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Yttrande över motion av Olle Reichenberg (m) om kvalitetsarbete i primärvården
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning.
I motionen föreslås att Stockholms läns landsting startar s.k. observatörsprojekt (kollegial granskning) inom primärvården för utveckling av kvalitetsarbetet. Exempel på granskningsarbeten beskrivs från grundskolor. Granskningen sker bl a genom besök och utmynnar i en slutrapport med förslag till
förbättringsåtgärder.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen besluta att yttra sig enligt förvaltningens
synpunkter i det här tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens synpunkter
Hälso- och sjukvården har genomfört s.k.trepartsrevisioner där tre kliniker/sjukhus deltar och granskar varandra. Minst tre verksamheter är engagerade för att eftersträva objektivitet i granskningen.
Det viktiga i kollegial granskning är att man hittar ett antal samarbetsparter
som har förtroende för varandra, och att man hjälper varandra med att
granska verksamheten. Inriktningen är att det ska utföras inom ett utvalt
område t ex att man studerar varandras sätt att ta hand om diabetiker eller
samarbetet med kommunerna alternativt någon annan specifik del av verksamheten.
Den granskningen kan sedan användas för gemensamma diskussioner på
arbetsplatsen och utmynna i konkreta förändringsförslag.
Kollegial granskning är något som enligt förvaltningens mening med fördel
kan initieras/drivas från professionella föreningar som t ex Läkarsällskapet
eller Astmasjuksköterskorna. Det är viktigt att stimulera till initiativ inom
området kvalitetsgranskning, och sannolikt ger det bäst effekt om vårdgivarna själva aktivt driver frågan.
Bilaga:
Motionen
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Inom ramen för det Medicinska Programarbetet har sex kvalitetsområden
tagits fram som grund för kvalitetskrav i avtal och vårdöverenskommelser.
De är:
• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
• Säker vård
• Patientfokuserad vård
• Effektiv vård
• Jämlik vård
• Vård i rimlig tid
Stockholms läns sjukvårdsområde har utifrån dessa kvalitetsområden definierat strategiska aktiviteter i kvalitetsarbetet. För att stödja arbetet med ”kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård” avses att introducera s.k. ”medical
audit”. Det är också en form av kollegial granskning. Termen ”audit” används som ett alternativ till ”revision”. Med begreppet avses en systematisk
granskning av en verksamhet och ordet klargör att granskningen har en mer
formell karaktär än ett kollegialt studiebesök. Måluppfyllelsen inom SLSO
mäts som andelen resultatenheter som tillämpar medical audit.
I sammanhanget kan nämnas det i Stockholms län nu pågående projektet
Verksamhet i Förändring. Det innehåller dock inte kollegial granskning i
den form som motionären menar. Däremot innehåller det erfarenhetsutbyte.
Deltagande enheter (vanligen vårdcentraler) delger varandra idéer till fö rändringar m m. Alla i projektet ingående team dokumenterar sitt arbete på
Projektplatsen (Internet) som är den gemensamma arbetsytan i projektet för
kommunikation och dokumentation.
De lärande seminarier som hålls inom projektets ram innehåller alltid ett
eller flera moment med redovisning och återkoppling på det egna och varandras utvecklingsarbeten. Det kan ske antingen genom muntliga presentationer eller i postervariant.
Granskningar av det slag motionären efterlyser pågår således redan inom
olika verksamheter och motionen föreslås besvaras med hänvisning till den
ovan lämnade redovisningen.

Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Sören Olofsson

