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■ debatt och brev

»Vi kommer för första gången 
att ha ett granskningssystem 
som möjliggör ett nationellt 
index med tydlig jämförbar-
het mellan inspekterade en-
heter.« Det skriver Björn-Ove 
Ljungh, IPULS vd, apropå den 
uppmaning till bojkott som 
förts fram i Läkartidningen. 

Sedan IPULS tre ägarorgani-
sationer, Läkarförbundet, 
Läkaresällskapet och Sveri-
ges Kommuner och lands-
ting, för drygt ett år sedan 
gav IPULS uppdraget att ut-
föra extern granskning av ST-
utbildningar har vi arbetat 
intensivt med att utveckla en 
effektiv granskningsmodell 
där det bästa från SPUR bibe-
hålls, men kompletteras med 
moderna vetenskapliga me-
toder kring kvalitetsgransk-
ningar. Ambitionen har un-
der arbetets gång varit att 
vara så transparent och ly-
hörd som möjligt. 

IPULS har varit i kontakt med 
samtliga inspektörer som va-

rit verksamma under 2011, vi 
har genomfört ett stormöte 
med SPUR-samordnarna, 
medverkat vid studierektors-
konferenser och möten med 
ett stort antal specialitetsför-
eningar. Allt i syfte att dela 
information och inhämta 
synpunkter på förändrings- 
och utvecklingsarbetet. Att vi 
ändå, som i debattartikeln i 
LT 7/2012 (sidan 355) av två 
SPUR-inspektörer i reumato-
logi, upplevs ha brustit i vår 
ambition att informera är nå-
got vi beklagar.

Debattörerna uttrycker 
dock ett antal missuppfatt-
ningar i sitt inlägg.

Ingen får »sparken«. Artikel-
författarna talar själva om 
inspektörsrollen som ett fri-
villigt hedersuppdrag, och 
vår ambition är att så många 
som möjligt av nu aktiva in-
spektörer fortsätter sitt vikti-
ga arbete. Men när IPULS nu 
har ansvaret för den externa 
granskningen är det också 
naturligt att de arvoderade 

inspektörerna sluter avtal 
med uppdragsgivaren IPULS. 

»Byråkrater« kommer inte att 
ersätta specialistläkare. Det 
kommer alltid att vara en ut-
bildad specialist som inspek-
terar sin respektive speciali-
tet. Att inspektionerna blir 
mer omfattande och sker på 
fler nivåer än tidigare bety-
der snarare att specialiteter-
nas inflytande och möjlighet 
att påverka utökas.

Socialstyrelsens föreskrif-
ter om extern granskning 
innebär att antalet inspektio-
ner kommer att öka drama-
tiskt. I kombination med den 
nya granskningsmetoden 
kommer detta att ställa krav 
på viss professionalisering 
och kontinuitet i gransk-
ningsuppdraget. Därför ut-
vecklar vi modellen med 
team, där inspektörer kon-
trakteras för ett större antal 
granskningar än vad som ti-
digare oftast varit fallet. 

Erfarna specialister ska i 
vissa fall kontrakteras på del-

tid av IPULS för att på så sätt 
ges möjlighet att fördjupa sig i 
granskningsverksamheten, 
men samtidigt vara fast för-
ankrade i sin specialitet. Med 
den nya utvecklade modellen 
kommer vi också för första 
gången att ha ett gransk-
ningssystem som möjliggör 
ett nationellt index med tyd-
lig jämförbarhet mellan in-
spekterade enheter. Detta 
har tidigare inte varit möjligt. 

Sammanfattningsvis tror 
vi att det förändringsarbete 
vi nu genomför är nödvändigt 
för att möta de juridiska, 
 vetenskapliga och praktiska 
krav som ställs på en effektiv, 
trovärdig och enhetlig 
granskning av blivande 
 specialisters utbildning.

Björn-Ove Ljung
vd, IPULS 

bjorn-ove.ljung@
ipuls.se

ipuls vd bemöter kritiken från spur-inspektörer:

Nödvändigt förändra för att möta kraven

Det har aldrig varit meningen 
att kvalitetsregistren ska vara 
en kommersiell guldgruva. 
Deras värde ligger i att de an-
vänds för att utveckla vården 
till nytta för patienterna, 
framhåller Mona Boström.

Thomas Flodin, ordförande i 
Läkarförbundets etik- och 
ansvarsråd, skriver i Läkar-
tidningen 6/2012 under Sig-
nerat (sidan 263) att Läkar-
förbundet är positivt till den 
femåriga satsning som staten 
och landstingen gör på de na-
tionella kvalitetsregistren. 
Det är glädjande att förbun-
det förstått att läkarnas in-
satser för utvecklingen av re-
gistren värderas högt och att 
deras fortsatta medverkan i 
utvecklingen och användan-
de av registren välkomnas.

Flera av de frågor som Tho-
mas Flodin tar upp är rele-
vanta. Etikfrågan behöver 
diskuteras. Läkarnas syn-
punkter kring detta blir ett 
viktigt inspel till utredning-
en av den aktuella lagstift-
ningen. Direktiven lämnades 
15 december 2011 och utreda-
ren Lena Lundgren, hälso- 
och sjukvårdsdirektör i Öst-
ergötland, ska se till så att 
etikdiskussionen finns med 
som grund för eventuella lag-
förslag.

Frågorna kring vem som äger
data i registren är inte oklara, 
vilket många tycks tro. Den 
myndighet där registret finns 
ansvarar för data och vem 
som får tillgång till dem. I 
normalfallet är myndigheten 
ett landsting. Jag kan förstå 

Thomas Flodins oro för att 
det går för långsamt att ut-
veckla teknik som underlät-
tar överföring av data från 
vårddokumentation till kva-
litetsregister. Men det finns 
idéer och försök som ser 
mycket lovande ut. Många 
 läkare bidrar även i den ut-
vecklingen, vilket jag tack-
samt noterar. Med inställ-
ningen att det ska gå och att 
alla intressenter hjälps åt, är 
jag säker på att lösningen kan 
komma snabbare än Thomas 
Flodin anar.

Kvalitetsregistren har en stor 
potential för verksamhetsut-
veckling och lärande. Vi är 
helt överens med Thomas 
Flodin om det, och jag är glad 
över Läkarförbundets positi-
va inställning till fortsatt ut-

veckling av registren. Det 
vore därför bra om Läkarför-
bundet inte gräver ner sig i 
guldgruvan och i frågan om 
vem som ska få del av guldet 
– det är patienterna som är 
vinnarna.

Mona Boström
tidigare nationell samordnare 
för utvecklingen av nationella 

kvalitetsregister
mona.boström@

social.ministry.se

»Det är glädjande att Läkarför-
bundet förstått att läkarnas in-
satser för utvecklingen av kvali-
tetsregistrern värderas högt.«
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Kvalitetsregistren utvecklar vården

mer om ipuls finns på  
Lakartidningen.se
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