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FÖRFATTAREN

Kvalitetsförbättring
genom nätverk

Pertti Soveri och Klas Winell

Kvalitetsutvecklingen inom primärhälsovården i Finland har inte va-
rit särskilt systematisk eller omfattande (1),  det är först under de tio
senaste åren som kvalitetsarbetet har börjat öka också i primärvår-
den(2–5). Behovet av kvalitativa karakteristika utöver de rent kvan-
titativa och ekonomiska har ökat, vilket på flera håll i landet har
resulterat i försök att definiera vårdens kvalitativa aspekter. År 1995
påbörjades ett projekt som skulle förbättra kvalitetsarbetet på hälso-
centralerna i landet på ett nytt sätt. Projektet stöddes ekonomiskt av
läkemedelsbolaget Orion. Syftet med det var att först lära hälsocen-
tralläkarna att bygga upp ett kvalitetsutvecklingssystem och sedan
att ge hälsocentralerna en möjlighet att systematiskt följa upp vård-
ens kvalitet tillsammans med andra i ett gemensamt nätverk. Utgångs-
läget var att koncentrera sig på några av de stora kroniska folksjuk-
domarna, som både kostnadsmässigt och till volymen har en stor be-
tydelse för hur hälsovården organiseras. De första sjukdomar där vård-
kvaliteten följdes upp var typ 2-diabetes  och hypertoni, senare inklu-
derades också behandlingen av hjärtkärlsjukdom i uppföljningen.

Konceptet var enkelt och följde mönstret av
en kvalitetscirkel (Figur 1). Av de hälsocen-
traler som anmälde intresse för projektet an-
togs de på vilka  chefsläkaren hade påvisat
vilja att förbättra kvaliteten, ca 20 stycken.
Projektet började med att varje deltagande
hälsocentral använde två seminariedagar för
planering. Den första seminariedagen gjorde
man upp ett lokalt vårdprogram för god be-
handling av sjukdomen i fråga och under den
andra dagen ett system för att följa upp vård-
processen med mätningar: följs de överens-
komna riktlinjer och resulterar det i bättre
vårdbalans med avseende på  sjukdomen?

Som underlag för de lokala vårdprogram-
men användes de nationella rekommendatio-
nerna, som tillämpades lokalt . Arbetet börja-
de med läkarna; alla läkare på hälsocentra-
len var med om att dra upp riktlinjerna för
att åstadkomma så stor samstämmighet som
möjligt kring vårdprogrammet. I följande ske-
de tog man med också andra personalgrup-
per, hälsovårdare, sjukskötare, näringstera-
peuter och annan personal som i team sköter
de patientgrupper som följs upp.

Alla hälsocentraler gör en årlig uppföljning
enligt de överenskomna kriterierna, data sam-
las in under en två – tre veckors period på
läkarmottagningarna och hälsovårdarmottag-
ningarna med en enkel uppföljningsblankett
där man på en rad per patient antecknar de
uppgifter som behövs.

Alla data analyseras sedan centralt och pre-
senteras på årliga nätverksmöten. Under de
här mötena redogör alla hälsocentraler för
sina åtgärder för utveckling, svårigheter och
förslag till förbättringar, och eventuella kom-
mentarer kring jämnförande data presente-
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Kvalitetsnätverk
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Systematiskt
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Nätverket stöder enskilda
hälsocentraler

• baserat på nationella
riktlinjer

• beaktar lokala
omständigheter

• gäller både lärare och
sjukskötare

• en gång om året
• varje T2D-patient som

besöker läkare under en
2-3 veckors period

• Utnyttjar en samtalsblankett

• hälsocentralerna jämförs
• köns- och ålders-

standardiering
• årliga nätverksmöten ger

rekommendationer
• varje hälsocentral fattar

självständiga beslut om hur
processen ändras lokalt

• hvc kan lära sig av varandra
• förenar läkarnas och sjukskötares målsättning
• beaktar ytterligare utbildningsbehov
• utnyttjar dokumenterad EBM

Figur 1.
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Figur 2.  DM-patienter vars HbA1c är < 7,5 i procent av samtliga DM-patienter.
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Figur 3. RR-patienter vars systoliska blodtryck är < 130 mmHg i procent av alla RR-patienter.

Figur 4. Diabetiker som genomgått fotografering av ögonbotten under de 2 senaste åren (de senaste åren
1998-2000).
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Figur 5. RR-patienter vars LDL-kol är < 2,6 mmol/l i procent av samtliga RR-patienter.
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Figur 6. DM-patienter vars BMI är < 25 kg/m2 i procent av alla DM-patienter.
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ras. Inom nätverket har man under årens lopp
testat olika kriterier och gjort dem enhetliga,
numera har hela nätverket samma kriterier
(6). Man har också lyckats med att komma
överens om kriterier som är gemensamma för
både diabetes, hypertoni och hjärtkärlsjuk-
dom, så att man för alla tre patientgrupperna
kan utnyttja samma uppföljningsblankett.
Läkarna använder sin blankett och hälso-
vårdarna sin för att göra allt så enkelt och
smidigt som möjligt.

Resultat av nätverkets arbete har presente-
rats på internationella konferenser, bl.a.
WONCA och St. Vincent’s Group for Prima-
ry Care samt årligen publicerats i Kommu-
nalläkarna rf:s årsbok (7-8). Vårdnivån för
både typ 2-diabetes (Figur 2) och hypertoni
(Figur 3) har förbättrats under årens lopp.
Också olika vårdsprocesser har förbättrats,
rekommendationerna att ordna ögonbotten-
kontroll för diabetiker (Figur 4) och att ge ag-
gressivare “lipidvård” visar resultat (Figur 5).
BMI-mätningarna har dock inte resulterat i
aggressivare vård av övervikt ( 6).

I internationella jämförelser har nätverkets
insatser klarat sig mycket bra (9), det samma
gäller nationella jämförelser (10), som tyvärr
än så länge är ytterst få. Det här projektet är
ett sätt att införa jämförelse av kvalitet i pri-
märvården, resultaten har hittills varit bra, och
hälsocentralerna har arbetat effektivt. De år-
liga sammanträdena med utbildning och ut-
bytet av erfarenheter om förbättrande åtgär-
der har visat sig vara mycket givande.
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