realistiskt
och uppnåeligt av deltagarna (»an
achievable benchmark«) och sändes så-
ledes ut till försöksgruppen men inte till
läkarna i kontrollgruppen.  

Ideala referensvärden beräknas
Det ideala referensvärdet beräknades för
de olika variablerna, exempelvis influ-
ensavaccinationer, som medelvärdet för
de övre 10 procenten av deltagande läka-
re, framräknat genom att varje läkares
prestationsmått bestämdes och därefter
rankades inbördes. 

De framräknade referensvärdena var
för influensavaccination 82 procent, fot-
examination 86 procent, bestämning av
HbA1C 97 procent, kolesterol 99 pro-
cent och triglycerider 98 procent. För-
bättring  av resultaten skedde i både in-
terventions- och kontrollgrupp från re-

gistrerade basnivåer, även om man inte
nådde upp till den eftersträvade nivån.

För influensavaccination och fotun-
dersökning av diabetiker liksom HbA1C
var förändringarna signifikanta inom
båda grupperna. Förändringarna vad
gällde kolesterol och triglycerider var
mindre tydliga.

Vid jämförelse mellan de båda grup-
perna hade försöksgruppens patienter
signifikant högre chans att erhålla influ-
ensavaccinering och få undersökning av
HbA1C och fotstatus genomförd. 

Utgående från dessa resultat blir för-
fattarnas konklusion att man ytterligare
kan öka effekten av intervention inom
mera generella kvalitetssystem genom
att använda referens- eller riktvärden
(benchmarks), som den enskilde läkaren
upplever som realistiska och uppnåeli-
ga, då man återför hans/hennes resultat.

Studien har begränsningar
En av studiens viktiga begränsningar är
frivilligheten, något som våra egna ut-
värderingar av medicinsk revision också
antyder [3, 4]. Det är tydligen så att de
som engagerar sig i ett kvalitetsutveck-
lingsprojekt också redan från början till-
hör en grupp som är mera benägen och
parat till förändring. Detta var nödvän-
digt eftersom grundförutsättningen, del-
tagande i det större ACQIP-projektet,
var frivilligt. Ett viktigt aktuellt forsk-
ningsfält är att försöka utröna hur man
skall kunna nå den icke förändringsbe-
nägna gruppen. Studien kan inte heller
ge svar på frågan om hur beständiga de
iakttagna förändringarna kan vara.  

Forskarna har här studerat effekti-
viteten hos ett nytt och enkelt verktyg för
kvalitetsutveckling som dock kräver till-
gång till en snabb databas för att enkelt
bestämma aktuella rikt- eller referens-
värden. Inom de datoriserade journal-
system som idag används inom vården
är det ofta svårt att få önskade utdata.
Enkla verktyg behöver introduceras och
utvärderas i detta sammanhang [5].

Kvalitetsutveckling kräver av både
individ och organisation en vilja till för-
ändring och anpassning till nya rutiner
och rön.

De svenska allomfattande kvalitets-
systemen har genomgående införts från
organisationernas topp, och det finns an-
ledning att förmoda att ett sådant föränd-
ringsarbete stjäl mer tid och kraft från
verksamheten än det skapar nytta [6].

Enkla mått som är möjliga att identi-
fiera även på individnivå kan troligen
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vara väl så viktiga för ett framgångsrikt
kvalitetsutvecklingsarbete. Inom indu-
strin har benchmarking efter hand ut-
vecklats till en strategi för kvalitetsut-
veckling.

Krävande utvärderingar 
Den här studien visar att det är krävande
att göra seriösa utvärderingar av även
enkelt definierade verktyg för kvalitets-
utveckling. När det gäller de stora kvali-
tetssystemen är prospektiva randomise-
rade utvärderingsstudier knappast ett re-
alistiskt alternativ. 

Detta innebär förhoppningsvis att de-
ras överlevnadsmöjligheter är små.
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I samband med 1994 års handikappreform beslutade riksdagen att
stimulera utvecklingen av rehabilitering och habilitering med 1,4 miljoner
kronor, bidrag som Socialstyrelsen fördelade och följde upp. Ett axplock av
de medicinskt fokuserade projekt som bedömts vara av riksintresse har
presenterats som separata artiklar i Läkartidningen under 1996 och 1997
och i serieform under 1999–2001.

Denna serie har nu samlats i ett särtryck, som av Socialstyrelsens projekt-
grupp kompletterats med två rapporter som inte redovisats i tidningen.
Särtrycket täcker ett brett spektrum av rehabiliteringen och habilitering,
t ex vid slaganfall, demens och svåra hjärnskador, för barn med särskilda
behov och de många små grupperna med ovanliga funktionshinder.

Skriften har distribuerats av Socialstyrelsen. En mindre upplaga finns att
beställa från Läkartidningen. 
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