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Bakgrund
Reducerad professionell autonomi och legitimitet 

• Den olönsamma patienten (Zaremba, DN 2013)

• Läkaruppropet för bättre sjukvård

• En Värdefull Vård (EVV) (SLS)

• Styrningen av sjukvården har blivit ett hot. SLS 
(Nätverket mot olämplig styrning, Stockholm 161109)



Bakgrund
Reducerad professionell autonomi och legitimitet

”Hela det styrsystem som New Public Management 
skapat i den offentliga förvaltningen innebär att den 
inre kontrollen, de berörda professionernas egna 
interna verksamhetsideal, som bygger på omdöme 
och kunnande, har trängts undan eller helt ersatts av 
extern kontroll, som ofta är starkt kvantitativt inriktat 
och riskerar därmed att skapa blindhet för kvalitet och 
omdöme.” 

(Stig Strömholm, En originell produkt av landet Lagom, Under 
strecket, SvD 2013-12-03)



“En professionell implementeringsstruktur skiljer sig från 
en byråkratisk genom att genomförandet i stor utsträckning 
överlåts till en särskild yrkeskår. Det som utmärker denna
yrkeskår är att den har särskild slags kunskap som är 
nödvändig för att verksamheten skall kunna bedrivas.
- - - - - -
Det är således kunskapsgrunden och inte demokratiskt 
fattade regler, som utgör legitimitetsgrunden i den 
professionella modellen.”

Kunskap och legitimitet

Bo Rothstein, Politik som Organisation 1991, s.54



”Hälsan är den enskildes dyrbaraste tillgång. Han vill 
värna den och återerövra den, om den gått förlorad. Här 
behöver han samhällets stöd. På intet annat område 
framstår samhällets ansvar starkare än inom hälso- och 
sjukvården.”

Tage Erlander, inledningsanförande Konserthusmötet 1954



Dag Knutson 
Läkarförbundets ordförande 1946-62

”Att resonera om sjukvård 
med Dag Knutson vore lika 
idiotiskt som att börja
diskutera jordbrukspolitik med 
en retad tjur på en äng.”

Ur Tage Erlander 
Dagböcker 1945–1949. 
Hedemora: Gidlunds; 2001





Sjukvårdens byråkratisering och merkantilisering



Övergripande utgångspunkter -
nyckelbegrepp                             

Läkaretiska 
kärnvärden

Legitimitet

Professionell 
autonomi



Övergripande utgångspunkter –
källor

• En värdefull vård (EVV) 

• Direktiv från SLS´ nämnd

• Rapport Medicinsk kvalitetsrevision (MKR)

• Workshops och möten Arbetsgruppen SLS

• Litteratursökningar



Professionell granskning och klinisk 
revision – förutsättningar (SLS 170201)

• Underlätta intern kvalitetsutveckling och uppvisa effektivt 
kvalitetsarbete

• Professionella kärnvärden: etik + vetenskap och beprövad erfarenhet

• Arbetgrupp SLS – metodutveckling via pilotgranskningar

• Öppen- och slutenvård, oberoende av driftsform

• SLS´ sektioner har en nyckelroll 



Arbetsgrupp (SLS)
• Niklas Ekerstad, docent, ordf.
• Per Johansson, sekr.
• Susann Asplund
• Gunnar Akner, docent
• Eva Arvidsson, med dr
• Stella Cizinsky, verksamhetschef
• Magnus G Lind, docent
• Rurik Löfmark, docent
• Anders Nilsson, docent
• Karl Sallin (2017-18)



Råd, inspiration och stöd

• Per Anders Flordal, docent
• Ulf Haglund, professor
• Brita Winsa
• Claes Gustavsson, med dr
• Herman Holm
• Göran Stiernstedt, docent
• Göran Hermerén, professor
• Lotta Vahlne-Westerhäll, professor
• Lars-Åke Levin, professor



Tidigare/nuvarande revisionsprojekt
exempel 

• Medicinsk kvalitetsrevision (MKR)

• Specialitetsföreningar – certifiering/ackreditering

• Triangelrevision (stroke)

• SPUR (ST)

• Lokala/regionala initiativ



Arbetsgruppens aktiviteter 
• 13 arbetsgruppsmöten (SLS)
• Fem pilotrevisioner (tre områden)
• Modell- och metodutveckling
• Redovisning

• Fullmäktigemöten 2018-20
• Almedalen 2018
• Återkoppling till Nämnden och SLS ledning
• Sociala medier
• Minnesanteckningar (AG)
• Revisionsrapporter (3)
• Sammanfattande rapport 2020



Medicinsk revision

”Sammanfattningsvis avser vi med medicinsk 
revision en (intern eller extern) granskning av läkares 
och annan personals medicinska handlande.

Det är alltså en form av kvalitetssäkring inriktad på 
det medicinska handlandet. Syftet är att främja 
kvaliteten i vården genom att erfarenheter från 
revisionen läggs till grund för förbättringar av rutiner 
etc.” 

(Spri 1992)



 

 

Uppföljning av 
åtgärdernas effekter 
genom ny studie 

Kvalitetssäkring och medicinsk revision

Kvalitetssäkringsprocessen enligt Spri (Spri 1987, lätt modifierad). 

Kärnan i medicinsk revision utgörs av de gulmarkerade delarna.



Metodik: fokus och innehåll

Generisk del
• Vetenskap och medicinsk kvalitet
• Etik (”Hippokratesrevision”)
• Patientsäkerhet
• Fortbildning

Specialitetsspecifik del



Etiska plattformen (HSL)

1.  Människovärdesprincipen

2.  Behovs- och solidaritetsprincipen

3.  Kostnadseffektivitetsprincipen



”En följd av att behovs-solidaritetsprincipen är överordnad 
kostnadseffektivitetsprincipen är enligt utredningen att svåra sjukdomar och 
väsentliga livskvalitetsförsämringar går före lindrigare, även om vården av de 
svåra tillstånden kostar väsentligt mycket mer”.

(Socialdepartementet prop. 1996/97, s 21)

Detta innebär i praktiken att samhället har en betydligt större betalningsvillighet 
vid svårare tillstånd jämfört med behandling av lindriga tillstånd. Vid 
rangordningen säger riktlinjerna oss att om svårighetsgraden är stor så kan även 
en lägre kostnadseffektivitet ges en högre prioritet jämfört med om 
svårighetsgraden är liten.

(Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen 2007 och 2011)

Etiska plattformen (HSL)



Evidence-based medicine

”EBM is a systematic approach to clinical problem solving which allows the integration of the best 
available research evidence with clinical expertise and patient values”.
(Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, et al. Evidence-based medicine: how to practice and teach 
EBM. London: Churchill-Livingstone, 2000)

EBM

Evidence Clinical expertise

Patient values



“It is much more important to know what 
sort of a patient has a disease than what 
sort of a disease a patient has.”
Sir William Osler (1849-1919)

Individualiserad vård



Sekundärprevention för sköra äldre? Ja, men med förnuft!



”Hippokrates-revision”     
Vårdens komplexitet

Typfall från kliniken: Gustav 83 år

En 83-årig änkeman, ensamboende, hemtjänst. 
Hörselnedsättning, lätt kognitiv nedsättning, lindrig KOL,  
yrselproblematik, kronisk höftvärk (artros), flera fall i hemmet, 
tidigare magsår, måttlig njurfunktionsnedsättning, hjärtinfarkt 
2012, hjärtsvikt, kroniskt förmaksflimmer. 13 läkemedel, varav 
4 vid behov. Inkommer pga feber, akut förvirring, oförmåga att 
stödja på höger ben, andfåddhet och bröstsmärta. 
Diagnosticeras blodbrist (Hb 98), lunginflammation, 
odislocerad höftfraktur samt ny hjärtinfarkt.



Generisk del: fyra domäner



Metodik – flödesschema för revision



Pilot-revision: invärtesmedicin
Hjärtlungkliniken Örebro



Pilot-revisioner: primärvård

• Tre revisioner av vårdcentraler hösten 2018: 
• Skillingaryd
• Nora
• Kvarnholmen

• Kollegial kvalitetsdialog i primärvården

• Redovisning: 

Arvidsson E. Kollegial kvalitetsdialog i primärvården. 

Svenska Läkaresällskapet 2019. Rapport.



Pilot-revision: kirurgi
• Granskad enhet: Kirurgkliniken, 

Västmanlands sjukhus, Västerås 

• Utfördes för SLS räkning december 2019 av 
kirurgerna Niklas Zar och Lina Hellman

”Vi besökte Västerås enligt plan och vi fick tillfälle att 
intervjua ett antal nyckelpersoner och blev fantastiskt 
väl bemötta och de var förvånansvärt pratsamma! Vi fick 
ut mycket intressant information och kunde få en bra 
bild av hur verksamheten fungerar i stort.”

• Rapport skriven



Tre revisioner – en tentativ jämförelse



Tentativ modell - ramverk
• Två delar: en generisk del och en specialitetsspecifik del

• Logik för samverkan inkl. avtal mellan relevanta aktörer

• Flödesschema med kronologiskt ramverk för revision

• Metodreferenser inklusive förslag till metodik

• Domäner och frågeställningar baserade på kärnvärdena vetenskap 
och etik



Utmaningar och frågor

• Utveckling av samverkan för revision mellan SLS och specialitetsföreningarna

• Redovisning av den granskade enhetens resultat? Ackreditering/certifiering?

• Behov av att inbegripa även styr- och ledningssystem?

• Disharmoni mellan SLS och potentiella avnämares syn på mål och kvalitet

• Behov av att säkra en robust grund för finansiering



Vägen framåt för medicinsk revision
• Fortsatt modell- och metodutveckling 

• Utveckla samverkan med specialistföreningarna och 
andra aktörer

• Remiss till sektionerna

• Kommunicera projektet!

• Finansieringsfrågans lösning



Formativt moment?

”I dessa lägen, det är mitt argument, kan centralt placerade aktörer 
inte bara spela spelet, utan också i grunden skriva om spelreglerna,  
d v s de kan utforma de framtida politiska institutionerna, ibland       
t o m så att de själva kommer att ha fördel av reglerna.
---
Observera att ”centralt placerade aktörer” inte endast behöver vara 
politiska institutioner utan t.ex. intressegrupper, 
forskningsinstitutioner eller professionella grupper”

Bo Rothstein, Den korporativa staten, 1992, s. 17 


