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Kvalitet har blivit sjukvårdspolitikens fa-
voritadjektiv – när ny organisations- el-
ler vårdvalsmodell ska införas är det kva-

liteten som ska styra. Dessa goda intentioner är
dock behäftade med ett problem: praktiskt an-
vändbara och rättvisande kvalitetsindikatorer
saknas. Om de hade funnits skulle de för länge
sedan kommit i allmänt bruk.

En anledning till att kvalitetsmåtten ofta är
trubbiga är att enstaka indikatorer används för
att beskriva en komplex interaktion mellan pa-
tient och sjukvårdsapparat. Denna begräns-
ning har man försökt komma förbi genom att
lägga samman ett antal indikatorer till ett så
kallat kompositindex. Resultaten av en brittisk
studie där man vägt ihop 32 indikatorer för att
gradera vårdens kvalitet för ett antal folksjuk-
domar verkar lovande (BMJ 2008;337:a957).

Författarna har begränsat sig till att under-
söka hur vårdinrättningar följer accepterade
riktlinjer för att utreda, behandla och bemöta
patienterna. För att utforma riktlinjerna an-

vändes en blandning av evidensbaserad teori
och konsensus hos en klinisk expertpanel.

Hur bra är detta brittiska kompositindex
jämfört med andra kvalitetsmått?

Det mäter inte faktiska utfall men ger ett
begripligt mått på hur väl en vårdinrätt-
ning följer riktlinjerna för ett optimalt

omhändertagande. Indexet avslöjade stora
skillnader i vårdkvalitet inte bara mellan in-
rättningar utan också mellan olika sjukdoms-
grupper. Åkommor med positiv folkhälsotrend
som hjärt–kärlsjukdom behandlades med stör-
re följsamhet till riktlinjerna än tillstånd som
artros. Det innebär att kvalitetsmåttet kunde
användas för att identifiera problemområden
och för att skapa positiva incitament genom
anpassning av ersättningssystemet. Kvalitets-
mått i form av kompositindex är rätt väg att gå,
konkluderar författarna, som dock inte betrak-
tar något system som helt färdigt för praktiskt
bruk.

På jakt efter sjukvårdens kvalitetsmått
»Åkommor med po-
sitiv folkhälsotrend
som hjärt–kärlsjuk-
dom behandlades
med större följsam-
het till riktlinjerna
än tillstånd som 
artros.«
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• Åldrande löpare lever längre

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
<www.icmje.org>.

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
 publicerade på lakartidningen.se
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DEBATT OCH BREV Slöjan bidrar till D-vitamin-
brist, både hos kvinnan och hos det ofödda
barnet. Sidan 2343

KULTUR Rabelais och
Céline – själavand-
ring? Sidan 2351




