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FÖRORD

Lokaldemokratikommittén, tillsattes 1992,våren harsom som en
övergripande uppgift haft överväga olika åtgärder för stärka denatt att
lokala demokratin. Kommittén har haftockså till uppgift följa denatt
pågåendeutvecklingen på det kommunala området.

Kommitténs uppgift stärka den lokala demokratin fokuserar behovetatt
kvaliteten i den kommunala verksamheten bevakas, särskiltattav mot

bakgrund den rådande kommunalekonomiska situationen desamtav
effekter följer decentralisering, överförande drift i privat regisom av av
och ökad konkurrens.

För bidra till öka kunskapen hur kvalitetskontrollatt att om av
kommunal verksamhet isker dag, har kommittén Statskontoret igett
uppdrag kartlägga dels kvalitetsmätningen på lokal nivå, delsatt
uppföljning och utvärdering kommunal verksamhet på nationell nivå.av
Den första delen uppdraget har redovisats i rapportenav
Kvalitetsmäming i kommunal verksamhet SOU 1993:74. Den andra
delen uppdraget redovisas i föreliggandeav rapport.

Rapporten har skrivits Margareta Axén Andersson, Inger Lindh ochav
Eva Wallberg, den projektledare. Till arbetet harsenare en
referensgrupp med från Skolverket och Socialstyrelsenrepresentanter
knutits. De slutsatser dras i Statskontoret för.rapportensom svarar

Stockholm i februari 1994

Lokaldemokratikommittén

Sven Lindgren Kai Kronvall
Ordförande Huvudsekreterare
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l Inledning

1.1 Uppdraget

Lokaldemokratikommittén dir 1992: 12 uppdrog den 21 september 1992
Statskontoretåt biträda kommittén med flera studier, blatt avseendea en

kvalitetsmätning. förstaI avsåg uppdraget kvalitetsmätningen ietappen
kommuner och landsting, i andra hur de lokala erfarenheternaetappen
kan transformeras till nationell nivå. Uppdraget såväl socialtjänst,avsåg
skola hälso- och sjukvård.som

Resultatet den första avrapporterades 1993etappenav sommaren genom
SOU 1993:74 Kvalitetsmätning i kommunalrapporten verksamhet.

Föreliggande innebär även uppdragets andrarapport äratt etapp av-
rapporterad.

1.2 Utredningen

Efter samråd med Lokaldemokratikommitténs sekretariat har arbetet in-
riktats på bedöma såväl den nationella kvalitetsuppföljningenatt ochvar
utvärderingen idagstår områdets utvecklingsmöjligheter. Analysensom
har genomförts bakgrund vissa grundläggande teoretiskamot utgångs-av
punkter de olika behov kvalitetsuppföljning ochsamt utvärderingav som
kan härledas nationellpå nivå. Vissa jämförelser mellan de respektive
områdena har gjorts. Som underlag för analysen redovisas läget för den
nationella kvalitetsuppföljningen och utvärderingen inom respektive verk-
samhetsområde. Då samlad beskrivning detta slag inte tidigareen av pre-

har denna gjorts relativt omfattande. Vissa internationellasenterats ut-
blickar redovisas också. Rapportens beskrivningar baseras befintligapå

inom respektive område intervjuer.pårapporter samtm m



från Skolverket ochmedreferensgruppTill arbetet har representanteren
Göran Isberg,Skolverket harknutits.Socialstyrelsen representerats av

Öqvist Socialstyrel-medanOskarSkjönberg ochBirgitCarina Legerius,
SivLundmark ochLars-ErikJordin,Bohar representerats avsen

förandramedtillsammansharReferensgruppen representanterThorsell.
medhjälp, blvärdefullmedbiståttmyndigheternade båda a

Axén Andersson,skrivits Margaretaharsakgranskning. Rapporten av
projektledare. De slutsatserdenWallberg,Lindh och EvaInger senare

för.Statskontoretidras rapporten svararsom



utgångspunkter2 Vissa

redovisasNedan kort grundläggande teoretiskanågra utgångspunkter för
Vidare redogörs för olika motiv för kvalitetsuppföljning ochrapporten.

utvärdering nationellpå nivå. Redovisningen de teoretiska utgångs-av
punkterna integör anspråk fullständigpå endast ämnadäratt utan attvara

förgrund fortsatta analys. För fullständigare teori-rapportensge en en
hänvisasgenomgång till SOU 1993:74 Kvalitetsmätning irapporten

kommunal verksamhet, avrapporteringutgör uppdragets förstasom av
till övrig litteratur inom området.samtetapp,

2.1 Vissa teoretiska utgångspunkter

I nämnda konstaterades vikten bedöma tjänsternasrapport attovan av
totalkvalitet. Denna beskrivs olika olika författare.på något sätt Enav
modell Grönroos 1983 skiljer teknisk kvalitet,på funktionell kvalitet och
organisationsprofil, 4 K-modellen, Gummesson 1991 kon-påen annan
stntktionskvalitet, tiänsteproduktiønskvalitet, processkvalitet slut-och
kvalitet. Grönroos modell behandlar i mindre utsträckning den interna
kvalitetsstyrningen medan den k 4K-modellen inriktad både denär pås
interna och kvaliteten.externa

Institutet för kvalitetsutveckling SIQ introducerade 1991 kvalitets-
kriterier är avsedda för kvalitetsvärdering inom den privata sektorn.som
Ett utvecklingsarbete har kommit igång i syfte modellen tillattnu anpassa
olika offentliga verksamheter. SIQ:s modell indelar kvalitetskriterierna i
ledarskap, verksamhetens resultat kundtillfredsställelse.ochsystem,
Systemkriteriet indelas i sin i information och analys, strategisk plane-tur

medarbetarnasring, utveckling, och delaktighet verk-samtengagemang
samhetens Modellen framgår figur 2.1.processer. av



samverkanKvalitetskriteriernasFigur 2.1

Organisation

Information
och

analys

Strategisk
planering

Medarbetarnas
Ledarskap äVerksamhets Kundtill-utveckling,-

fredställelseoch resultatengegamang
delaktighet

Verksamhetens
processer

SIQ 1993Kvalitet,SvenskKälla: Utmärkelsen

lederområdet. Dennautveckling inomintensivföljaktligenDet pågår en
med kvalitets-för arbetetmodeller utvecklassofistikeradetill alltatt mer

användaskomplicerade förfall väli de flestadocksäkring. Dessa är att
kvalitetsupp-arbetet medpågåendeanalysera detförinstrument attsom

därföruppgiften hardennationell nivå. Förutvärderingföljning och på
inomför kvalitetanalysmodellenklassiskaochenklarehär valts den något

resultatochskiljer struktur,pedagogik påvård, och processsomomsorg
igrundmodellerna har sinkompliceradedefigur 2.2. Flerase av mer

denna.
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Figur 2.2 Analysmodell för kvalitet

Struktur Process Resultat-------- -- -------- --

Källa: Socialstyrelsen, SPRI m

Med struktur med denna beskrivningsmodell förutsättningardeavses som
regelverk, möjligheter till kompetensutvecklingges av resurser, m m,

således rad yttre förutsättningar. Med inre förut-en process avses
sättningar innehåll,bl arbetssätt, förhållningssätt, relationer,som a
klimat. De komponenter ingår i struktur, och resultat harsom process

samband. Om strukturkvaliteten välförsörjd, iär frågaett välut-tex om
bildad och kompetent personal, medverkarså det till god kvalitet hosen

och resultat.process

Att information såväl struktur, resultat är lätt tillgängligom process som
ovanligt.är I de flesta fall strukturvariablernaär de tillgängligamest

varför uppföljning kvalitet ofta baseras uppgifterpå personal-tav om ex
täthet, antal kvadratmeter lokalyta Denna variabler deär,typm m. av om
inte kombineras med information, indikatorer pásnarast attannan se som
kvalitet. Uppföljning kan också baseras enkla resultatvariabler,på tex
betyg. Utvärdering kvalitet kräver, till skillnad från uppföljning,av en

fullständig information möjliggör analys orsakssamband.mer som av

2.2 Motiv för nationell uppföljning ochen
utvärdering kvalitetav

Motiven för nationellpå nivå följa och utvärdera kvalitetenatt hos de
offentligt finansierade tjänsterna socialtjänst, skola hälso- ochsamtsom-
sjukvård flera.är-

Uppföljning och utvärdering inledningsvis generell kun-genererar en
skapsuppbyggnad har värde i sig. Dessutom kan den utgöraett ettsom
stöd för den statliga tillsynen såväl socialtjänst, skola hälso- ochav som
sjukvård. Målet för denna blär tjänsterna hålleratt garantera atta en
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destatliga tillsynen åliggerför den centralakvalitet. Ansvaretgodtagbar
Skolverket.Socialstyrelsen ochsektorsmyndigheternaks -

itjänster kan bestårespektivekvaliteten hosArbetet med säkra attatt
landsting självaochtillsyn kommunermyndigheter överstatliga utövar att

ikan också beståkvalitetssäkringsprogram. Dettillfredsställandehar att
kvalitetssäkring.föroch angreppsättinformation modellerföra ut om

brister.uppenbaraidentifiera och påtalabestå iSlutligen kan arbetet att
viktigkvalitetutvärderingen utgöruppföljningen ochnationellaDen enav

arbete.grund för detta

idag ytterligarekvalitet stärksutvecklad tillsynMotivet för ut-avaven
i enskildskola drivsochökad andel vård,vecklingen mot att omsorgen
objektenskildaverksamhetstillsynenstatligaomedelbararegi. Den av

dock inte viktenminskarhand regional nivå. Dettasker i första på attav
kvaliteteneffekternautvärdera påsektorsnivå följa ochövergripandepå

förändringar sker.de somav

förgrund sektorsmyn-vidare utgörautvärdering kanUppföljning och ett
efektivitet.verksamheternasbedömningardigheternas av

Även användas förkan resultatensektorsövergripande nivåpå att ut-en
föreligger behovprioriteras. Detoffentliga medlenvärdera hur de ett av

denna be-kunna göraolika kvalitetsindikatorer,med hjälp typ avatt, av
alltidbör desituationensamhällsekonomiskadömningar. Oavsett den

Ide gör störstdit därprioriteras ochutgifterna nytta.offentliga styras
ytterligare förstärktprioriteringardennabehovetdagsläget är typav av

situationen.samhällsekonomiskadengenom

Till detta kommerbehov.frånredovisade motiven utgårDe statensovan
kunna jäm-göralandsting haroch intresse attkommuner ett egetatt av

med-iSlutligen ligger ocksådetsin verksamhet med andras.förelser av
jämförelserunderlag möjliggörfinnsdetborgarnas intresse ettatt som

landsting.ochoch andra kommunermellan den egna

nivånationell sektorsvismotiv för mäta,olika påDet finns således att
och sjuk-socialtjänst, skola hälso-utvärdera kvaliteten hosfölja och samt

tillskall brytsnationella kvalitetsarbetet gåOlika hur denvård. synsätt på
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dis-omfattningen tyngdpunkten i arbetetallt ochvarandra. Framförmot
utsträckning nationella nivåns och behovkuteras. I vilken den synsätt av

diskuteras. frá-regionalas Dessainformation den lokalas ochskall styra
berörs i kapitel 6.gor





3 Skolan

nationell uppföljning ochNedan beskrivs främst Skolverkets arbete med
utvärdering skolan. sker inom för SkolverketsDet två avav ramen

Skol-huvudprogram, uppföljnings- respektive utvärderingsprogammen.
nationellverkets verksamheter omfattar också andra huvudprogramtre -

forskning tillsyn. också, vilket längeutveckling, och Verket har än så
skiljer myndigheten från formella för denSocialstyrelsen, det ansvaret
offentliga statistiken avseende skolan.

Svenska Kommunförbundet bedriver projekt inriktasockså motsom
kvalitets- och metodutveckling beskrivs Slutligen beskrivsvilka nedan.
vissa internationella jämförelser både vad gäller kvalitet och mätning av
resultatet skolarbetet.av

nationella och utvärderingen3.1 Den uppföljningen

för huvudprøgrammet uppföljningInom för Skolverketramen ger en
samlad bild skolans verksamhet, inte bara vad resultat, ävenutanav avser
med avseende villkoren för verksamheten. Uppföljningsprogrammetpå

informationssystem,består treav

nationell uppföljning-
tillståndsbeskrivningar-
nationella prov.-

Skolverkets nationella uppföljningssystem baseras informationpå som
från Uppföljningensamlas in från skolhuvudmännen och enskilda skolor.

omfattar traditionella kommunala landstingskommunala skolorochutöver
specialskolor, riksinternatskolor, friståendeäven sameskolor, skolor och

internationella skolor med statsbidrag. kvantitativ beskrivningDet ger en
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används,hurorganiserad ochskolverksamheten ärhur resursernaav
olika utbildnings-och elever påantalsuppgifter lärareexempelvis om

Systemet ba-intäkter.kostnader ochuppgifter skolornasnivåer samt om
administrativaolikaerhållnauppgifterpå system.urseras

Skolverket ocksåföljeruppföljningennationellaför denInom uppramen
nationellaochavgångsbetygblskolarbetetresultatet somprovgenomaav

skillnad frånhar tillSverigefärdigheter.kunskaper ochelevernasmäter
examinationssystem. Detnationellti Europa ingetandra ländermånga

3ochstandardprovde nationellahuvudsakliga syftet med proven -
medbetygssättning. I ochlärarnascentrala attär att normeraprov -

grund förbrainte någonrelativt dessaärdagens betygssystem provger
Omtiden.kunskapsutvecklingen överutvärderinguppföljning eller ettav

använda betygenmöjligheternainförs ökarmålrelaterat betygssystem att
uppfölj-nationellalongitudinellt. Denutvärderingsinstrument, ävensom

frånövergångofullständiga betyg,uppgiftervidareningen innehåller om
högskolan.gymnasieskolan tilloch frångymnasieskolantillgrundskolan

byteravbryter,utsträckning elevervilkenuppgifter ifinnsDessutom om
gymnasieutbildning.påbörjadfullföljereller

tillståndsbeskrivningarkomfattar ocksåuppföljningennationellaDen s
undervisningsrådoch dessfáltorganisationverketsinsamlas avsom

omfattar tillintervjuer ochstrukturerademedInsamlingen görslokalt.
Tillståndsbeskriv-karaktär.kvalitativinformationdelövervägande av

denområden,olikai skolan inomsituationenbeskriver texningarna
styrdokumentför skolan, kommunensorganisationenkommunala samt

elev-beskrivningar rörpersonalsituation. finns ocksåDetskolans som
jämförasskall kunna överTillståndsbeskrivningarnaföräldrafrågor.och

tid mellan kommuner.och

uppföljningssystemetfrånmaterialetbearbetadepublicerar detSkolverket
ochefter skolhuvudmanskerRedovisningennationellai olika rapporter.

utkommit där1993 har årsrapporthöstenkommunnivå. Underpå t ex en
Skolan,redovisasför skolankostnaderuppgifter huvudmännensom

Resultat,Organisation Resurserskolhuvudmännen,förJämförelsetal --
Årsrapport, skolverksamhetenhurbeskrivs dessutomaugusti 1993. Där

den kostar.verksamheten och vadhur kommunernaorganiserad,är styr
specielladels förskolform,redovisas dels påKostnaderna texgrupper,
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Årsrapporten inne-svenskundervisningen invandrare.i förför deltagare
barnbl andelför kommuner,strukturella faktorerhåller också data över a

politiskautbildningsnivå, deninvånarnasi skolåldern,och ungdomar
invånare. I Skolver-utbildningskostnadmajoriteten i kommunen och per

regeringen för denanslagsframställning till närmastefördjupadekets tre-
också1993, finns199494-199697, Bilden skolanårsperioden, enav

skolorganisation.och kommunernasfyllig beskrivning skolans personalav

syfte följa de måluppbyggd inationella uppföljningenDen är att somupp
kvantitativför enligt Skollagen. Den främstformulerade skolanär enger

organisation ochförutsättningar,beskrivning den svenska skolans an-av
kanutbildningsresultat. Denindikatorervändning och påävenav resurser

frånkvalitetsanalys. Redovisning datadärigenom utgöra del aven av en
regeringen uppdrags-föruppföljningssystemet sker årligen bl ärsoma

initiativ Skolverketgenomförsgivare. Tillståndsbeskrivningarna på av
utvärderingen. Denbidrar till både nationella uppföljningen ochoch den

föremål förframtida utformningen tillståndsbeskrivningarna är enav
ställning till underSkolverket verket vårenöversyn väntas taav som

1994.

Uppföljningssystemet, tillståndsbeskrivningarna och provsystemet ger
beskrivning skolverksamhetens olika delar ochsammantaget aven av

utvecklingstendenser dels mellanolikheter, variationer, förändringar och
dels tid. Tillkommuner, dels mellan skoltyper olika slag, över-överav

innehåller uppföljningen uppgifter be-delen den nationellavägande som
skriver skolans enklare resultatmått.struktur samt

Huvudprøgrammetför utvärdering riksdag samladregering och enger
för ochbeskrivning bedöma mål för skolverksamheten nåsatt uppsattaom

verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer lagts fast.om som

för utvärderingsprogrammet grundläggandeEn utgångspunkterna deärav
målen för skolväsendet. Programmet har avgränsats att tregenom pers-
pektiv urskiljts. elevperspektivetverksamheten Detpå ärena som avser
resultat effekter verksamhetsformer medoch skolarbetets innehåll ochav
avseende samhällsperspektiveteleverna. Det andra sko-på är som avser
lans effekterresultat och med avseende samhällets behov och krav.på
Det tredje organisationsperspektivet, skolans ochd arbetaär sätt attsv
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utvärderingsprogrammetsperspektiv årorganisation. Dessautvecklas som
och läro-i skollagvadtill sägsde knyterinriktning ochallmänna soman

uppgifter.värdegrund ochmål,grundläggandeskolväsendetsplaner om
för få framutvärderingsprogrammetianvändsarbetsmetodik attDen som

områden.avgränsadestudier inomfördjupadedata, är

nationell utvärde-förinomresultatelevernasstuderasSå t enramenex
natio-NU-projektet Dendet kgrundskolan inomsvenskadenring sav -

GenomförandeSyfte1992,grundskolan vårenutvärderingennella av
genomfört under vårenharSkolverket1992SkolverketMetoder, som

sinupphörde medSkolöverstyrelsen,initieradesProjektet1992. somav
utvärde-Syftet medtillkom.Skolverket1991 då30 juniverksamhet den
samtidigtochfungerargrundskolanhurhelhetsbildringen är att avenge
ochkunskaperskolans pådiskussion synsättfå till stånd t exomen

upplagd och ärgrundskolan brettärUtvärderingenarbetssätt. enav
00010 eleverdrygtskolor medhundratalurvalsstudie. Totalt har ett

Även och 52i årskursernaeleverårskurs 9.undersökningen iberörts av
ochvilka kunskaperreda påliggerTyngdpunkten pådeltagit.har taatt

tillsyftarUtvärderingenårskursgåtteleverna harfärdigheter utsom
Denio skolgång.efterresultat årsskolansbildsamlad upp-att avge en

pedagogiska institu-utvärderingen har konstrueratsingår igifter avsom
och finnsnationella20-talpublicerade i rapporterResultaten ärtioner. ett

anslagsframställningFördjupad1993skolanBildenbeskrivna iockså av -
199495-199697.

tillhänförauppgifter ärinnehållerutvärderingennationella attDen som
Uppgifter2.se kapitelviss strukturi månresultatoch avsamtprocess

sig inteuppgifter låterSådanain via enkäter.samlasprocesskaraktär
uppgifter rörsättadministrativa påifångas system somsomsamma
föräldrar. Lärarnaocheleverlärare,besvarasEnkäterstrukturen. av

uppfattningsinförarbetssituationtjänstgöring ochsinför samtredogör
skolansblElevenkäteni övrigt.verksamhetenochskolan tar a uppom

elevernasfrågorställermålpersonlighetsutvecklandesociala och samt om
Föräldrarna,undervisningen.ochtill skolanvärderingarattityder och

tillattityderochföreställningarsinaenkäterslutligen, besvarar omom
föräldrarnatillEnkätenskolgång.sina barnsde uppleverskolan hursamt
undervis-görhemspråken. Dessutomsju vanligastetill dehar översatts

Skolledningenklimat.ochkulturskolornasbedömningningsråden aven
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besvarar enkäter skolans storlek, dess organisation, personalre-rörsom
elev- och läraromsättning. Det företrädesvis uppgifterärsurser, av

strukturkaraktär.

Inte bara kunskapsvariabler viktiga kvalitetsvariabler. Före-ärrena
frånvarokomsten exempel viktig signalär på enkel, påav en annan men

hur eleverna uppfattar undervisningen. Avbruten skolgång föregås i all-
frånvaro.mänhet hög Hög frånvaro kan således kvalitets-av ses som en

indikator i sig, också varningssignal framtida avhopp. Attmen som en om
frånvaron viktig variabelär har också Riksdagens revisorer pekat ipåen

granskning Gymnasieskolan. Resurser, resultat och utveckling. Riks-en
dagens revisorer l99293zRR4. Revisorernas slutsats frånvaro-är att

bör uppmärksammas bådemönstret avseende dess orsaker fördelningoch
olika undervisningsgrupper. Uppgifter frånvaronpå i gymnasieskolanom

kommer redovisas i från det nationellanästa uppföljnings-att rapport
1994.våren För närvarande vidare det nationellaövervägssystemet om

uppföljningssystemet fortsättningsvis löpande skall omfatta vissa uppgifter
frånvaron i gymnasieskolan och möjligen i grundskolan. Uppgifts-om -

insamlingen skulle i fall ske urvalsbasis.så på

Skolverkets arbete med verka för nationell utveckling sker ocksåatt en
inom för huvudprogrammet för utveckling där bl utarbetatramen man a

insatserstrategiska och kompetensutvecklingsinsatser för vissa igrupper
skolan. På olika stöds den lokalasätt utvecklingen. Det är dock skol-
huvudmännen för och själva driver sådant arbete lokalt.som ansvarar

Skolverket arbetar också med andra utvärderingsprojekt inriktas påsom
i skolan. Processkvaliteten i skolan studeras inom denävenprocessen

forskningsgenre kallas forskning framgångsrika skolor Schoolsom om
Effectiveness.

Sammanfattningsvis kan konstateras Skolverkets nationella uppfölj-att
nings- och utvärderingssystem omfattar de faserna struktur,tre process
och resultat. Processbeskrivningarna under utvecklingär både vad gäller
de delar samlas in tillståndsbeskrivningar och olikasom genom genom
enkätundersökningar.
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å

i medi samarbeteprojektvidare flerabedriverKommunförbundetSvenska
målstyr-styrfrågor,ochstruktur-inriktningbl medkommunerna, mota
Syftet ärskolverksamheten.metodutvecklingochkvalitets-ning samt av

effekti-bidrar till ökadgoda exempelspridastödja ochutveckla, somatt
nivån.kommunalakvalitet denökad påkostnader ochminskadevitet -

nivåns insatser,lokalautveckla deninriktatfrämst påArbetet är att men
kvalitetssäkring ocksåföridentifiera instrumentsökerdethar attgenom

nivå.nationellintresse påett

uppfölj-ochutvärderings-vilkastuderasmälstyrningförInom ramen
sigde använderliksom hurbeslutsfattarna använder, ut-ningsmetoder av

projekt. I samarbetei dettadeltarTio kommunervärderingsresultaten.
Svenska Kommun-SIQkvalitetsutveckling prövarförInstitutetmed

hjälpmedelkvalitetsvenskUtmärkelsenför närvarande ettförbundet som
tiotalverksamhet. Ettsinutvecklaanalysera ochsjälvaför skolorna att

försöksomgångenilandet deltarolika delar attfrånskolor genomav
grund förligga tillkommerutvärderingsunderlag,arbeta fram att ensom

grundskola,representeradeskolformer ärAllaexamination. typer av -
skolförvalt-vuxenutbildning ävenkommunalgymnasieskola och samt en

ning.

Kvalitetssäkring3.2

kvali-inbyggdautvärderingen harochuppföljningennationelladenBåde
huvudprogram.respektivesinai-kontrollerochtetssäkringssystem

definieraprecisera ochomfattande arbete påhar lagtSkolverket attettner
insamladedenuppföljningssystemet såsamlas in föruppgifter attde som

uppföljnings-nationelladetjämförbar. Inomskallinformationen vara
insamladekvalitetskontrollkvalitetssäkring ochingår upp-systemet av

kvalitetsprojekt. Ensärskiltförinomsker ut-gifter. Det ett avramen
kvalitetsarbetet.erhållasskallhelhetsbildgångspunkterna är att aven

kvalitetskontroll.inriktasskallenbartprojekt planerasSpecifika motsom
nationellainnehållet i dethelautvärderahur kanPrinciper för upp-man

fram.skall ocksåföljningssystemet tas
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utvärdering. Såförförkvalitetsprojekt huvudprogrammetfinnsDet även
långsiktig metodut-förplanprojekt med utarbetaarbetar attettt enex

första skalldetiområdet. Det sker tvåveckling inom steg, ge envarav
Skolverketinnebär blarbetet. Detför det fortsattakunskapsbas atta

i de hittillsmetoder använtsoch analyserar desammanställer genom-som
verket iinventerarutvärderingsprojekten. Dessutomförda centrala sam-

lokalaförmetoder har använtstältorganistionen vilkaarbete med ut-som
bllokala nivåninvolvera den ärvärderingsprojekt. Syftet med attatt a

skallocksåframtiden och detprojekt iför stöd till sådanafinna former att
frågeställningarinnebärandralokala projekt. Det attstegetgenerera nya

långsiktig plan förframmedskall arbetetformuleras att tastyra ensom
metautvärderingprojektmetodutveckling. rörEttverkets annat somen

utvärderingennationellaresultaten denstuderar hurbl tas emot avava
skolverksamheten.får förvilka effekter detolika intressenter och

Internationella3.3 program

i andra län-sammanhang med skolanskolan jämförs i olikasvenskaDen
mellangenomförs jämförelserför k IEA-studiernaInom deder. ramen s

kunskaper i andrakunskaper i vissa och eleverssvenska elevers ämnen
examinationerjämna mellanrumOECD genomför också medländer. av

har betydelseför granskningarutbildningsväsendet. Båda formernahela
därföri skolan och beskrivskvalitetenför diskussionen hur mäterav man

nedan.

IEA-studier

Association for theför Internationalde k IEA-studierna,Inom ramen s
resultatkvaliteten förof Achievement, jämförsEvaluation Educational

mätningarnaSverige har deltagit i flertaletelever i olika länder. somav
inföllförsta mättillfälletl960-talet. Vid dethar genomförts sedan som

13-åringarna i bottennivå vad gäller1964 sig de svenskaplacerade mate-
sigavgångsklasser placerade pågymnasieskolansmatikkunskaper medan

mätningen 1980.efter den andramedelplats. Likartade resultat uppnåddes
till för-publiceringen resultaten leddepolitiska reaktionenDen på attav

förbättraföreslå åtgärder förvaltningsmyndigheten fick i uppdrag attatt
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förbätt-till desannoliktDetta bidrogi grundskolan.matematikresultaten
nationelladenförskedde inom1982 mätningendårade resultaten ramen

utvärderingen.

placeratharnaturorienterande ämnenikunskaperelevernasMätningar av
bästaresultat. Degenomsnittligaländer hariSverige den somavgrupp

itill eleverna mångaförhållandesig dock väl iSverige hävdarieleverna
varia-visar sigDetsegregerade skolsystem.har attandra länder mersom

i Sverige.litenmycketfrån olika skolor ärelevresultatentionen mellan
blharnaturorienterande ämnen, såiresultatelevernasförbättraFör aatt

lärarnasökapålärarutbildningen förändrats så attatt satsas egnaresurser
utvärderingennationelladenDock tyderkunskaper i dessa ämnen. senaste

fortfarande har kun-eleverna9i årskurs påkunskaperelevernas attav
anslagsframställningFördjupad1993,skolanskapsbrister Bilden av

199697.199495-

iläsfárdigheterelevernasundersökteIEA-studiendenI sven-senaste som
liksommycket välSverigesig8 hävdade3 ochi årskursernaspråketska

undersökningen.iländer deltog20-talundersökningar. Ettvid tidigare
resultat.bättrehar visatUSAFinland ochendastDet är som

0ECDzs kvalitetsarbete

i olika län-utbildningssystemenmellanrummed jämnaOECD granskar
1992.ägdegranskningenSveriges. Dendäriblandder, senaste rum

universitet och hög-i skolor, påpersonliga besökOECD-granskarna gör
admi-ochtjänstemänansvarigapolitiker,intervjuasskolor. Dessutom

skriftlig dokumenta-delocksåGruppenolika nivåer.nistratörer på tar av
granskningOECD:sadministrativ karaktär.ochpolitisktion, både avav -
beslutspro-indikatorer rörtyngdpunkten påpolicy hareducational som-

verksamheten.styrningenoch avcessen

insamlanationell nivåtradition påhar långOECD-länderSamtliga atten
inriktade pådessaallmänhet ärundervisningen. Istatistiska uppgifter om

harstuderande. Detochläraretillgången påstrukturuppgifter tsom ex
OECD harländer.mellanjämförbarafå data ärvaritdock svårt att som

jämföra län-förindikatorerframprojekt fördärför initierat atttaattett
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Centre for Educa-bedrivits CERIders utbildningssystem. Arbetet har av
Innovation.tional Research and

indikatorernautgångspunkterna för arbetet har varit skallEn att varaav
sig för Vidarevalida, d verkligen det demäta mäta.ut attgerv s som

beslutsfattare. Indikato-skall ha praktisk och rikta sig tillde ansatsen
policy utbildnings-hänsyn till respektive lands iskall dessutom tarerna

återfinns inomfrågor. indikatorer OECD huvudom-De tar tresom upp
råden

ikostnader, och skolan,resurser processer-
utbildningens ekonomiska sociala miljö,demografiska, och-
utbildningens resultat.-

OECD:s indikatorer, redovisas i detalj i bilaga innebärsom mer en
blandning produktivitetsmått uppgifter stock och flöde lä-översamtav av

studerande olika undervisningsnivåer, de strukturva-och pårare senare
riabler. Det föreligger också till kvaliteten i processfasenmätaansatser att

OECD har utvecklat indikatorer för den del berörattgenom som
besluten, d styrningen verksamheten. Andra faktorer tillhörs av somv

beskriverprocessfasen de uppgifter OECD under rubriken under-är som
visningens ekonomiska sociala miljö. finnsdemografiska, och Det där-

inga till uppfattning kvaliteten ihur brukarnasemot ansatser om pro-
skall kartläggas. Allmänhetens uppfattning kommer att presenterascessen

i GlanceEducation utkommer under 1994.vårenrapporten at a som

Vissa de indikatorer OECD föreslår i syfte resultatkvali-mätaattav som
långsiktigt perspektiv traditionellahar de resultatva-änteten ett mer

riablerna gäller efterbetyg Det elevernas avslutadt statussom m m. ex
skolgång.
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Bedömningar3.4

internationelltochnationellttonvikten bådeområde liggerskolansInom
medöverensstämmervilketresultatvariabler,ochstruktur-studerapå att

Myndigheten harSkolverket.regeringriksdag ochdet uppdrag gettsom
insamling datasystematiseradgrunden förinitiativ lagtdock på aveget en
fältorganisa-förinomsker blprocessvariabler. Detrör ramenasom

finnaförutvecklingsarbetebedriverSkolverket attarbete.tionens ett
processvariabler. Deredovisamöjligheterochlämpliga metoder att

12 Dettaunder hela år.i skolannormaltbefinner sigsvenska eleverna sett
möjlighetergodamycketfinnsbedömning det börenligtinnebär vår att

stadigva-förinstrumentenytterligare utvecklaför attoch argument att
processkvaliteten.utvärdera ävenrande följa och

ochför struktur-gällerinte,dockprocesskvaliteten kanMätningar somav
kanprocessvariablerVissalöpande.huvudsakligen skeresultatkvaliteten,

genomför. FörSkolverketenkäter attdentäckas getyp nusomavgenom
företrädesvis för-dockskolan krävsikunskapbredare processenomen

dennamedocksåSkolverket arbetarurvalskaraktär.studierdjupade av
tillståndsbeskrivningarnauppläggning ut-Innehåll ochansats.typ avav

Skolverket.inomnärvarandereds för

för-kunnaframgentkommerenkla resultatmåttenhos de attKvaliteten
införas i deplanerasmålrelaterade betygföljdtill attbättras attav
longitudinellmöjliggörakommer blDettasvenska skolorna. att ena

förOm målenbetyg.relativadagensmöjlig medinteuppföljning ärsom
betygenmålrelateradedeväl kommerdefinierasbetygsnivåernaolikade
betygenkvalitet hosförbättradgenerelltinnebärasannolikt också setten

resultatmått.som

uppföljningen ochlöpandemellan denSkolverketavvägning görDen som
uppfattning ärVårutvärderingen diskuteras.kanfördjupade attden upp-

fo-kraftigarekvalitativt påvinnautvärderingen skulleföljningen och en
samverkan med kommu-iSkolverketpåkusering på samt attprocessen

övriga sektorerliksomför detta. Detinstrument ärutvecklarnerna
ochstruktur,finnskomponenternaviktigt allagranskat tre processatt -
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verksamhe-bedömningsamladska kunna fåresultat för att avenman-
totalkvalitet.tens

till det kortainte baravidareVad vi lära OECD:s ärkan attansats seav
inte enbartkan innebäraperspektivet. Dettill det längreäven attutan man

medskolanutsträckning eleveri vilken gårnöjer med studerasig utatt
i ökadocksåförtidbetyg, hoppar iofullständiga utan att man0 s v,av

tid efter avslu-efter visselevenutsträckning följer och analyserar omupp
för de yrkes-utbildning eller,har vidare till högretad utbildning gått mer

yrken. ocksåfått inom relevanta Detinriktade linjerna, arbete vore
högresammanfatta denavnämarnasintressant med vissa mellanrumatt -

be-elevernaden kompetensutbildningens och arbetslivets på somsyn-
sådana studier. Dennagenomförasitter. Skolverket planerar ut-typatt av

jämnabedömningar medför devärderingar bör kunna underlag somge
färdig-slutprodukt denavseende hur skolansmellanrum måste göras -

inriktadlångsiktigt och brettutbildade eleven bör Enut. upp-merse-
avseendeförändringarförföljning bör således kunna underlag t exge

gymnasieskolan.utformning ilinjernasprogrammens





4 Socialtjänsten

Socialstyrelsen för den nationella uppföljningen ochcentrala utvär-svarar
statligderingen verksamheten inom socialtjänstområdet. regionalPåav

nivå det uppgift följa kommunernas arbeteär länsstyrelsens närmareatt
med frågor tillsyn i enskild drift.dessa verksamhetutöva översamt att

Kvalitetsmätning den nationella nivån kan arbete i flerapå ettses som
Ett utforma den löpande nationella statistiken för fåärsteg. att att en

snabb överblick utvecklingen inom individ- famil-över barnomsorg, och
jeomsorg äldre och handikappade. Till detta kommersamt omsorgen om

fördjupadebehov studier. Det kan inledningsvis konstaterasett attav
följaarbetet med och utvärdera kvalitet nationell nivå i sinännu ärpåatt

linda utvecklingsarbete inletts.haratt ettmen

nationella4.1 Den uppföljningen och

utvärderingen

Socialstyrelsen har inom för sitt tillsynsansvar till uppgift över-attramen
socialavaka den verksamhetens kvalitet bl övervaka lag-att atta genom

stiftningens intentioner fullföljs, följa och utvärdera sociala insatserupp
och vid behov genomföra särskilda undersökningar eller fördjupade stu-
dier. Hittills har med följaarbetet kvaliteten i huvudsak gällt deatt upp
rättsliga aspekterna vid tillämpning Socialtjänstlagen. Inom äldreom-av

sker sedan tillbaka systematisk uppföljningdrygt årettsorgen en av
ÄDEL-reformen. Socialstyrelsen skall reformenbl studera hur har på-a
verkat kvaliteten i följeräldreomsorgen. Bl hur målsättningena man upp

bostadsstandarden inomavseende det särskilda boendet uppfylls.

Regeringen och riksdagen har också behov följakunna ochatt ut-av upp
värdera hur statsbidragen kommer till användning i kommunernas verk-
samhet.
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lokala kvali-följa detcentralmyndighetrollSocialstyrelsens är att som
Social-därav.resultatetkvalitetssäkringsarbetetochtetsmätnings- samt

utvecklingsarbeteochforsknings-verka förskall vidarestyrelsen att
området.kunskapsförmedling inomförtill stånd ochkommer även svara

uppföljningAktiv

uppföljning.länsvis aktivtillbakabedriver sedan årSocialstyrelsen ett par
samtidigSocialstyrelsengenomföruppföljningAktivInom programmet en

för fåläninomverksamhetsområdenflertalgranskning attett enettav
huvudområdeni Defungerar lånet.verksamheternasamlad bild hurav

socialtjänsten.sjukvårdenochhälso-undersöks är samtsom

Gotlands länochUppsalagenomförtsgranskning1993 harUnder aven
1993. Tidi-under hösteninlettslän hargranskning Stockholmsoch aven

Aktivnio län.ytterligaregenomförts iuppföljningAktivhar upp-gare
skapasyftar tillverksamhetsområdensocialtjänstensinomföljning att

uppfyllsSocialtjänstlagenimålenbedömning hur samtförunderlag aven
förutsätt-och skapamålenförföreligger uppnåhindervilka attattsom

kvalitet i vårdför godhinderavlägsnarcentrala åtgärderningar för som
tillstimulera bättreskall därutöverAktiv uppföljningoch omsorg.

uppföljnings- ochlokalstödjaochhuvudmännenresursutnyttjande hos ut-
värderingsverksamhet.

hälso-projekt för20-tali sammanlagtgenomförsuppföljningAktiv ett
genomförasskallprojektVilkasocialtjänsten.sjukvården ochoch som

diskussionSocialstyrelsen efteri länet beslutarsocialtjänstområdetinom
länsstyrelsen. Devidsociala enhetendenochmed berörda kommuner

med läns-i samverkanprojekten skergenomförs isedanfältstudier som
inomverksamhetsområdenDeenskilda kommunerna.och destyrelsen

blirUppföljningarnatill län.länvarierar frångranskassocialtjänsten som
underdäremotStudierna harområde.för varjerikstäckandesåledes inte

projekten ocholikamed desyftetvad gällerändrat karaktärloppårens
kvalitetsfrå-därmed ocksåkostnadseffektivitet ochfokuseras alltmer på

gor.

länVästmanlands1992 igenomfördesuppföljningför AktivInom ramen
bedömeroch hurmed kvalitetVadexempelvis studien manmenar man

daghemmensstudiebarnomsorgen. Vidare genomfördeskvalitet i omen
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Skinn-ochnämligen Degerforskvalitet i kommunerkostnader och två
skatteberg.

rikstäckandeblirlänsvisa uppföljningarna såledesaktivaTrots deatt
erfarenhetSocialstyrelsenför specifik verksamhet bygger somenuppen

kvalitetsmätningkvalitetssäkring ochmedutvecklingen arbetetavgagnar
nationell nivå.såväl lokalpå som

socialtjänsten IfsInformationsstruktur för

regeringen slutrapportjanuari 1993 tillSocialstyrelsen avlämnade i en
Informationsstruktur för social-från k Ifs-utredningenden om ens

medregeringen i samrådArbetet genomfördes uppdragtjänsten. på av
och Landstingsförbundet.Statskontoret, Svenska kommunförbundetSCB,

ochsyftade till utforma för kommunernaUtredningen statenatt ge-en
förinformationsstruktur löpande statistikenför såväl den sommensam

uppföljningmöjligheterna tillfördjupade studier. Detta för förbättraatt av
för både möjliggöra bättresocialtjänsten kommunerna och staten samt att

statistik medger. Utred-jämförelser mellan kommunerna vad dagensän
Socialdepartementet ochningens förslag för närvarande inomövervägs

behandlas i budgetproposition.kommer kommandeatt

genomförandekommittén1993 har vidare den kUnder hösten avrappor-s
skall genomföras och hursin på hur statistikutredningens förslagterat syn

till Socialstyrelsen. Social-anslag skall överföras från SCBstort som
styrelsen kommer därmed motsvarande Skolverket redanpå sättatt, som
gjort, beställaransvaret från SCB för huvuddelen socialsta-överta av
tistiken. Genomförandekommitténs förslag till övervägande delbygger på
förslagen från får därmed deden k Ifs-utredningen. Socialstyrelsens
ekonomiska förutsättningar utredningens idéer vidare. detdriva Näratt
gäller användning personregister uppgiftsplikten för såvälsamt en-av

föreskilda och omsorgsgivare kommunerna vill departementet,vård- som
slutligt ställningstagande till förslagen, Socialtjänstkommitténsavvaktaett

överväganden i dessa frågor.

Socialstyrelsen frågan informa-har under arbetet med utredaatt om en
tionsstruktur för socialtjänsten kvali-Ifs till viss del behandlat frågan om
tetsmätning inom socialtjänsten. I delrapporten Att beskriva social-

29



social-förkvalitetssäkringssystem1991:2 skissasSoStjänsten ett
motsvarandefrån detutgångspunkt systemhuvudsak meditjänsten m m

beskrivsIsjukvården.ochhälso-utveckling inom rapportenunderärsom
iarbetar över-socialtjänstenvadför i månuttryckkvaliteten mmettsom

i Soci-kravuppställdamålsättningar ochpreciserademedensstämmelse
prin-följandeliggerSocialtjänstlagentillförarbetenaEnligtaltjänstlagen.

socialnämn-de insatsergrund förtillegenskaperkvalitativaciper som
utföramotsvarande skallden

helhetssyn,-
normalisering,-
kontinuitet,-
flexibilitet,-
närhet.-

utvärde-ochuppföljningStatistik för1993:1slutrapportutredningensI
kvali-gällervadföljandeSocialstyrelsenframförSocialtjänstenring av

kvalitetssäkring:ochtetsmätning

kvalitetssäkringochkvalitetsmätningförangeläget- Det är systematt
socialtjänsten.inomtillämpas ävenochintroducerasutvecklas,

forsk-påbaserasmåstesådanatillämpningochUtveckling systemav-
utvecklingsarbete,ochnings- samt

introduktionutveckling ochvidviktig rollhaSocialstyrelsen bör aven-
socialtjänsten.inomkvalitetssäkringkvalitetsmätning ochförsystem

socialai denkvalitetvärderingochmätningHittills har omsorgenav
bredare sättför påforskningsprojekt. Något ettatti systemfrämst skett

olikadeutifrånsocialtjänsteninomkvalitetenvärderaochföljakunna
finns docktill denna,i förarbetenaellerlagstiftningikriterier, angessom

kvalitets-olikadeförframtagnasärskilda måttheller finnsinte. Inteännu
insatserna.socialaolikadegälleregenskaper som

kvali-följabehoveti sin slutrapportvidare attframförUtredningen att av
ochfleralltmedsambandi styr-utveckling ökar att pro-och dess nyatet

produktionsfor-Nyasocialtjänsten.inombrukikommerduktionsformer
ställdahögtförkvalitetskontroll attpå garanterakravet attskärpermer

detutredningenipåpekarSocialstyrelsenupprätthålls.ambitionersociala
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modeller för kvalitets-angelägna i för den centrala nivån konstrueraatt
Därvid viktigtmätning kvalitetssäkring inom socialtjänsten. detoch är att

erfarenheter.tillvara kommunernas arbete ochta

framläggaSocialstyrelsen dock i ovannämnda slutrapport beredd attvar
konkreta förslag införande för kvalitetsmätningnågra ett systemom av

och kvalitetssäkring inom socialtjänsten. En fortsatt prövning och över-
kvalitetsmätningvägning former för och kvalitetssäkring nöd-ansågsav

Vidare Socialstyrelsen nödvändigt forsk-vändig. det medansåg att var
förstanings- och utvecklingsarbete inom i hand universiteten och social-

FoU-insatserhögskolorna. Det angeläget snabbt kunde användasattvar
för förbättra statistiken kvalitetsförhål-denna kunde belysaså ävenatt att
landen förändringar inom socialoch och service.omsorg-

Socialstyrelsen föreslog vidare myndigheten själv huvudansvaretatt ges
för tillsammans med SCB, Svenska Kommunförbundet forskareochatt

förberedaoch för kvalitetsmätning och kvalitetssäkring.överväga system
Kvalitetssäkring i omfattar mätningsammanhanget såväl och värdering av
kvaliteten olika åtgärder för till och förbättra kvaliteten.rättaattsom

Mer konkret lämnades i utredningens förslagslutrapport bådepå upp-
gifter skall ingå i den årliga statistiken uppgifteroch skall ingå isom som
fördjupade total- eller urvalsundersökningar, vilka tänkta skeär medatt

mellanrumnågra års se nedan.

kvalitetsuppgifter fram tillgängligaDe skall bör lätt ochtassom vara
accepterade dem arbetar inom den aktuella verksamheten. De börav som
i första hand kunna användas lokal nivå för den kontrollenpå egna men

iockså aggregerad form kunna förmedlas till regional och central nivå
och därvid kunna utnyttjas Socialstyrelsen tillsynsmyndighet i denav som
regelbundna nationella statistiken.

Som följd utredningen har Socialstyrelsen inlett arbete medett atten av
utforma kommunpanel bestående 50-70 kommuner där syftet är atten av
ventilera för och kommunerna frågeställningar vadstaten gemensamma

uppföljninggäller inom socialtjänsten. Socialstyrelsens avsikt ärm m
också tillsammans med kommunpanelen utveckla kvalitetsmått inomatt
socialtjänsten användbara såväl lokal nationell nivå.är påsom som
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regelbundnanationellaför denjämförelsetalantalföreslårUtredningen ett
Dessa talverksamhetsområden.olikasocialtjänstensuppföljningen av

kostnads-produktionsmåttprestationsmått,omfattningsmått,skall belysa
huvudsakligenregelbundenMedkvalitetsmått.service- och avsessamt

förekommer.tidsperioderglesareochtätarestatistik ävenårlig men

for-anställda medandelkvalitetsmåttföreslåsbarnomsorgenInom som
förskollärare,uppdelade påverksamhetsformer,i olikautbildningmell

insamlas inter-föreslåsuppgifterbarnskötare. Dessaochfritidspedagoger
kostnads-produk-föreslåsVidaretredjeexempelvis år.mittent, vart som

insam-årsarbetarebarninskrivnaantaluppgifternativitetsmått peratt om
tjänamöjligenkanpersonaltäthetsmåttDettaårligen.las grovsom en

kvalitetsindikator.

bådekvalitetsmåttservice-ochflertalföreslåsäldreomsorgenInom ett
personaltäthetsmått.ochboendeformersärskildastandard ivad gäller

kompletteratsäldreomsorgenstatistik inomSCB:s1992 harRedan o m
ochrumsstorlek, köks-antalblboendestandard,uppgiftermed rum,aom

dessaAvsikten ärboendeformerna.särskilda atti dehygienstandard
uppgif-skallDärefterårligen.samlas inskallantal åruppgifter under ett

kvalitets-föreslåsövrigtItids mellanrum. attin med längresamlasterna
urvalsundersökningar.studier ochfördjupadei formmätning bör göras av

företeelser,kritiskavissatillmed hänsynSocialstyrelsen ange-att,anser
omhän-kvalitetssystem ärtillämpningenförområdenlägna att starta av

medochäldremissbrukare,barn,dertagande personeromomsorgav
boende.för vård ochi hemochi familjehemvårdfunktionshinder samt

fördju-förslag tillutredningensverksamhetsområderedovisasNedan per
anknytningharnationell nivåurvalsundersökningar påpade studier, som

kvalitetsfrågor.till

skol-förskola,förskola,i öppenutredningen indelasBamomsøtgen av
familjedaghem.skolbarn,förfritidsverksamhetöppenbarnomsorg,

urvalsundersök-utredningens slutrapportiföreslår attSocialstyrelsen
kvalitet bör över-påindikatorerföljandemednationell nivåpåningar

vagas
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personalens kompetens,-

storlek sammansättning,barngruppens och-

personalomsättning personalkontinuitet,och-

personalens sjukfrånvaro,-

fortbildningsinsatser,-

pedagogisk målsättning inriktning,och-

innehållet i 6-årsverk-organisatoriska modeller för 6-åringar ocht ex-
samheten,

för olikalokalyta barnverksamheter.-

strukturvariabler och i visskvalitetsindikatorer föreslås främstDe ärsom
processvariabler.mån

förmedla resultatVidare föreslås instrument för kunnautvecklasatt att av
och personal.kommunernas enkätundersökning till föräldrar

Individ- och familjeomsorgen d före-omfattar insatser i vårdöppen sv
byggande, avhjälpande insatser för barn ochuppsökande och insatser,

biståndsocialbi-insatser för missbrukare ekonomisktunga, vuxna m
drag, introduktionsersättning för flyktingar, insatser inom familje-samt
rättsområdet.

Socialstyrelsen föreslår institutionsplaceringar börkvalitetsmätningatt av
för såväl barn- för missbrukare. Detgöras och ungdomar ärsom vuxna

angeläget omvittnat område följasvårtett attmen upp.

Inom Socialstyrelsen i följande insatser har medplaneras dagsläget som
kvalitetsmätning göra.att

För fram resultatmátt indikato-få utarbetas underlag med antalatt ett ett-
inom socialtjänsten i primära tillsynentänkt användas denär attrer som

för värdering insatsernas kostnad kvalitet. I första skedeoch görsettav
sammanställning befintligt därefter medmaterial kompletterasen av som
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medverkanunderSocialstyrelsenutförsArbetetindikatorer.ytterligare av
länsstyrelser.antalettav

informations-ochinformationsstrukturutvecklingsamband medI av-
syftarSCBmedsamarbetefamiljeenhetenochBarn-har ett somsystem

förungdomsområdetochsåväl barn-statistiken inomförbättratill somatt
social-förrelevansmed låguppgifterSyfteti vård. är utsorteraattvuxna

behovsutvecklingförbetydelseharuppgifter störreinoch fåtjänsten som
sker.förändringsarbetei detresultatoch som

inomvårdforminför valutredningarför hurinstrumentmodellettEn av-
kvalitetsindikatorertydligagrundasskall påungdomsvärdenochbarn-

vård-förändringar ibeskrivaocksåingårHärutarbetas.kommer attatt
konsekvenser.dessformerna och

utveckling in-missbrukarvárdensföljamedarbeteSocialstyrelsensI att-
delarolikainomkvalitetför mätningindikatorerutvecklablgår att ava

organisationerochbehandlingshemKommuner,narkomanvården.av
i arbetet.involveraskommer att

förand-villkor ibamsstuderaregeringsuppdragetförInom attramen-
denföreffekterdessresursförändringar ochredovisasringstider pro-

i arbe-Tyngdpunktenberördaförorganisationen ochfessionella grupper.
ochenkäterfamiljeomsorgenochindivid-beträffar attvadär genomtet

i denna.förändringarservicenivån ochfram påfå måttintervjuer

ordi-Äldreomsorgen iserviceochstödboendeformer,särskildain idelas
färdtjänst.service ochsocialboende, öppennärt

utred-Socialstyrelsen iföreslårurvalsundersökningarintermittentaFör
utförandei arbetetskvalitetenbelyseruppgifterexempelvisningen att som

uppgifterexempelvisgällerin. Detsamlas om

erfarenhet,utbildning ochpersonalens-
personalkontinuitet,personalomsättning och-

utlovats,mängdtid ochi dengivitsomvårdnadochservice som-
individuellt.hjälpenutformamöjligheten att-

ochorganisationikvalitetenuppgifter belyserföreslåsVidare att som
urvalsundersökningar.intermittentaförbör övervägasstyrning också
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övervägande delDessa undersökningar från central nivå tänkta tillär att
Uppgifternaske med hjälp enkäter till såväl kunder producenter.av som

gäller exempelvis

valfrihet; omfattningen driftformer, dengraden alternativatav ex av en--
skildes inflytande hjälpen; hjälptagamas möjlighetöver skallvem som ge

flytta mellan distrikt eller kommuner,att

rättssäkerhet,-

förekomsten uppsökande verksamhet,av-

planering handikappomsorgenäldre- och enligt 20 och 21 § SoL.av-

kvalitetsmått föreslåsDe främst fokuserade struktur-är på ochsom pro-
cesskvalitet. Det bör dock påpekas det skilja resultat-är svårt påatt att

processkvalitetoch inom äldreomsorgen, särskilt inom hemtjänsten.

ÄDEL-reformenUppföljning och utvärdering av

ÄDEL-reformenI samband med genomfördes regeringen Social-att gav
istyrelsen uppdrag femunder årligen följa ochår utvärderaatt upp re-

formen med hänsyn till innehåll,dess kvalitet, kostnader genomfö-och
rande. De huvudsakliga syftena med Socialstyrelsens uppföljnings- och
utvärderingsarbete gäller

kontroll hur reformens mål uppfylls,av-

uppföljning effektivitetenhur utvecklas,av-

förmedling kunskaper,av-

påverka utvecklingen i överensstämmelse med reformens intentioner.att-

Socialstyrelsenhar tagit fram för uppföljning och utvär-ett ramprogram
dering ADEL-reformen. Ramprogrammet innefattar 20-tal projektettav
och aktiviteter tillsammans skall grunden för allsidigutgörasom en upp-

ÄDEL-reformenföljning och utvärdering och skall omfatta såvälav na-
tionell uppföljning temastudier och lokalt utvärderingsarbete.som
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ÄDEL-uppföljningenmedför arbetet tarSocialstyrelsen valtmodellDen
handikappom-ochäldre-produktionskedjan förifem aspekterfasta på

nämligensorg,

ekonomi,näringsliv,befolkning,strukturkommunens-

medel,service,utrustning,lokaler,personal, avsattaresurser-

utbildning,samordning,organisation,process-

vård- ochutbudväntetider,enkelrum,gruppboende,resultat om-av-
service,värd,sorgsformer, mottagare omsorg,av

infly-integritet,valfrihet,trygghet,måluppfyllelseeffekter, graden av-
kostnader.tande,

huvudsakiöverensstämmerdetaljerad än,Indelningen är något menmer
avsnitt 2.ibeskrivsmodellklassiskamed, den som

och byg-samtliga kommunersigriktaruppföljningennationellaDen mot
nyckeluppgifterstrategiskaantalinsamlingsystematiskpå ettavenger

statistikproduktion. In-reguljärfrånhuvudsak hämtasiindikatorer som
egenskaperkommunalabeskrivalöpandeskalldikatorerna sammantaget

handikappom-äldre- ochförkostnaderochinriktningförutsättningar,och
föruppföljningssystemetnationellaverksamhetsresultat. Detsamtsorgen

ÄDEL-reformen indikerakansignalsystemliknas vidkan även ett som
uppgifttilluppföljningen harnationellastudier. Denfördjupadebehov av

kommunalproduktionskedjanibeskriva det somovan angesatt som
resultat.ochstruktur, resurser

inom So-detärutvärderingsprogrammetuppföljnings- ochförAnsvarig
ÄDEL-kansliet. oktoberunderharSocialstyrelseninrättadecialstyrelsen

1993:8utvärderarochföljerSocialstyrelseni1993månad av-upp
utvärderingsverksam-ochuppföljnings-andraden årsrapportenlämnat av

heten.
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Jämförelsetal för socialtjänsten

Svenska Kommunförbundet, Socialstyrelsen och SCB producerar tillsam-
antalsedan år tillbaka publikation socialtjänsten be-överettmans en

Jämförelsetal för socialtjänsten.nämnd Publikationen innehåller statis-
tik kommunal nivå förpå barnomsorgen, individ- och familjeomsorgen

äldre- och handikappomsorgen. publikationen vissaI ingår kvalitets-samt
indikatorer såsom personaltäthet och andel utbildad personal förutom
kostnads- prestationsuppgifteroch för de olika områdena.

Publikationen utvecklas hela tiden för föralltmer kunna användasatt
analys verksamheten och skillnader mellan kommunerna. Socialstyrel-av

kommer tillsammans med Svenska Kommunförbundet under vårenattsen
1994 genomföra seminarieserie kring publikationens användningsom-en
råde och utvecklingsmöjligheter.

Årsbok socialtjänsten i Sverigeöver

Denna publikation har hösten 1993 utkommit första och plane-utgåvaen
utkomma regelbundet. Publikationen del Socialstyrelsensårattras en av

arbete uppföljningmed och Socialtjänsten iutvärdering nationell nivå.på
Sverige i första handär samlad deskriptiv redogörelse för omfattningen
och inriktning socialtjänstens insatser insatser inomsamtav omsorgerna

utvecklingsstörda och bygger framförallt den befintliga SCB-stati-påom
stiken. Avsikten är publikationen framgent skall innehållaatt mer av
analyser bl effekter och resultat. Publikationen utformas i samarbeteav a
med SCB.

Centrum för utvärdering socialt arbete CUSav

För närvarande byggs Centrum för utvärdering socialt CUSarbeteett av
inom Socialstyrelsen. Initialt skall utvärdering verksamheten inomupp av

individ- familjeomsorgenoch prioriteras. inreDet arbetet processen
eller det direkta klientarbetet och dess värde resultatet skall i fokusstå
för CUS utvärderingar.
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påkoncentrerasCUS:s insatserkommerbudgetåretkommandeUnder det
uppgifterprogramföljande

missbruksvårdsvenskutvärderingförProgram av

förinsatserfamiljeomsorgensindivid- ochutvärderingför2. Program av
ochbarn unga.

handikappområdet.äldre- ochinomUtvärderingsinsatser

utvärderingsprogram.CUS4.

tillförslagmed deväl överensstämmerförstnämndaDe två programmen
förfast. InomladeIfs-utredningen programmetuppföljningkvalitativ som

kvalitetssystemmissbruksvård kommer ävensvenskutvärdering ettav
värde inomochkostnaderinsatsernasdokumentationsamtidigför av

lokalt.utvärderasochmissbrukarvård prövassocialtjänstens öppna att
förvaltasutvecklingspengarmed stöddelvisfinansierasDetta avsomav

utvärderings-CUSinomresultatet skerPublikationSocialstyrelsen. av
program.

CUS blinomverksamhetlöpandeärUtvärderingsprogrammet asomen
missbrukspro-inomutvärderingsinstrumentsammanställningomfattar av

handikapp-ochför äldre-ungdomsprogrammetochbarn- samtgrammet,
spridasnabbt kunnarelativtärSyftet medområdet. merprogrammet att

ikvalitetssäkringsarbetekför detkunskapsunderlagkvalificerat soms
myndigheternationellalokaltefterfrågasutsträckningökad samt somav

Riksrevisionsverket.ochSocialstyrelsen

IKMmissbrukar-vårdeninomkunskapsutvecklingförInstitutet

bil-InstitutetSocialstyrelsen.tillCUS knutetliksominstitut ärDetta ovan
inriktat påarbete ärlKMzsregeringsuppdrag.följd1991dades ettavsom

avseendemissbrukarvården, blpersonal inomförfortbildningsfrâgor a
kom-personalensökaSyftetutvärderingsfrågor. ärochuppföljnings- att

IKMhararbeteför dettasjälvutvärdering. Inom utar-förpetens ramen
formulär förEttinsatser.klienter ochbeskrivningförformulärbetat av
Formulärenutarbetande.undermåluppfyllelse ärbeskriva gradenatt av

praktiker. Formu-ochbehandlingsforskaremedsamarbeteiutarbetatshar
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låren inomskall kort prövas på urval vårdställen såväl den öppna vår-ett
den, den frivilliga institutionsvården tvångsvården. Tanken år attsom
utveckla dokumentationssystem kan ligga till förgrund utvärde-ett som
ring enskildapå vårdställen, möjliggöra jämförelser samtidigtoch ge
vissa epidemiologiska data nationellpå nivå. Arbetet isker samarbete
med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN och
Statens institutionsstyrelse se nedan.

Fortsatt utvecklingsarbete

I regeringens regleringsbrev till Socialstyrelsen för innevarande budgetår
Socialstyrelsen skall följa utvecklingen ekonomiskaattanges styr-av nya

inom socialtjänsten, bl skall socialtjänstens kvalitet beaktas. So-system a
cialstyrelsen skall vidare enligt regleringsbrevet i samarbete med berörda
myndigheter och huvudmän utveckla kvalitetsindikatorer och metoder för
lokal uppföljning och utvärdering. Vidare påbörjas under innevarande
budgetår uppföljning nationellpå nivå kostnader och kvalitet inomen av
barnomsorgen.

Dessa verksamhetsinriktningar ligger väl i linje med vad Socialstyrelsen
själv föreslagit i bl Ifs-utredningen.a

Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse bildades den l juli 1993. Institutionsstyrelsen
ansvarig förär planering och uppföljning missbrukarvården vid insti-av

tutioner för tvångsvård har tagit huvudmannaskapetöver för.statensom
Till den myndigheten har knutits forskare bl arbetar mednya en som a
metoder för uppföljning och utvärdering missbrukarvården vid de stat-av
liga institutionerna.

4.2 Internationella program m m

Inom CUS verksamhet kommer inom de närmaste åren skeatt en genom-
gång internationella erfarenheter uppföljning och utvärdering inomav av
socialtjänsten vilket i olika delar kommeräven innebära samarbeteatt
med andra länder.
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fm
fortfaran-länderi andrafunnit ävenSocialstyrelsen hittills ärDet att man

kvalitetsmämingdet gällerutvecklingsstadietoch näri forsknings-de är
Sverige frånskiljer sigsocialtjänstenNär det gällerkvalitetssäkring.och

So-lag,landetha för helaflesta länderde allra att gemensamengenom
för verksamheten.målsättning ochcialtjänstlagen, en ramensom ger

enhetlignationellttillmöjlighetunikinternationelltDetta sett enenger
uppföljning.

forsk-Socialstyrelsen tilltidigareomvandlat denFinland harI enman
inriktatsverksamhetSTAKESutvecklingsorganisationnings- och vars

utvecklingutvärdering ochuppföljning,forskningsprojekt förolikapå
socialtjänstområdet.inom

CUSförSocialstyrelsen inommissbrukarvárden kommer attFör ramen
sammanställningochpåbörja genomgångdet åretunder närmaste aven

utvärderingsinstrument.erfarenheterinternationella av

familjeomsorgensoch insatserindivid-utvärderingförCUS avprogram
ieventuelltgenomföras,vissa delartilloch kommerför barn attunga

Oslo. UnderiutviklingssenterCUS och Barnevernetsmellansamarbete
skallområdetinomCUSplanerasbudgetårinnevarande expertgruppatt

denresultatochavseende värdekunskapsläget typsammanställa avav
familjeom-individ- ochinomförekommerochinsatser för barn unga som
erfaren-internationellasammanställningochgenomgångEn avsorgen.

dettainomplaneras ävenområdetutvärderingsinstrument inomheter av
med Barnevernetssamarbeteinnefattar såvälarbete ut-område. Detta
Tyskland.England ochorganisationer iviklingssenter som

internationellaökadevidareplanerashandikappomrádetochInom äldre-
iförofficiellaochinstitutforskargrupper, ettkontakter med attorgan

relevans.utvärderingsinstrumentförsta skede studera av

in-Kvalitetfrån 1992promemoriaKommunförbundet har iSvenska en
refereratkunskapsinventeringhandikappomsorgenäldre- och enom -

kvalitetfråganbehandlarfrån utländsk litteraturflertal artiklar omsom
denreferat framkommerI flertal dessainom äldreomsorgen. attav

händervaddäldre,deprocesskvaliteten iintressanta somv somomsorg
dåligtäromsorgskonsumenten,vård- ochpersonal och ut-i mellanmötet

kri-Kommunförbundetsammanställningen årIoch mäta.vecklad svår att
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professio-utvecklasstandardskvalitetsindikatorer ochtiskt till de avsom
riktarolika länder. Manmyndigheter ioch statliganella organisationer3

dettasäkra kvalitet. Avförmodeller användskritik deäven attmot som
ochnationell nivå följaarbetet med påmöjligen slutsaten draskan att att

tidigt utvecklings-befinner sig isocialtjänstenkvalitet inomutvärdera ett
skede internationellt.även

Bedömningar4.3

förinformationsstrukturgenomförandet utredningenoch medI om enav
förtagit ställningSocialstyrelsen harsocialtjänsten Ifs kan sägas att en

utvärderinguppföljning ochinformationsinsamling,decentraliserad påsyn
följa denförbehöversocialtjänsten. uppgifterinom De attstaten uppsom

skall tillinom socialtjänstenförkommunernaverksamhet ansvararsom
kommunuppgifter.del bygga sammanställdaövervägande på

dockkvalitet krävsuppföljningen skall godden nationella uppnåFör att
jämförbara ochuppgifterna från kommunerna ärde sammanställda attatt

ställer kravhela landet. Dettauppgifter definieradeär på sätt översamma
uppfylls idag.redovisningen inte till alla delarkommunaladenpå som

aiolika sammanhang, bli radförhållande har uppmärksammatsDetta en
Möjligen kommer dessanämnda utredningen.samband med den ovan

initierats tillfortsatta utvecklingsarbete bl harfrågor lösas i detatt som a
följd denna.av

socialtjänststati-i löpande rikstäckandeDe kvalitetsmått fångas densom
inom äldreomsorgen ochstiken återfinns inom barnomsorgen och om-

personalenskvalitetsindikatorer personaltäthet,fattar strukturella såsom
Vidare fångasutbildning inom boendestandard.och äldreomsorgen även

viktkostnadseffektivitet vilketvissa indikatorer också ärpå storupp, av
familjeomsorgenför analysen kvalitetsindikatorer. Inom individ- ochav

i löpande statistiken.fångas i dagsläget inga kvalitetsindikatorer den
svårfångad förKvalitetsmätning i vissa fall resultatetoch ärav processen

oftast rimligt sökaalla verksamhetsområdena. innebär detDet är attatt
fördjupade urvalsstudier.denna information viatyp av

idag organisato-Ett speciellt förhållande innebär det barnomsorgen äratt
inne-riskt integrerat skolverksamheten i vissa kommuner. Om dettamed

utvärderingen kan det leda tillbär också uppföljningen och samordnasatt
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någotutvärderingen barnomsorgenuppföljningen och annanges enatt av
i barnom-resultatmåttindet föraMöjligen kankaraktär. typ avannanen

idag.änsorgen

följa och utvär-svårgenerelltfamiljeomsorgen ärIndivid och attsett upp
med hälso-dockMissbrukarvården kannivå.nationelldera på som enses

bliresultatkvalitet kanverksamhet där ävenjämförbarsjukvårdenoch
antalmätamissbrukarvården kanfram. Inomtänkbart t per-att ta man ex

efterviss tidbehandling, antal nyktrafullföljthar genom-ensoner som
fördju-arbetslivet, Föribehandling, antal återgått etc.gången mersom

familje-individ- ochinomresultat uppnåsutvärderingar depade somav
ochföljaAttforskningsinsriktadeoftakrävs ansatser. uppmeromsorgen

in-kravsärskilda påställerförebyggande insatserolikautvärdera t ex
strumenten.

utvecklingenstimuleraolikapå sättroll börSocialstyrelsens att avvara
bruk.centraltlokaltförkvalitetssäkring, såvälkvalitetsmätning och som

informationsstrukturutredninginsatserdeutgörSammantaget enomsom
ÄDEL-CUSförinomarbetetIfs initierat, samtsocialtjänstenför ramen
AktivalänsvisadenbörVidarei detta arbete.viktiga delaruppföljningen

kvalitetssäkrings- ochfokusera påutnyttjas föruppföljningen kunna att
kvalitetsmätningsfrågor.

socialtjänstenlegitimation inomtillståndsgivning ellerOlika former för
social-inomkvalitetssäkringennationellaför denstödkan utgöra ett

förregi, hemenskilditillståndsgivning för barnstugordagenstjänsten. I
kvalitetsbedömningingårhemtjänstboende,vård och som om-enm m

legitimeringpåmed kravenJämförtpersonalen.vissa kravfattar på t ex
jämförtsjukvården ävenhälso- ochinompersonalen samttillsynoch av

tillståndsgivningeninnebärde flesta lärarekrävsdenmed som avexamen
välEnhetligakvalitetsstyrning.begränsadmycketsocialtjänsteninom en

social-inomävenkvaliñkationskrav,definierade attt gruppergenomex
bidra tillskulle kunnalegitimerasgodkänns ellergradi högretjänsten

underlättaocksåskullekvalitetsstyrning. Detenhetligtydligare upp-en
utvärdering.följning och
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sjukvården5 Hälso- och

beskrivs nationella arbetet med kvalitetsutveckling inom hälso-Nedan det
bedrivs Socialstyrelsen har tillsynsansvaretoch sjukvården. Det av som

bedriverför hälso- sjukvården vissa andra metodut-och samt organ som
sjukvårdens utvecklingsinstitut Spri Sta-veckling, Hälso- och ochtex

metodik SBU. interna-beredning för utvärdering medicinsk Entens av
tionell utblick också.ges

nationella utvärderingenuppföljningen och5.1 Den

Socialstyrelsen frågor kvalitetssäkring inomoch Spri arbetar med rörsom
sjukvården från delvis olika utgångspunkter. Socialstyrelsenshälso- och

tillsyn utifrån perspektivhuvuduppgifter nationelltär utövaatt samt att ett
sjukvården förmedla kunskap tillutveckla hälso- och denna. Inomsamt

för sin tillsynsfunktion följer myndigheten systematiskt och ut-ramen upp
landstingens verksamhet. Socialstyrelsenvärderar kommunernas och har

nationellt förbeställaransvar statistik folkhälsan, hälso-även rörett som
socialtjänsten.och sjukvården samt

Sprizs uppgift i sin utveckla metoder och hjälpmedel möj-är att tur som
iliggör följa vårdens kvalitet lokalt sjukhus, primärvården,på påatt upp

Spri publicerarbasenheter nationell nivå. ochäven påetc rapportermen
kvalitetssäkring.metodhandledningar Dessa utarbetas irörsom samver-

sjukvårdshuvudmänkan med olika myndigheter, och yrkesutövare som
skall olika instrumenten. Spri initierar projektarbeta med de även rörsom
olika nivåer och verksamheter inom hälso- sjukvården.administrativa och

SBU utifrånarbetar strikt vetenskaplig kunskaps-göransatsensom
sammanställningar och utvärderingar för diagnos ochmetoder behand-av
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projektform ochbedrivs iarbeteSBU:soch sjukvården.inom hälso-ling
iresultaten rapporter.presenteras

utveckla sjukvår-värdera ochKvalitetssäkring, AttSprizsI mäta,rapport
metoderbeskrivsdefinieras begrepp,230, 1987kvalitet rapportdens nr

nationelladethar påverkatDenoch möjligheter.problemdiskuterassamt
kvalitetssäkring har iförSprizskvalitetssäkring.arbetet med expertgrupp

sjukvårdKvalitetssäkring i svensk287,Spri-rapportrapport nrsenareen
förstrategierföreslagit nationella1990strategi,till nationell attförslag-

för kvalitets-måletövergripandekvalitetssäkringsarbetet. Detfå igång
tillgängligaförinomenligtsäkringen är rapporten att resurserramen

för kvali-hanivån börlokalakvalitet. Densjukvårdensförbättra ansvar
i dagliga arbetet.integrerad del detvilken börtetssäkringsarbetet vara en

ochvad gäller måttdraserfarenheterfaktor debetydelsefull ärEn att som
verksamhetsberättelser. Iilämpligendokumenteras,indikatorer en senare

Spri-rapportSocialstyrelsengjort uppdragSpri har på nrrapport avsom
Spri och1993 framkommerför sjukvården,Kvalitetssystem352, att

för-de lokalagrunddet, påuppfattningendelarSocialstyrelsen attatt av
kvalitets-modell för hurbestämdfinnsintevarierar, någonhållandena ett

sin modellutformavårdgivare börVarjeutformas.börsäkringssystem
råder.förutsättningarlokalaefter de som

och lokalnationellständigt både påkvalitetsfrågormed pågårArbetet
Spri därförhardet åretUnderfortlöpandenivå och senasteär process.en

för kvalitets-metoderochutvecklat prövatSocialstyrelsenuppdragpå av
352.Spri-rapportfyra sjukhuskvalitetsutveckling, bl påochsäkring a

i Sverigearbetetinternationella utvecklingen går ävenLiksom den mot att
dtotalkvaliteten,komfattar denfram systern s rymmerta ett vssom

styrningledning ochavseendemed påstruktur ävenindikatorer rörsom
behövakan ocksåBeställarenoch resultat.verksamheten, processav

exempel kan deSom nämnasrevision.hjälpmedföljas externavupp
nedan. Enländer sefinns i andraackrediteringssystem samar-som

Spri och Socialstyrelsen prövarsjukvårdshuvudmånnen,mellanbetsgrupp
förutländskademöjligt använda någradet är systemenatt avom

sjukvård.ochkvalitetsgranskning svensk hälso-av

kvalitetförsamrådsgruppenNationellainitierats denprojekt harEtt av
samrådsorgan försjukvården gruppen äri hälso- ochsäkerhetoch ett
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Spri, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet Svenska Läkaresällskapet.och
Gruppen givit kriterierhar projektgrupp i uppdrag granska deatten om

utvecklats Institutet för SIQkvalitetsutveckling också kansom av an-
vändas för den svenska hälso- och sjukvården. Praktiska försök pågår
under 1993 sjukhuspå och primärvårdsenhet.påtre en

Socialstyrelsen för tillsynen inom hälso- och sjukvården. Tillsy-ansvarar
såväl hälso- och sjukvård socialtjänst sker bl inomnen av som a ramen

för Aktiv uppföljning. Detta arbete innebär inomläns verksamhetatt ett
såväl hälso- och sjukvården socialtjänsten Granskningengranskas.som
inleds med Socialstyrelsen träffar företrädare för länsstyrelse, lands-att
ting och kommuner bl för få synpunkter införpå gransk-att temana
ningen. Aktiv uppföljning brett kan omfattaoch såväl struk-tar ett grepp

resultat. Socialstyrelsens iakttagelser och slutsatsertur, process som
diskuteras med företrädare för huvudmännen varefter slutrapport tasen
fram till regeringen med förslag till åtgärder för förbättra hälso- ochatt
sjukvården. Aktiv uppföljning beskriver förläget respektive län, ut-men

egentligen inte grund förgör slutsatser för riket helhet.som

Socialstyrelsen har uppmärksammat vissa problem i de granskade länen.
Man har bl ledarskapet i vid mening oklar, resultatenärnoterat att atta
från verksamheten sällan analyseras, förmålen verksamheter och in-att

oklart formulerade informationssystemenär och bristfälliga.ärsatser att
effektEn granskningar i lännågra samarbete initierats mellanär att ettav

Örebrolandsting. Sånågra arbetar Landstinget Västmanland och länst ex
landsting efter granskningarna med samordnat för uppfölj-ett program
ning. Tonvikten i uppföljningen ligger på dessa landsting skall kunnaatt
redovisa data frånöver resultat hålso- sjukvården.och

Socialstyrelsens bevakar således landstingen har kvalitetssäkringspro-att
Det dock varjeär huvudman och då klinikledningennärmastgram. som

utformar innehållet i dessa.

På den nationella nivån finns register för uppföljning och utvärdering.
Registeransvaret har Socialstyrelsen. Exempel sådana registerpå år
cancer-registret, slutenvårdsregistret och dödsorsaksregistret. Socialstyrel-

har enligtockså regleringsbrevet för budgetåret 199394 fåttsen rege-
ringens uppdrag redovisa myndighetens framtida beställaransvar föratt
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sjukvårdenochhälso-folkhälsan,statistiken för samtden nationella
socialtjänsten.

medutvecklingsarbetesedan flera årbedriver ocksålandsting ettMånga
inomvinnserfarenheterochkunskaperAllteftersomkvalitetssäkring. om-

Erfarenhetsutbytetbasenheterna.tillmetodersprids olikarådet så av
blivit alltmerbasenheter harlandsting ochmellankvalitetssäkringsarbetet

utveck-kvalitetsindikatorerochmetodiktillbidrarbetydelsefullt och att
bakgrundtyngd blökadfåttåren motunder deArbetet harlas. senaste a

utförarenhe-ochbeställar-idelasverksamhetenstyrningenatt uppavav
i deformaliserats såkvalitetsarbetetlandsting har attInom mångater.

blsjukvårdsdirektörochlandstingsstyrelsemellanupprättasavtal asom
följasskallkvalitetsindikatorervilka upp.somanges

förinformationsstrukturennationellagranskat denharutredningarFlera
informa-utredningensjukvården, blochhälso- gemensamom ena

avslutade88:02SINFHOS,sjukvårdenochhälso-tionsstruktur för som
utredningenfrånförslagenmedenlighet1991. Iundersitt arbete ett av

SvenskaochLandstingsförbundetsamråd mediSocialstyrelsengenomför
verk-från dennivå öppnanationelltillrapporteringLäkaresällskapet en
vidareSocialstyrelsen harprimärvården.och inomsjukhusvidsamheten

SCB ochLandstingsförbundet,medi samarbeteuppdragregeringens att
riksdagregering ochrapportering tillregelbundenutvecklaSpri omen

sjukvården.hälso- ochförhållandena i

metodermedicinska attutvärderingaruppgift göraSBU:s är genomatt av
tillFörslagstudier.vetenskapligasammanställa ut-granska ochkritiskt

ochstyrelseSBU:sfrånkommer expertgrupp,värderingsområden t ex
kriterierSärskildaregeringen.frånsjukvårdsföreträdare ellerandrafrån

förifrågakommahand börförstaivilka områdenförformuleratshar som
undersöks ärmetodengrundförutsättning ut-ärutvärdering. En att som

kunskapertillräckligafinnasinnebär det måstevärderingsbar. Det omatt
möjlig göra.skallutvärderingvetenskaplig attförmetoden att varaen

Ämnet livmänniskorsförbetydelsepotentiellskall hautvärderas storsom
vanligtmänniskor eller ärdet berör mångabeaktashälsa. Vidareoch om

betydandemetoden harOmhälsoproblem.medicinskaförekommande
medförellerbetydelseetiskomfattande storaekonomiska konsekvenser,

beaktas också.personalvårdorganisation ochförkonsekvenser
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I antal inte bara utvärderingarett metoder, resul-rapporter presenteras av
och kostnadseffektivitet hälso- och sjukvårdens insatser, ocksåtat utanav

förutsättningar för verksamheten och dess utförande. Det faktorerär som
tillhör struktur och Därigenom kan SBU i vissa fallsäga attprocess. man

behandlar de utvärderade områdena utifrån perspektivet granskaattav
totalkvaliteten.

SBU bedriver i allmänhet inget forskningsarbete, de slutsatsereget utan
arbetet i bygger på och kritiskgenomgångutmynnarsom en noggrann

granskning publicerade vetenskapliga artiklar. Ofta innefattar projek-av
också kartläggning medicinsk praxis i Sverige inom de områdenten en av

i fokusär för utvärderingen. För varje utvärderingsprojekt anlitarsom
SBU svenska och ibland internationellaäven Projekt-experter.- -

har tvärvetenskaplig sammansättning där olika relevantagrupperna en
medicinska specialistområden företrädda,är liksom epidemiologisk och
ekonomisk expertis.

I SBU:s uppdrag ingår väsentlig del sprida resultaten utvär-attsom en av
deringarna till vårdgivare och beslutsfattare inom sjukvården. Det sker

via SBU:s Lyhetsblad och föreläsningar,på seminarier ochtex sympo-
sier. Innehållet refereras också i svenska och internationella vetenskapliga
tidskrifter. SBU anordnar även konferenser kring aktuella projekt. SBU:s
kunskapssynteser kan ligga till grund för fortsatt arbete med kvalitetsut-
veckling inom sjukvården.

påKrav och underlag för kvalitetssäkring

Föreskrifter kvalitetssäkringom

Fr den 1 januari 1994 träder Socialstyrelsens föreskrifter kvali-o m om
tetssäkring i hälso- och sjukvård inklusive tandvård, SOSFS 1993:9, i
kraft. De följande i kvalitetssäkringentar momentupp

målbeskrivning,-

uppföljning värderingOC] verksamheten,av-
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positivatillvaraochmålavvikelsernegativa taminskaföråtgärder att-
erfarenheter,

kvalitetssäkringsarbetet.utvärderingochuppföljning av-

kan på-kvalitetssäkringmedarbetetblkonstaterasföreskrifterna attI a
jäm-ochinternationellaellernationellaavvakta normerbörjas attutan

utfalletviktigtdet ärvidare attbetonar avSocialstyrelsen attförelsetal.
vård-deltar itill demåterförskontinuerligtkvalitetssäkringsarbetet som

utvecklas, måsteskallkvalitetssäkringenFörbehandlingsarbetet. attoch
behand-ochvårdarbetetdel iintegreradbetraktassåledesden ensom

patientperspektivetviktigt ävenminstinte attDet ärpatienterna.lingen av
inte åläggassåledeskanKvalitetssäkringenkvalitetsarbetet.imedfinns

skallkvalitetenFörmyndighet.central attfrån någonvårdpersonalen
verksamheten.föruppställsmåldefinieradeförutsättsföljaskunna attupp

utövasdendåoch närmaststyrningen aväven somföreskrifternaI tas upp
kvalitetssäkring förutsättermedframgångsrikt arbeteEttklinikledningen.

i detkvalitetstänkandetillmedarbetarnastimulerar ettklinikledningenatt
övergripandebådeinnebär ettKlinikledningsansvaret an-arbetet.dagliga

metoderpersonaleninformera system,kvalitetssäkringen, omför attsvar
kvalitetssäk-delarutför sinapersonalenhurfölja avliksom att uppm m,

konti-kvalitetssäkringsarbetetutfalletbetonasringsarbetet. Det att av
Enbehandlingsarbetet.ochvård-iarbetartill demåterförsnuerligt som

kvalitetssäk-verksamhetensdenocksåkrävshelhetssyn att egnagenom
sjuk-ochhälso-vilkenmedverksamhetsområdenandrabeaktaring måste

samverkar.vården

verksamhetsområdenolikaKvalitetsindikatorerför

in-nivånationell ärmyndigheter påochprofessionenmedicinskaDen
denförkvalitetsindikatoreruppföljningsbarafå framtresserade attav

medicinsktvarjeför1990redanSpri föreslog attvården.medicinska
deträffasöverenskommelserrikstäckandeborde omverksamhetsområde

NationellaDenkontinuerligt.följasbör sam-kvalitetsindikatorer uppsom
sjukvården harochhälso-inomsäkerhetochkvalitet se-förrådsgruppen
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dan 1991 arbetat med kvalitetsfrågor inom hälso- sjukvården. Sveri-och
läkarförbund Svenskaoch Läkaresällskapet har uppdragpåges av sam-

rådsgruppen samordnat arbetet via läkarorganisationernas gemensamma
kvalitetsorgan, det Medicinska kvalitetsrådet.

Arbetet med utveckla nationella kvalitetsindikatorer för olika yrkes-att
har kommit längst för läkarnas del. MedicinskaDet kvalitetsrådetgrupper

har föreslagit medicinska kvalitetsindikatorer för vissa sjukdomar och
För sjuksköterskornas del har arbetet med fram generellasymptom. att ta

omvårdnadsindikatorer nyligen påbörjats. sjukgymnasternasFör finns
förslag till arbetsmetodik med kvalitetssäkring.

MedicinskaDet kvalitetsrådet har tagit fram medicinska kvalitetsindikato-
för läkare för elva specialiteter. Utgångspunkten kvalitetssäk-är attrer

ringen skall inriktas sådana sjukdomar förekommer frekvent ochmot som
där behandlingen patienterna kan medföra risker. Vidare skall kvali-av
tetssäkringsarbetet inriktas diagnoser och behandlingsrutiner därmot va-
riationen år mellan olika vårdinråttningar. Kvalitetsindikatorerna rörstor
sjukdomar och för vilka patienterna behandlas fåroch vårdsymptom
inom både den slutna och den sjukvårdenöppna inomoch primärvården.
Kvalitetsindikatorerna indelade efterär grunder struktur, ochtre process-
resultat. Vilka dessa framgårär Förslag till medicinskarapportenav
kvalitetsindikatorer, Svensk medicin 38, 1993.nr

Vi har granskat kvalitetsindikatorerna med utgångspunkt från den terore-
tiska vi valt för nationellavår analys för hälso- och sjukvårdenansats -
struktur, och resultat- vi har beskrivit i kapitel 2 Vissaprocess ut-som
gångspunkter. Det således indelningsgrunderär Medi-detsamma som
cinska kvalitetsrådet använder sig Våra slutsatser kvalitetsindi-är attav.
katorerna för de olika specialiteterna sinsemellan har vissa gemensamma
drag, det finnsäven variationer dem emellan.att storamen

Patientflöde och -stock bedöms strukturindikator för samtligasom en
specialiteter. För de specialiteter där det finns vårdprogram för denett
aktuella diagnosen betraktas den strukturfaktor. Personalen ochsom en
dess kompetens strukturindikator för specialitetertas upp som en som ge-
riatrik, pediatrik, psykiatri, medicinsk radiologi inten-anestesi- ochsamt
sivvård. Karakteristiskt för dessa specialiteter de antingen riktarär sigatt
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tek-mycketellerstöd ärpersonlighetsmässigtbehövertill patienter som
konsekvenser.förödandefåkanresultatdåligtoch därinriktadeniskt ett

överhu-faktornågonpersonalenintespecialiteter nämnsövrigaFör som
vudtaget.

iingårindikatorerenskildavilkadetalj på processeniinAtt gå sommer
konstateran-endast någrahärVi görföra för långt.skulleresultatetoch

den.

1993:74SOUverksamhetkommunaliKvalitetsmätningI rapporten
patienternasundersökerservicemätningarblvi upp-pekade på att soma

förbetydelsetillgänglighet har attstorbasenheternasblfattning aom
indikatorernamedicinskaDeprimärvården.processkvaliteten inommäta

kvalitetsrådet,Medicinskadetutarbetatsharallmänmedicin,för avsom
kvalitet. För öv-avläsaförmått attdennainte ettnämner parameter som

tillgänglighetpsykiatriför tasendastdetspecialiteter, så är uppriga som
psykiatriförbaraPatienttillfredsställelsekvalitetsfaktor. tas uppsom en

resultatet.påmåttpreanestesivård, dåoch ettsom

förbinderhusläkareenskildainnebärhusläkarebeslut attRiksdagens om
iske verksam-kanDetverksamhet.sin tresultatetredovisasig exatt av

lyfterbeslutetförgrundtillliggerpropositionDenhetsberättelsen. som
gällerDetkvalitetsaspekterna.gällerfrågorprincipiellafram några som
vårdensbemötande liksomochomhändertagandepatientperspektivet,bl a

formelladeskiljs på systemVidarekontinuitet.och somtillgänglighet
behörighets-ochlegitimations-blgällerkvalitetssäkring. Detförfinns a

finnsDet ocksåtillsynsfunktioner.Socialstyrelsens enbestämmelser samt
framhåller det ärRegeringenkvalitetskontroll. attinformellbetydande

medi sambandtillvarakvalitetsarbeteinformelltsådant tasviktigt ettatt
byggssystematt upp.nya

199293: 160 harpropositionhusläkarepropositionregeringensInför om
kvalitets-arbete medbedrivitSpri ettoch ettSocialstyrelsen gemensamt

Kvalitets-i delrapporternaredovisashusläkare. Detförsäkringssystem
1992septemberhusläkarssystem,införandemedsambandisäkring av

Slutrapportenjanuari 1993.husläkarverksamhet,förKvalitetssystemoch
1994.underkommaförväntas
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Tyngdpunkten i kvalitetssäkringen för husläkarna såväl för övrigsom
hälso- och sjukvård skall ligga denpå lokala nivån och integreradvara en
del det dagliga arbetet. Det krävs särskilda metoder och arbetssätt förav

komma till medrätta eventuellaatt kvalitetsbrister. Sjukvårdshuvud-
männen har här roll visavi basenheterna, blstor skall de medverkaen a
till formulera konkreta, mätbara inklusiveatt mål kvalitetsmål för upp-
följning och kvalitetssäkring. Det är beställarens uppgift granskaatt om
åtagandena fullföljs och således inte primärt myndighetsansvar.ett

Det är troligt husläkarna kommer konkurreraatt med varandra. Detatt är
därför viktigt systematisk kvalitetsuppföljningatt genomförs såen att
uppgifter medger jämförelser mellan enheter slag till-görssom av samma
gängliga. Det ligger iäven vårdgivarnas intresse fram metoder ochatt ta
indikatorer för systematisk kvalitetsuppföljning.en

Spri och Socialstyrelsen föreslår några indikatoreratt skallgemensamma
förgälla kvalitetssäkringen för husläkarna. De indikatorer före-som man

slår speglar till största delen struktur- och processvariabler. Det gäller

servicekvalitet, d tillgänglighet, kontinuitet i patientkontakterv s o s- v,

den medicinska kvaliteten eller resultatkvaliteten, d lämpliga kvali-v s-
tetsindikatorer och metoder exempelvis följer diagnoser, patient-som upp

och hälsoresultat,grupper

kvalitetsindikatorer utifrån bestållarperspektiv, d indikatorerett sv- som
lyfter fram kvaliteten i den totala vårdkedjan; inte minst för beställarna är

viktigtdet få underlag utifrån vilketatt kanett bedöma behovetman av
förändringar i vårdens övergripande struktur- och resursfördelning,

personalens kompetens, krav kontinuerligpå efterutbildning ocht ex-
fortbildning,

ekonomin; viktigtdet förär sjukvårdshuvudmännen ha tillgång tillatt-
data indikerar vad olika vårdinsatser kostar.som

Regeringens enligtär propositionen husläkarna 199293: 160syn attom
det viktigtär framlyfta sådana indikatorer det möjligt föratt gör hu-som
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Satsningen påkvalitet.och ettinnehållverksamhetensföljavudmännen att
således.betonastotalkvalitetfasta påkvalitetssäkringssystem tar ensom

desanktionssystemtill motknutetkvalitetsarbetet ettVidare bör vara
såledesliggerEttbrister.allvarligauppvisar storthusläkare ansvarsom

sinafullgörhusläkarnagranskasjukvårdshuvudmännenpå att om
emellan.träffats demharöverenskommelserenligt deuppgifter som

SjukvårdensochHälso-SvenskaSjuksköterskeförening ochSvensk
kvalitetsindikato-utarbetabörjat1993underTjånstemannaförbund har att

Deinsatser.sjuksköterskornafrämstgälleromvårdnaden. Detförrer
ochkvalitetförsamrådsgruppenNationelladenuppdragpåarbetar av

sjukvården.ochi hälso-säkerhet

projekt förnationelltavslutat1993undervidarehar ettSocialstyrelsen
projektnationellaSocialstyrelsenssjukgymnastikeninomkvalitetssäkring

1993:4.SoS-rapportvården,iKvalitetsutvecklingsjukgymnastik,för
ochkvalitetökaförvarit attharprojektetförMålet startaatt processen

förmodellerframbehandlingsjukgymnastisk att taisäkerhet genom
varit prövaprojektet harför attmål inomEttkvalitetsarbete. annat ramen

i denkvalitetoch värderaför mätaverktygochmetoderspridaoch att
verksamheten.sjukgymnastiska

kvalitetsindikatorer.nationellaframuppgiftinteharProjektet taattsom
sjukgym-vilkaunderförutsättningardekunskapernaDet beror på att om

tveksamhetocksåråderbristfälliga. Detbedrivs ärännunastikarbetet en
Först måsteindikatorer.nationellasiganvändailämpligadet att avom

kandessanivå och ut-lokalkvalitetsmål påfram och envaratestataman
nivå.nationellindikatorer påframgångspunkt för att ta

Övrigt

strukturkvalite-vilkennationellaformellafinnsDet några system genom
förutbildningarblsäkerställs. Det ärsjukvårdeni hälso- och genomaten

yrkesutövandetlagstiftning och attvårdprofessioner,olika genomgenom
dettaSamtligabehörighet.legitimation och systemtill krav påknyts av

ochlikvärdigskallkvalitetgodvidmakthållasyftar tillslag varaatt som
bostadsort.patientensoberoende av
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Socialstyrelsen sammanställer årligen data över de medicinska yrkes-
söker legitimation. Aggregerade uppgifter finns kön,grupper som om

ålder och specialitet. Dessutom vidgörs enstaka tidpunkter särskilda
nationella specialundersökningar. Så har exempelvis primärvårdsupp-en
följning genomförts under 1989 PVU 89. Resultatet publiceras i Social-
styrelsens rapportserie Primårvårdsuppföljning 1989, Personal i primär-
vård Lokala sjukhem Sjukvård i hemmet, 1990. Redovisningen av- en-
uppföljning från 1992 är under utarbetande. Uppgifterna samlas in från
landets samtliga vårdcentraler. Strukturindikatorer redovisas, t ex avseen-
de tillgång läkare, sjuksköterskorpå och övrig vårdpersonal fördelat på
huvudmän, uppgifter specialiteter och invånare inrättad befattningom per
för olika yrkesgrupper. Primärvårdsuppföljningarna består således av en-
hetligt definierade och på nationell nivå redovisade indikatorer. Struktur-
frågor behandlas inomäven för den Aktiva uppföljningen. Då be-ramen
skrivs bl skillnader finns mellan länen och variationer före-a som som
kommer vad gäller resursanvändning.

Andra data rör den landstingskommunala verksamheten framgårsom av
Statistisk årsbok för landsting. Uppgifterna insamlas och utges av
Landstingsförbundet. I årsboken finns bl uppgifter ekonomi,a om perso-
nal och verksamhet. Statistiska centralbyrån publicerar vidare årligen en
Hälsostatistisk årsbok, vari uppgifter redovisas bl och kost-om a resurser
nader för hälso- och sjukvården. Fr budgetåret 199495 kommero rn
Socialstyrelsen lämna hålsostatistiska årsrapporter tillatt regeringen.

Nationella uppföljningar och utvärderingar hälso- och sjukvårdensav re-
sultat dels Socialstyrelsen,görs dels SBU. Vi beskriver nedanav av ur
vilka register Socialstyrelsen hämtar informationen. Det är de kena s na-
tionella registren för kvalitets- och produktkontroll för närvarandesom
omfattar femtontal register och successivtett har byggts sedansom upp
1975 framförallt professionen.av

I princip innehåller registren individbundna data, d uppgifter kön,v s om
ålder, diagnos, medicinska åtgärder och resultat. Registren används till
periodiska uppföljningar resultatet insatt åtgärd. Täckningsgraden ärav av
så IOO-procentig, d igott samtliga kliniker inom berördstortsom settv s

anmäler uppgifter till registren.grupp
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samord-försigåtarsjukvårdshuvudmän att1989 får deSedan svarasom
fram-Registrensför detta.statsbidragregisterdessaningen något avav

dellandsting. Ienskildainitiativ ilokalafall skett påi flera enharväxt
landstingsledningen ochförobekantvarit heltexistens upp-har derasfall

harandra fallItillsyn.Socialstyrelsenssamband medimärksammats
beställarfunktioni sinregistreninförlivatsjukvårdshuvudmännen ensom
Landstingsförbundet harochSocialstyrelseni vården.kvalitetgaranti för

och pekat påSocialdepartementet atttillskrivit enjuni 1993i gemensamt
skalllagintegritet. Enenskildesdenskyddaförtillkommabörlag att

Förtillförlitlighet.ochkvalitethögbibehållerregistrenattgarantera en
Lands-ochSocialstyrelseninitieradutvärderingnärvarande pågår aven

be-Utredningeninnehåll.ochutnyttjanderegistrenstingsförbundet om
1993.decemberunderklarräknas vara

sluten-resultat ärsjukvårdensnågotsägerregisternationelltEtt omsom
blinnehållerRegistretför.Socialstyrelsenvårdsregistret asvararsom

resultatuppföljningarföranvändasRegistret kandiagnoser.uppgifter om
dödsorsaks-cancerregistret ochexempelvismedsamkörningartgenom ex

registret.

kvalitets-användas vidkunnaframöver börregisterytterligareEtt som
närvarandeför ärriskdatabasnivå dennationell äruppföljning på som

Örebro harenhet iregionalaSocialstyrelsensochuppbyggnadunder som
Maria,enligt LexuppgifteromfattaskallRiskdatabasenför.ansvaret

sjukvårdeninomtillbudallvarligaochriskerolyckshändelser,d somsv
regio-dehämtasUppgifternasjukvårdspersonal.legitimeradanmäls urav
skalldatabasrikstäckandeskapaAvsikten ärdatabaserna.nala somatt en

systematiskförebyggande insatserkonkretatillimpulserkunna genomge
sjukvården.ochhälso-inommålgruppertill relevantaåterföring

ochforskningtillunderlag ut-utgörakunnadessutomskallDatabasen ett
arbe-internaSocialstyrelsensunderlag förområdetveckling inom samt ge

planerasriskdatabasenmedför arbetettillsynspraxis. Inommedte ramen
sjuk-ochHälso-prövasärendendeintegrerai framtidenockså avsomatt

troligtvis ävenkommer attRiskdatabasenHSAN.ansvarsnämdvårdens
patientförsäkringen.frånuppgifter hämtadeomfattautvidgas till att

tillgäng-för ökaBidrag20.Ereservationsanslaget attförRegeringen har
medel tillställtsjukvårdenochinom hälso-kapacitetenochligheten
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Socialstyrelsens disposition, vilket innebär Socialstyrelsen beslutaratt om
medlens användning i samråd med Landstingsförbundet och efter samråd
med Spri. Medlen kommer bl användas för utveckla ochmåttatt atta
mätmetoder på såväl lokal nivå.central För närvarande utreds förut-som
sättningarna för bygga medicinsk faktadatabas. Denna skallatt blupp en a
basera sig de registerpå redogjorts för Uppgifterna i databasensom ovan.
kommer kumia information det medicinska handlandetatt och dessge om
praxis liksom sjukdomars förekomst i samhället och dess medicinska,om
sociala och ekonomiska konsekvenser. Vidare kommer basen att ge svar

vilketpå resultat vården Data därifrån kan föranvändas konti-attger.
nuerligt beskriva tillgången till hälso- och sjukvård och för verk-göraatt
samhetsstatistik. Socialstyrelsen har i anslutning till uppbyggnaden av en
medicinsk faktadatabas inrättat metodgrupp består vetenskap-en som av
liga företrädare. De skall systematiskt granska de nuvarande registrens
användningsområden för resultatuppföljning och de fungerakanom som
stöd för klinikerna och sjukvårdshuvudmännen för följa kvaliteten iatt
hälso- och sjukvården.

Vissa grundläggande förutsättningar uppfyllasmåste för mätningaratt av
kvaliteten inom hälso- och sjukvården skall kunna genomföras. Bl måstea
de register från vilka uppgifter hämtas enhetliga, d de datavara sv som
har insamlats skall ha deñnierats entydigtpå ochsätt därmedett vara
jämförbara både mellan olika medicinska professioner och olika geogra-
fiska delar landet. Informationen måste byggas från grunden.av upp
Vilka behov uppföljningsinstrument basenheterna har börav som vara
styrande i sådant uppbyggnadsskede. Målsättningenett för framtiden är

har tillgång till baseratatt på datorjournaler. Inomett systemman ramen
för del Socialstyrelsens nationella register, för mödravårdenen av t ex
finns redan för snabb utbyggnadett resultatuppföljning. Inomsystem av

del den medicinska vården, primärvården, förpågår närvarandeen av ett
utredningsarbete initiativ Socialstyrelsenpå för timma bra former förattav
hantering datorjournaler. Av landets cirka 850 vårdcentraler det förärav
närvarande IOO-tal eller drygt 10 använder datorjourna-ett procent som
ler.

Enligt Förslag till medicinska kvalitetsindikatorer Svenskrapporten Me-
dicin, 1993 de kravär måste ställas de indikatorerpå ska liggasom som
till grund för systematisk kvalitetsuppföljningen att
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ofta,tillräckligtförekommerde-

registreringari definnassöks bördatadeenkelt mätbara;de är som-
för kvalitets-enbartregisterläggamåsteutförs; nyauppom mansom

enkla,registreringsrutinernamätningen bör vara

geografiskaklinikstorlek,faktorer,oberoende tde bör yttre exavvara-
faktorer m m,

väldefinierade;ochprofessionenaccepteradeallmäntde bör avvara- resul-används mäterde måttöverensprofessionen måste att somomvara
tatkvaliteten.

Internationella5.2 program

liksomorganisationochstruktursjukvårdenssigskiljerländerI andra
iförhållandenafrånavseendeni flerakvalitetssäkringmedarbetet

bedrivssjukvårdenochhälso-skillnaden ärvanligaste avattSverige. Den
intesjukvårdenochhälso-skillnad ärEnvårdgivare. attprivata annan

Sverige. Föri attsättkontrolloch påtillsynstatligunderstår somsamma
förkontrollmekanismer attandradetfinnskvalitetenupprätthållaändå

flerametodenvanligasteomvårdnad. Denvård ochgod somgarantera
ack-medtillämpasig äranvänder systemettländerengelsktalande attav,

legali-införaNederländernaiellerkvalitetsrevisionreditering, ensom
beskrivningutförligarefinns3bilagakvalitetssäkring. Itetsprincip enom

länder.ikvalitetssäkring någraav

uppfyllervärdgivarnabekräftelse påformellackreditering attärEn en
verksamheten.reglerarkriterierandrastandard ellerenligtkrav somen

sjukvårdandedelar dengranskningackrediteringenomfattarOftast avav
sjuk-revisionsig pådel koncentrerattilloch harverksamheten avenstor

resultatsjukvårdensjämförelseorganisation. Någonvården avsom
föregåsAckrediteringensällan.förekommervårdgivare avolikamellan

organisationfriståendeochoberoende somgranskning görs enavsomen
allmän-iharStandardernaverksamheten.ochprofessionenskild frånär

organisationdenprofessionen ochmedi samarbeteutarbetats somhet
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utför granskningen. De omfattar sådana hör till struktur,parametrar som
och resultat.process

Ackrediteringsförfarandet utformas så dialog uppstår mellan exami-att en
och de föremålär för granskningen.nator I samtliga länder ärsom man

angelägen dokumentera de erfarenheteratt görs under gransk-om om
ningen och har metoder för dokumentera de goda exemplen.att

Några nackdelarna med ackrediteringen är den år resurskrävande,av att
bl krävs omfattande förberedelsearbete. Detett medför dock vård-a att
givaren redan i initialskedet lägger vikt vid analysera den verk-att egna
samheten och bedöma data överensstämmer med uppställda kri-om egna
terier. En de viktigaste vinsterna med ackrediteringsarbetet fåårav att
igång denna utvecklingsprocess. Den granskningen innebär såle-externa
des organisation bedömer effektivitetenatt extern i detta arbete. Ack-en
rediteringen tidsbegränsadär och vårdinrättningen kan begära den för-att

först sedan granskning genomförts.nyas, men en ny

I ländermånga pågår arbete med fram metoder granskarett total-att som
kvaliteten. Det inriktas alltmer från patientenutgå och insättamot att
denne i helhetsperspektiv, följerså patientensett vägatt man genom
vårdkedjan. Man därigenomär på väg lämna granskningen base-att som

sig på och faktorerna struktur, och resultat,rar var en av utanprocess-
till hur de samverkar till helhet.ser en

5.3 Bedömningar

Kvalitetssâkringsarbetet har både nationellt internationelltoch mycketen
decentraliserad prägel. I de föreskrifter kvalitetssäkring för hälso- ochom
sjukvård och gäller den l januari 1994 betonas kvalitets-som o attm
säkringsarbetet skall betraktas integrerad del vårarbetet ochsom en av
behandlingen patienter. föreskrifternaI framhålls arbetet med kvali-av att
tetssåkringen kan påbörjas nationella och jämförelsetalutan att normer
har tagits fram. Den statliga nivån föreskriver således i liten utsträckning
vad skall ochmätas hur kvalitetssäkringen skall till. Orsakengå tillsom
detta är sannolikt verksamheten har sådan karaktär kvalitetssäk-att atten
ring alltid har varit relativt självklar. SverigeI ligger tyngdpunkten i
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kvali-harhuvudmännenföljaocksåarbete påSocialstyrelsens attatt upp
tetssäkringssystem.

ställs påde kravframföralltsjukvården har,Hälso- och per-somgenom
individuelltlångtPersonalen har gängetkvalitetskrav.högasonalen, ett

faktorer1980:l1. ärDetTillsynslagenktydliggörs i den sansvar som
gällersjukvården. Vadhälso- ochförtill strukturenhör processensom

hälso-inomkvalitetssäkringförordningenSocialstyrelsenhar omgenom
försök på-praktiskaliksom detandvårdeninklusivesjukvårdenoch som

granskadel iingårprocesstänkandet to-lyft fram attblgår som ensoma
husläkareinförariksdagsbeslutettillförarbetenatalkvaliteten. I attom

skriftliga dokumentfådepatientperspektivet fram. Det ärlyfts bl ett ava
faktorerbeaktaviktensärskilt betonarnivånationell attdär på avman

förfinnskvalitetsindikatorermedicinskaDetillhör somprocessen.som
sins-deharspecialiteterelvanärvarande inomför attläkare trots--

indikato-nämligendrag,vissaolika också attemellan är gemensamma
resultat.ochstruktur,omfattar processrerna

resultat-följavidviktalltSocialstyrelsen störreinom attIdag läggs upp
bedöms iresultatstruktur,såvälföljakvaliteten. Att somprocessupp

be-resultatmåttdefokuserarresurskrävande. Dettavälvissa fall somsom
sjukvården. Social-ochhälso-verkligen fårvad patientenskriver ut av

utvecklings-användarna,medtillsammansdärför, ettbedriverstyrelsen
möjligtdetfaktadatabas, görmedicinsk attför skapaarbete omatt somen

resultatkvaliteten. Det äruppgifterutveckladeframnågra år ommer
finns hittillsredanresultatuppgiftereftersom detillfredsställande en-som

utgjort underlagutsträckningmindreoch iprofessionenbart använts av
utvärdering görsverksamheten. Denstyrninglandstingensför som avav

totalkvaliteten.granskaprojekt inriktatsSBU har i vissa mot att--

ekonomiskakrympandemedsituation, samtdagensVi resurserattmenar
uppfölj-den nationellakrav pådrift, ställerenskildökad andel nyaen

totalkvalitetbehovet studerautvärderingen. Fråganochningen attavom
strukturkvali-Sammanfattande slutsatser. Om6kapitelvidare idiskuteras

utveck-fortfarandeuppfattningenligtföljas vårskall återstår ettteten
iintegrerasstrukturuppgifterna skall kunnaför systemlingsarbete somatt

avläsas.sjukvården kanhälso- ochtotalkvaliteten inommedger att
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En intressant debatterad frågeställningoch huruvida Sverigeär bör intro-
ducera den ackrediteringssystem finns i många andra länder.typ av som
Systemen har sina fördelar, bl de tydligt vilka kravatta genom anger som
ställs på verksamheten. De har också nackdelar, bl de äratta genom re-
surskrävande. För de skall fungera väl krävs de heltäckande.äratt att
Annars riskerar verksamheten inriktas detpå fokuseraratt systemensom
medan andra områden inom hälso- sjukvårdenoch lägre prioritet.ges en
Enligt vår bedömning idagär det för tidigt bedöma frågan ackredi-att om
tering. Detta beror i hög grad hurpå hälso- och sjukvården kommer att
organiseras och finansieras i framtiden, fråga för närvarande ut-en som
reds kommittén S 1992:30 hälso- och sjukvårdens organisationav om
och finansiering HSU 2000.

Om riksdagen slutligen väljer lösning baserad offentlig försäk-påen en
iring kombination med hög andel privat hälso- och sjukvård, vadävenen

gäller sjukhusen, så det möjligtär ackrediteringen får viktig roll.att en
Med liknande dagens kan säkringen de nationellaett system kvali-mer av
tetskraven ske med stöd ackreditering också med fördel påav annatmen
sätt. Frågan ocksåär skulle fastställa kraven i ackrediterings-ettvem som

Med försäkringssystem kansystem. möjlighetett det sker iatten vara
samarbete mellan försäkringsgivarna och professionen.

Det viktigt konstateraär ackrediteringssystematt inte kan frånövertasatt
och införasandra länder över Det kräver istället omfattandenatt.en en

till denanpassning nationella lagstiftningen, både för hälso- och sjukvår-
den och andra områden arbetsmiljön.tsom ex
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6 Sammanfattande slutsatser

I de föregående kapitlen har vissa verksamhetsspecifika slutsatsertre
dragits. diskuterasHär istället generella aspekter den nationellapåmer
uppföljningen och utvärderingen kvalitet jämförelser mellangörssamtav
inriktningen kvalitetsmätningen och kvalitetssäkringen för de olikaav
verksamheterna.

6.1 nationella uppföljningenDen utvärderingenoch idag

framgårDet tidigare beskrivning uppföljning och utvär-rapportens attav
dering kvalitet nationell nivå befinnerpå sig i utvecklingsskede inomettav

beskrivnahär verksamhetsområden. Vissa skillnader i det grundläggande
förhållningssättet till uppföljningen och utvärderingen kan också skönjas.

Systemet för kvalitetsuppföljning och utvärdering inom skolans område
har centralistisk inomprägel de båda övrigaän verksamhetsområ-meren
dena. Skolverket samlar för sin uppföljning in antal relativt detal-ett stort
jerade och definieradeväl uppgifter från kommunerna. Ett flertal upp-
gifter samlas skolenhet. Uppgifterna sammanställs Skolverket ochper av

tillgängliga för olika intressenter,görs bl via olika publikationer. Inoma
liggerskolan tyngdpunkten hos den nationella uppföljningen och utvärde-

ringen på struktur- och resultatkvalitet. Arbete med utveckla utvärde-att
ringsinstrument bl förpågår, fördjupa beskrivningenatta av processen.
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liggerverksamhetskolansuppföljningendetaljeraderelativtdenBakom av
ochmålsättningarnationellatydligarelativtomfattasdensannolikt att av

denVidare ärdetaljreglerad.motsvarande mån ärdärför ibl a
kanenkeltmålgruppverksamhetenstillbidrarvilket blobligatorisk, atta

detaljeradenhetlig ochförförutsättningarskapatharDettaavgränsas. en
nivå.nationelluppgiftsinsamling på

anslags-fördjupad1993skolanBildenSkolverketsEnligt rapport av
omfattandedetaljerade ochdenna199697 har199495framställning -
Endastnivå.kommunalmotsvarighet påinte sinuppgiftsinsamling var

utvärde-uppföljning ochförformhar någontredje kommun programav
har230 kommunerdefjärdedelarverksamhet. Treskolansring somavav

utvärderingsinsat-uppföljnings- ellerformplanerar någonskolplaner av
nivå beror pålokalpåaktiviteternabegränsaderelativtHuruvida deser.

uppgifts-centralaomfattandedenelleragerandekraftfullaSkolverkets om
osäkert.ärstimulera kommunernasikt kommeriställetinsamlingen på att

sjukvår-ochhälso-decentraliseradeDen representerasansatsen avmest
liggerkvalitetsfrågornamedarbeteSocialstyrelsensiTyngdpunktenden.

kvalitetssäkrings-tillförlitligaharhuvudmännenföljahär på attatt upp
relativtocksåi vårdenkvalitet ärutvärderingförInstrumentensystem. av

ochuppföljningennationellastatligasystematiseradeutvecklade. Denväl
olikablbestårrolluttaladmindrehärutvärderingen har avamenen

riskdatabasenkdenslutenvårdsregistret ellerregister,nationella t sex
underärDensjukvården.tillbud inomocholyckshändelseröver senare

nationellaenhetligaåstadkommaförinsatserVissauppbyggnad. att upp-
ividaresjukvården pågårochför hälso-utvärderingssystemföljnings- och

Landstings-Spri,aktöreroch andraSocialstyrelsenmellansamarbete som
tillsyftandearbeteBl pågårLäkaresällskapet.Svenskaförbundet och etta

sjukvården.ochför hälso-informationsstrukturgemensamen

sjukvården såärochför hälso-grundläggande synsättetAtt det pass
varjetydligabl detsannolikt pådecentralistiskt beror ansvar soma

Tillsynslagen.ki denfastslagetDetta ärhar.yrkesutövare t sexansvar
längesedansjukvårdenochhälso-innebärenskilda yrkesansvaretDet att
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arbetat med olika lokala kvalitetssäkringssystem. Utvecklingen har gått
dessa givits successivt systematiserad relativtkaraktär. Denmot att en mer

utvecklade lokala kvalitetssäkringen kan således förklaring till attvara en
behovet systematiserade nationella uppföljnings- och utvärderings-av

inte har påtagligt.system ansetts

SocialstyrelsensFör uppföljning och utvärdering hälso- och sjukvårdenav
vidare förskjutning pågå enhetlig fokusering påmotsynes en en mer

resultatmått. Bakom denna utveckling ligger uppföljning ochatt ut-synen
värdering resultat räcker för de nationella behoven synsättettav som-
understryker den decentraliserade prägeln i övrigt. följaAtt och ut-upp
värdera hur resultaten kan uppnås däremot huvudsakligen ettses som an-

för huvudmännen. Man pekar också fullständigpå kvalitets-attsvar en
uppföljning och -utvärdering nationell nivåpå omfattande struktur,

och resultat resurskrävande.ärprocess

Socialtjänstens befinner sig mellan de båda andra sektorerna. Iansats ar-
betet med fram för och kommunerna informa-att ta statenen gemensam
tionsstruktur Ifs det grundläggande förslagetsynsättet skulle ba-attvar

för de bådapå nivåerna behov. Detta bl därför deattseras gemensamma a
nationellt insamlade uppgifterna förväntades högre kvalitetuppnå deom
också utgjorde underlag för den lokala nivån. Den informationsstruktur

utredningen föreslår bygger kommunernapå insamlade ochsom av agg-
regerade uppgifter. Tonvikten i den löpande nationella uppföljningen av
kvalitet ligger strukturuppgifterpå medan utvärderingen ochav process
resultat främst föreslås ske fördjupade studier. Utvärderingen pågenom
nationell nivå dock, förär de övriga områdena, relativt ioutveckladsom
dagsläget. Utredningen, regeringsuppdrag till Socialstyrelsen,ettsom var
bedrevs i samråd med SCB, Statskontoret, Svenska Kommunförbundet
och Landstingsförbundet.

Den systematiska uppföljningen och utvärderingen kvalitet inom social-av
tjänsten jämförelsevismåste ännu outvecklad, såväl centralpåses som

lokal nivå. Dettapå kan förklaras socialtjänstens verksamheterattsom av
är svåra avgränsa de relativtär mindre reglerade änatt samt att sett t ex
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intetvångsvården,frånbortsettdessutom,omfattasSocialtjänstenskolans.
socialtjänstentjänsterDeenskilde.för denobligatoriumnågot somav

statsbidragssystemet,viastyrningentidigaredenerbjuder har, trots
Olikhetermångfacetterade.därförochfrihet äri störreutvecklats mer

Detta gör attinom desamma.olika kommunermellansåvälfinns som
underlag ärenhetligtinsamlafråndirekt ettmöjligheterna statenatt

intefinns dessutomsjukvårdenoch sammahälso-Jämfört medsvårare.
kvalitet.säkraochutvärderaföljatraditionlokala att upp,

olikakommitverksamhetsområdenastuderadedeharSammanfattningsvis
utvärderingochuppföljningnationellutveckla avmedi arbetetlångt att en

såvälpåsannolikt berorvilketolikadelvisocksåharDe ansatser,kvalitet.
mellanstyrningstatliggradeniskillnadertraditionerskilda avsom

områdena.inom någotfulltintebedömsTotalkvaliteten utområdena. av
inombeskrivalättareaspekter ärolika att enfrämst påberorDetta att

inriktningen påsjukvården attärochhälso-Förinomsektor än annan.en
ochskolanprioritering. Inommedvetenresultatkvalitetenfölja enupp
Dettotalkvaliteten.mätaönskanuttaladfinns attsocialtjänsten en mer

ifrämstdockocksåskerDettautvärderas.ävenkräver att processen -
systematiskt.utsträckningmindreidäremotstudier,enskildaform av

dagslägetBedömning6.2 av

vad ärdiskuterasdetovanstående kani det enutgångspunkt somMed
ikvalitetutvärderingochuppföljningnationellförrimlig avansats en

motive-områdenamellanolikheternaKanverksamhet.kommunal anses
nivån Behövsmycket lokalaregionalatill denlämnas enbörrade Hur

totalkvalitetanalys av

eftersträvaskälprincipielladet ingafinns attbedömning enEnligt vår
omfattningvadområdenaolikademellanenhetlighetdriven avserlångt

olikheterDeinformationen.insamladedetaljeringsgrad den somhoseller
skill-vissamotiverarkaraktärverksamheternasolikademellanredovisats



nader mellan områdena. Grundläggande dock vadär den nationella upp-
följningen syftar till.

Syftet nationellamed uppföljning utvärderingochen

kapitelI 2 flera möjliga skäl för kvalitetsuppföljning och utvär-angavs en
dering nationell nivå. Utöverpå de allmänt bidra till ökadatt rent avses en
kunskapsnivå uppföljningenutgör och utvärderingen instrument inomett

för styrning den kommunala verksamheten.statensramen av

De styrinstrument förfogar främstöver är ekonomiska styrin-statensom
och regleringar. Regleringarna består både direkt verk-strument av en

samhetsinriktad lagstiftning och regler för tillsyn, överklagande rn m.
Uppföljningen och utvärderingen kan i detta avseende direktutgöra ett
stöd för tillsynen. Den ekonomiska styrningen sker främst via statligaden
budgetprocessen. Uppföljningen och utvärderingen kan i detta avseende ge
regering riksdagoch underlag för bedöma effektiviteten inom respek-att
tive sektor sektorsövergripandepå nivå utvärdera hur desamt att en mer
offentliga används.resurserna

Enligt uppfattningvår bör uppföljningen och utvärderingen med rimligen
ambitionsnivå söka uppfylla samtliga dessa syften. För första,det vilket
redan konstaterats, har riksdagen fastslagit nationella mål för de respektive
verksamheterna. Det självklartär dessa följasbör och utvärderas.att upp
För det andra bidrar med finansiering till olika verksamheterna,destaten
vilket enligt uppfattningvår berättigat intresse ävenstaten ett attger av
följa hur används. De generellt ökade kunskapernasettupp resurserna
stödjer de övriga målsättningarna.

Mot detta kan ställas längre tids dele-argument att statensom genom en
geting införandet det generella statsbidraget harsamtav ansvar genom av
poängterat det lokala vilket innebär den kommunala sektornansvaret, att
givits successivt större handlingsutrymme vad gäller utformningenett av
enskilda tjänster. Detta motiverar dock, enligt vär uppfattning, natio-en
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Itidigare.grad äni högrekvalitet änutvärderinguppföljning ochnell av
poängterades ocksåbetänkande att ettkommitténsKommunalekonomiska

mål påtydligareställer krav på samtstatsbidraggenerelltinförande ettav
utvärdering.uppföljning ochutveckladen mer

heltocksåskola, ställerochvård,drift inomenskildInförandet omsorgav
valfri-förGrundenutvärderingssystemen.ochuppföljnings-krav pånya

framtidenitjänsternastandardiseradeganskatidigaredeheten är att
kanskedriftsansvaravseendebådeolika former,kommer menatt ges
samtidigtdetGivetinriktning.verksamhetens attgällerallt vadframför

kraven pådettainnebärverksamheternamål för attnationella upp-finns
stärks.utvärderingenochföljningen

verk-olikadesituationensamhällsekonomiska attmedför denSlutligen
effek-lett till krav påharDettabudgetramar.allt snävaresamheterna ges

dessaskede harförstaIverksamheterna.studeradedeinom etttiviseringar
det på någotgenomföraskunnateffektiviseringar attutan mer

Iverksamheterna.studeradei dekvalitetenhotathargenomgripande sätt
effektiviseringkrav påfortsattadockunderstrykerperspektivlängreett

utvärdering. Dettaochuppföljningnationellutveckladbehovet en merav
nedskärningarnanödvändigadekonsekvensernakontrolleraförbåde att av

krävas.sannolikt kommerprioriteringar attför deunderlag somsamt som

utveckladförradsåledesfinnsSammanfattningsvis argument enen
studeradeinom dekvalitetenutvärderinguppföljning ochnationell av

kommunaladenföljermångfaldökadeverksamheterna. Den avsom
iverksamheteröverförandethandlingsutrymmeökadesektorns samt av

utvärderingochuppföljningsådankrav pådrift ställerenskild somen
effek-samhällsekonomisktuppnåmöjligheternaunderstödjakanockså att

enligt vårutvärdering böruppföljning ochnationellaDennalösningar.tiva
kvalitetssäkring-utvecklingmed deni konfliktuppfattning inte stå som

medarbetetärTvärtom attregionala nivån.och tden lokalasker på ex
informationssystemochför kommunerna gemensamtutveckla statenett

modellerhittadet gårexempel påIfs brasocialtjänsten attatt somför ett
önskemål.nivåernasbådamotsvarar
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påVilka ställs sektorsvisa underlagetkrav det

uppföljning utvärdering stödja tillsynenFör och begränsas till atten som
inriktning resultatkvalitet fullt tillräcklig. Resultatanalysenär kanpåen

fokusera ibrister viss verksamhet i blir föremål förnästa stegen som mer
direkta tillsynsaktiviteter. Med målstyrningsfilosofi räckerrenodlad deten
sedan vad skall förbättras och låta den lokala och regionalaatt ange som
nivån finna de lämpliga lösningarna.

utvärdera effektiviteten i respektive tillFör de verksamheterna krävsatt
resultatanalysen uppgifter struktur, insatta Omäven tom ex om resurser.

nivånden centrala dessutom har ambition kunna bidra med lyftaråd,att
fram goda i syfte regionalaexempel stödja de lokala och aktö-attm m

kvalitet för krävs fullödig analyssåattrerna ge mer pengarna en mer
omfattande såväl struktur, resultat.process som

ambitionsnivånOm kunna samtliga de syftenär att motsvara som ovan
förordats för sektorsmyndigheternas uppföljning och utvärdering krävs
således analys totalkvaliteten och kvalitet.struktur, Förut-en av process-
sättningarna följa totalkvalitetensoch utvärdera olika delar dockäratt
mycket olika.

Strukturen, input, i flesta fall relativtde enkel i löpandeär mätaatt en
uppföljning. tillDet leder personaltäthet, kvadratmeter lokal-måttatt som

ofta får tjäna kvalitetsindikatorer. vanligt iDet äryta tm m som ex sam-
band med löpande uppföljning där det ofta kommasvårt längre. Detär att
gäller för socialtjänsten.t ex

För bedömning processkvaliteten i fallkrävs de flesta intervjuer,atten av
enkäter eller iakttagelser innebär uppgifternagörs plats. Det normaltpå att

inte kan hämtas löpande uppföljning kräver olika formersett utanur en av
urvalsundersökningar. Dessa kan ha karaktären enklare uppföljningav
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kvalitetsstudiergenomfördaSystematisktutvärdering.fördjupad aveller
ovanliga.längesåär ändenna typ

åtminstoneför skolan,beskrivaenkelrelativtResultatkvaliteten är omatt
mätbaralättprovresultattill betyg,begränsasbeskrivningen upp-m

isvårfångademycketoftasocialtjänsten ärinomresultatengifter, medan
resul-mätaöverhuvudtagetFöruppföljning.löpandemed attsamband en

utvär-födjupadnormaltkrävssocialtjänsteninom setttatkvalitet meren
socialtjänstenförförsvårasBildenforskningsansats.medoftadering, en

Även försammanfalla.delvistenderarochresultat attbl att processava
resultatenutvärderingfördjupad t omdel krävsskolans exaven mer -

ellerolika avnämareskolansställskravde omeleverna mot avsomsvarar
utredningsinsatser.kvalificeradeuppfyllsmålläroplanens mer-

önsk-totalkvalitetenbedömainriktning påSammanfattningsvis är atten
informationheltäckandedennasamlaförKostnaderna typvärd. att av

intäkternamöjligadebedömning ärVår attdock vägasmåste mot nyttan.
verksamhe-olikadeeffektiviteten iförbättraökad kunskapatt genomav

verksam-utvärderaochföljasatsning påÖkadmotivera attkanterna en
resul-respektiveenklaochStrukturmåttnationell nivå.heten på process-
där-analyser måsteFördjupadeuppföljning.i löpandeföljaskantatmått

urvalskaraktär.oftastudier,fördjupadeviaskeemot av

underlagetsektorsövergripandepå detställsVilka krav

sektorsövergripandekunna ut-kvalitetsmåttmed stödBehovet att avav
tillgodosettsämreutnyttjas äroffentligasamladedehurvärdera resurserna

sektors-påbehovfinnsDet attbehoven.sektorvisa ettde t enän avex
generelladetstorlekenochfördelningenutvärderanivåövergripande av

tillgång tillfinnsändamåldettaFörtill kommunerna.statsbidraget
dock ävenför krävsstårvad dessanyckeltal. Förfinansiella att veta

finan-kvalitet. En kommunsdessochverksamhetengällervadnyckeltal
tjänsterna.olikaförvalts dekvalitetdenberoställning kansiella somav
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Det är tveksamt denna sektorsövergripande analys i förstatypom av
skedet ställer krav komplicerade processkaraktär.på mått, texmer av
Önskvärt naturligtvis enkla resultatmått funnes inom samtliga deattvore
studerade områdena. dock det möjligtDet är svårt åstad-äratt att attse
komma inom överskådlig tid. För skolans del det, nöjer sigär om man
med betyg fullt sjukvårdenoch provresultat, möjligt. Inom hälso- och pe-
kar utvecklingen det skall möjligt i framtid. social-Förmot att vara en
tjänsten idagdäremot det det realistiskt.är svårare att somse

I avsaknad resultatmått iställetpå måste analysen baseras på struktur-
variabler, bl avseende insatta Dessa bör då indikatorera resurser. ses som

kvalitet iblandpå och leda till fördjupad information Ett sambandsöks.att
finansiellmellan ställning i kommun och onormalt högten svag exen

personaltäthet bör föranleda fördjupad analys. I andra skede bör dåett
kunna undersökas denna höga personaltähet uttryck för högär ettom
kvalitet eller beror strukturella faktorer.på

syfteEtt med följa kvaliteten sektorsövergripande nivåndenpå äratt
också följakunna kommunernas prioriteringar mellan olika utgifteratt
inom för det generella statsbidraget. I båda fallen handlar detramen om

löpande utvärdera den strukturella fördelningsnyckel deläratt om som en
statsbidragssystemet dit Omde bäst behövs. Struktur-styrav resurserna

kostnadsutredningens förslag SOU 1993:53 till strukturkostnadsutjäm-
ning genomförs kommer sektorsövergripande analys detta slag atten av

förstöd fördelningsnycklarnautgöra löpande utvärdera för respek-ett att
tive område.

Att i övrigtäven kunna utvärdera de prioriteringar statsbud-görs påsom
naturligtvis också intressant. uppföljningenär Att och utvärderingengeten

har olika karaktär inom de respektive verksamhetsområdena i detär
perspektivet något bekymmersamt, samtidigt motiverat andra skälmen av
se ovan. Möjligheterna med dagens underlag kunna jämförelsergöraatt
mellan de olika verksamhetsområdena därför begränsade.är
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kvalitetsmåttolikastödmedmöjligheternaSammanfattningsvis är att av
Endastidag.begränsademycketanalysersektorsövergripandegenomföra

nivå.dennapåkankvalitetsindikatorereller presterasresultatmåttenklare
och bärutvärderingenochuppföljningensektorsvisadenpåbaserasDessa i

iverksamhetsområ-olikamellan definnsde olikhetermed sigdärför som
denas ansatser.

Utvecklingsbehov6.3

nationelladenvad gällerutvecklingsarbeteintensivtidagDet pågår ett
peka någraVi vill här påkvalitet.utvärderingenuppföljningen och av

i arbete.fokusera dettaviktigasärskiltfunnitvi harområden attsom

drivenlångtidagredanskolan äruppföljningensystematiskaDen var-av
framför alltdel. Föri dennamindreutvecklingsbehovet måsteför anses

uppgiftensjukvården, återståroch atthälso-ocksåsocialtjänsten, ommen
möjliggöraFörresultatmått.ochenklare attmöjligt utveckla enprocess-

verksamheternastuderadei dekvalitetenutvärderingsystematiskt av
utvärderingsinstrument.olikautvecklaförinsatseromfattandekrävs att

ienligtbörutvärderaförinstrumentutvecklamedArbetet att processenatt
resultatochviktigtsärskilt dåprioriteras. Detta äruppfattningvår process

verksam-studeradeflera deifalletsammanfaller, vilket ärgradi hög av
i verksamheternakvalitetenutvärderingenochUppföljningenheterna. av

brukar-fokuseragrad idagi högre änframgentöverhuvudtagetbör
kundperspektivet.

kommunjämförelser, böromfattandeblkomparativaDen ansatsen, a
inteuppföljningen,enklaregäller denDetvidare.utvecklaskunna men
sig intefallet detdet rörIutvärderingen.fördjupadedenminst senaremer

specialstudier.handförstaiutvärderinglöpandefrämst utan omom en

blanalysersektorsövergripandegenomföraMöjligheterna aavatt
ytterligare.undersökasverksamhetsområden börolikamellankvaliteten

denUtgångspunkten ärregeringskansliet.inom attarbeteHär pågår ett
blärFråganlikartadepåuppföljningen inte bygger ansatser.sektorsvisa a
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vilket genomslag de sektorsövergripande behoven ha uppföljningenbör på
på sektorsnivå.

Uppföljning och utvärdering underlättas väl uttryckta mål. Dagensav
nationella regelverk har inte till alla delar denna karaktär. För gåatt
vidare i arbetet med följa och utvärdera kvaliteten finns därföratt ettupp
behov genomgripande målanalys. Resultatmål bör blav meren a
deñneras direkt för de målgrupper tjänsterna riktar sig till. Förmer som

åstadkomma utvecklad målanalys krävs dialog mellanatt en mer en
proffessionen och den politiska nivå uttryckt de övergripande målsom

återfinns i lagstiftningen. Sektorsmyndigheterna bör kunna utgörasom
i dialog.dennanavet

Utvecklingen den nationella uppföljningen och utvärderingenav av
kvaliteten i den kommunala verksamheten ibör ske samverkan mednära
den lokala nivån. Enligt uppfattningvår leder tillsådant samarbeteett ett

förmervärde båda Kvaliteten i de centrala direktårparter. systemen
beroende de uppgifter redovisas i sin håller god kvalitet.att turav som
Detta bästuppnås de uppgifter samlas till den centrala nivån ävenom som
fyller funktion på den lokala. För den lokala nivån innebär väletten
utvecklat samarbete, möjligheterutöver påverka, stöd i denatt ett egna
utvecklingen uppföljnings- och utvärderingssystem.av
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Bilaga 1

92 09 23 1992-09-21CIVILDEPARTEMENTET
llLokaldemokratikommittén ga4 4
L..-a...,

Statskontoret
Utredningsavdelning 1
Box 10734
100 26 STOCKHOLM

till LokaldemokratikommittênBiträde

till tidigare skriftväxling diskussion iochMed referens
den tillmötet september uppdras härmedsamband med 8

påtill kommitténlämna biträde följandeattStatskontoret
områden:

Alternativa år bolagkommunala1. -
ligheterKonkurrens2. g

Kvalitetsmät3.

till uppläggning StatskontorearbetetförslagDe av som
promemor tillsammansiredovisat översänts med br som

till1 för1992-OS-28 grund de namndadaterat r
vilka problemställningarallmänna ktning ochuppdragens

preciseras i bilagdabehandlas.skall dragensom
fråni vilket avi elser Statskontorets försdokument,

iingetDär gäller vadanna sagtsrges somanges.
förslagen.

Sekretariatets kontaktpersoner är

frågor;övergripandeKai tfnKronvall 76 betr.ll42
PreijdeBoris 763 betr. uppdrag4 1 1;

Gunilla 76 U uppdrag ochL 3.Sterner f um 2D Hr .

Kai Kronvall
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1992-09-15CIVILDEPARTEMENTET
Lokaldemokratikommittén
c 1992:01

lokaldemokratikommittêntillbiträdeStatskontorets

Alternativa driftformer bolagkommunalal. -

betoninginriktning: Enligt förslag medAllmän av
komparativa ansatsen,dvs.effektivitetsaspekterna och den

regi-verksamhet.jämförelser med egen

minstbörskall studeras medfall fenAntal vara ensom
verksamhetsområdet.variation vad gällerviss

ll studeras punkterna längst
. . .lokalanvandninç,.. bemanningpa oc

intenkter tas upp.

resultatprestatiorsmått
tillskott av s a teev.

gå runt
påverkan på lokala marknadend bl.a.bolagets en

ssättning dyl.underpbeträffande ev. r 0.
påve på villkorenrkan för bolagetsinsynsreglernas

verksamhet
driftöverskottanvändningen eventuelltav

utrednincsområdenÖvriga sid. inte4 tas upp.

Avrapportering skallavraooorterinc: uppdragetTid för av
delrapporterinç skall skeske den Ensenast 3; 1993.mars

januariisenast 1993.

valmöjligheterKonkurrens2. genom

allmännadeninriktnina: enligt förslag. Dock börAllmän
neddokumenterade erfarenheter tonasdelen redan -- påinsatserkonkurrenskommitténsbakgrundbl.a. mot av

.. bomradet.

enligtProblemställninoar: förslag.

problemstTillkommande

brukarinflytandekonsumentpåverkan, problemetminstinte
äldre handikappadeochmed somsvaga grupper tekniskadministrativinitialsvårigheter och problem av

etableratsverksamhetensedannatur
problemmotivdrivkrafter för att eget;starta ev.

överförandeanställninçsvillkor avviddyl.beträffande 0.
personal
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följdtillverksamhetenförändring avinnehållsmässig av
konkurrensutsättning

prisdifferentieringprissättning,
kvalitetspåverkandeochkostnadspressandeinslag av o.dyloch barnomsorgspengskol-medsystemetielement

börjanirapporteringPreliminär avavranoorterina:Tid för
1993.densenast 31slutrapport mars1993,

Kvalitetsmätning3.
medförslagenligtsett meninriktning: stortIAllmän påexempelinventeringi avtyngdpunkten en nivå ochkommunerpå lokalregionalkvalitetsmätning

ochkommunernasgeneraliseringarinklusive avlandsting
dessaTransformeringenerfarenheter. avlandstingens

förnivå i etapp,andraskernationelltill enerfarenheter
ambitionsnivån bestäms senare.inriktningen ochvilken

iutifrån erfarenheternaHuvudoroblemställningz kanHur man verksamhet,socialfrämstgällerlandsting vadochkommuner möjligabeskrivasjukvårdenochhälso-samtskolan
utvärderingsinstrument

studiens förstaAvrapporteringavraooorterinc: avTid för Denfebruarimars 1993.månadsskiftetvidskeskalldel majjunimånadsskiftetvidavrapporterasbördelenandra
1993.
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BILAGA 2

OECD:s internationella utbildningsindikatorer

r T
Figure 1:

Sct of international education indicators
proposedby OECDthe

C and hoolresources s processes.

ExpenditureeducationonPI.Expencsture pevcehtageGCDecucanon otcsacnP7aøäfidlmleeducationpeøcentcçeotstct etcendimta:n a:a :L::cP3ShcresofeducationalexpeødvmrøPámSource;clsubløcevpendimreeducationonP5Currentanc iiclexpencituePaExoencxmre;fn-cente:P7NationalericaeducationrnPBReacnve smcenrexçencrmve:ev
HumanresouicesPweSIGNen-.clcyedeomcanonnP10FMc-ttecchettmc
Participationandstudentflows
PIG:Dcmc formalecuccmcnøcncnnPEIPve-compuisarvenonP12Upcev educationseconccryP13EntryrahovemcryeducationoPMNonunwelsfyeemorvecucancnP15. unNewWHvçhelecucancn

Decision-makingCharacteristics
mer LocusorcecmcnmolmqPiasDecision-avdragby:chockPmerDemensoaecmonmamgme: ModesocecsonmdmgP219:samer døcsion-Iwckngauvonomyn

Demographicfactors Educationalattainment-GenevaC educationalanamment 121-UccevseccnacrycompietionGenderC2: difference:education R2.in Hade:educationglaauanonC3:Lcbowforceoomcioananond raraunemoiovmeni HiçheveducationsunNolCA.Youthondpcaulanon R4:Sciencemd degreeseng-neonnsmScenesend ellerangvneeøngEconomicfactors
Learningcs.cow outcomescapitapel Ofta,MercenariesachøevemenrMmScnoclcitleøeoce:inacmsvemenlRJEKG.StLCen:awarenessinachøevelnen
Statusafterschooling
Rc:UnemcicymemanaeducationR7-Eur-w;andeauccmon

Anm: betyder dessa data betraktas tentativa, bl bakgrundatt mote som a
det osäkert med validitetenär och tillämparheten. Sá har exvisattav

insamlingen inte skett enbart för OECD-publikationen och därför är
definitionerna justför dessa indikatiorer inte entydiga.

Källa: Education Glance, OECD Indicators, OECD Parisat 1992a
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BILAGA 3

Internationella inom sjukvårdenhälso- ochprogram

Inom den svenska hälso- och sjukvården pågår utveckling föramot atten
in kvalitetssäkringsprogram efter modeller används i andra delarsom av
världen. Det finns hel del skriftligt material hur dessa ärsystemen om
uppbyggda. Så har Spri kartlagt kvalitetssystem i andra länder kant ex som

intressanta utveckla för svenska förhållanden. De internationellaattvara
erfarenheterna redovisas Sprizsi 328, Kvalitetssystem i sjuk-rapport nr
vården, 1992. Johan Calltorp och Michael Bergström beskriver i Medi-
cinsk revision, 1992, bl internationellanågra erfarenheter. Ernst Jonssona
har vidare i Spri-rapport 350, Konkurrens inom sjukvåren, 1993, blen nr a
beskrivit hur några länder resultatkvaliteten.mäter

Faktaunderlaget till beskrivningen i det här avsnittet kommer förutom från
dessa också från tidningsartiklar och medsamtalrapporter personer som
har kunskap internationell kvalitetssäkring. Vi redovisar fakto-sådanaom

och har betydelse för den pågående kvalitetsutvecklingensystemrer som
inom hälso-svensk sjukvård.och

Ackreditering

Ackrediteringssystemet USAi tillkom i början seklet och utveckladesav
från början inom kirurgin. Systemet har förändrats och utvecklats åtskilligt
sedan dess. innebärNumera ackreditering sjukhusen ansöker hosatt en
oberoende kommission, Joint Commission Accreditation of Health Careon
Organisation JCAHO få ackreditering.genomgå Ackrediteringattom en
är krav för ersättning från sjukförsäkringssystemenett Medicare ochatt
Medicaid. I sjukvårdssystem innehåller inslagett konkurrens be-som av
traktas ackrediteringen försäljningsargument.ettsom

79



gällerbåde vadresurskrävande att tamycketAckrediteringsförfarandet är -
finnsgranskningen. Detfullföljaochkommissionenför attunderlagfram

granskarCAHOJvanligaste ärDengranskningar. attolikaockså typer av
granskningarskräddarsyddaS kackrediteringsprogram.flerabara ett av

Anpassadelångvårdsklinik.desstillochsjukhusbådesig tillriktakan ett
institutioner.fleraomfattarorganisationertillsigvändergranskningar som

organisationenbekräftelse påformell att upp-innebärackrediteringEn en
innehållerdokumentnågotstandard eller annatenligt somkravenfyller en

standardernavilkaimanualersärskildafinnsDetverksamheten.förregler
godkändbliföruppfyllamåste attvårdgivarendefinierade ochär somnoga
granskahand påi förstainriktas attStandardenackrediteringsförfarandet.i
ocksåtittarbedrivs,sjukvårdenochhälso-under vilken menstrukturden

förut-studeraalltså påligger attTonviktenprocessfasen.delarvissapå av
godsjukvårdochhälso-bedrivavårdinrättningenför avattsättningarna

kanochårpågodkännsdem treförAckrediteringenkvalitet. gessom
prövning.förnyadefterförlängasdärefter

hittainriktats på1980-talet attslutetsedanUSA hariUtvecklingen av
ochbehandlingenivad görsdirekt mätaförverktygochmetoder att som

alltmer påsåledesinriktasGranskningenåtgärder.insattaresultatet av
glider övertonviktendden,utfalletochbådeiskeendet svavprocessen

insattagranskaFörresultatkvaliteten. attgranskning processen,mot aven
ochväldefinieradeutarbetade. De ärindikatorersärskildafinnsåtgärder,

informations-datorbaserademed hjälpkontinuerligtföljaskan avupp
jäm-nivå göranationellochdelstats-påplaner påfinnsDet attsystem.

datoriseradehjälpmedframtagnaresultatindikatorerstudierförande avav
journaler.

metoderframinriktatsarbete att takommissionens motharårSedan något
skapasåledesUtvecklingen går ettattmottotalkvaliteten.granskaför att

kontrollera deframförkvalitetsutvecklingkontinuerlig att para-försystem
underinnebärresultat. Detoch atti struktur,ingår processmetrar som

ipatienteninsättainriktasgranskningJCAHO:s mot attatt1994 kommer
sjuk-patientens vägföljakommerhelhetsperspektiv och att genomett man

ihandpatientenord hurandramedgranskar tasMan omvårdsapparaten.
verksamheten.förhuvudmanärvårdkedjan och dethela oavsett somvem
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finns formDet medicinsk granskning genomförsäven sår-en av som av
skilda granskningsenheter Peer Review Organisations frånPRO, ärsom-
professionen fristående organisationer. Dessa följer sjukhusenhur ut-upp
för sina uppgifter och vilka resultat de Granskning föruppnår. görs att

patienternakontrollera inte förutsätts underbehandling och vård-att att
kvaliteten sänks.inte

kanadensiska ackrediteringssystemetDet i avseendeår många uppbyggt
principerenligt det amerikanska. Den organisation, Thesamma som

Canadian Council of FacilitiesHealth Accreditation CCHFA ut-som
färdar intyg ackreditering icke kommersiell organisation.är Denom en

sin verksamhet 1950-taletstartade på tillsammans med den amerikanska
JCAHO.organisationen Målet alla sjukvårdsinrättningar skall bliär att

finns,ackrediterade. Det med undantag undervisningssjukhusen, ännuav
sjukhuseninget på ackrediterade. Ackrediteringentvång måste äratt vara

undantag frivilligmed detta således och den tidsbegränsad, från tillår två
Änfyra längeså har den inte offensivt iår. använts mark-argumentsom

nadsföringen sjukvården. Den kvalitetsstämpel godkänd ackredite-av som
innebär,ring allt har medfört den viss verksam-åttrots att statusger en

och sjukhusenheten därigenom lättare kan rekrytera kompetentatt perso-
nal.

I Kanada arbetar CCHFA med enligtgranska vården fastställdaatt stan-
olikadarder. Kraven är för de olika sjukvård bedrivs. Nyli-typer av som

har standarder utvecklats för primärvården. Standarderna inteär sta-gen
utvecklastiska och förändras tid. De beskriveröverutan parametrar som

struktur-hör till och processkvaliteten. Vilka dessa redovisas i slutetär av
bilaga. Ettdenna utvecklingsarbete bedrivs för få fram kriterier påatt

resultatkvalitet och för kunna bedöma de standarder indikatorerochatt om
verkligen har samband med vårdens kvalitet.satt ettupp,som man

AustralienI den fristående privata organisationen The Australianhar
Council StandardsHealthcare ACHS bearbetat förenklatoch deton ame-
rikanska ackrediteringsprogrammet gjortoch det praktiskt inriktat.mer
ACHS vårdinrättningarnas uppföljningstödjer vårdens kvalitetegen av

frivilligtdem med granskningsprogram och ackredite-stötta ettattgenom
ring. ackrediteringen genomfördNär är får sjukhuset certifikatett som
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granskning.förnyadefterytterligareförlängasDet kanförgäller år. entre
ackredi-bliförknippade medincitament ärekonomiska attellerlagarInga

hälsovårdsdepartementendelstatligadock dehardelstaterterad. I några
regelbundengenomgådessa måstesjukhusenmedkontraktenin iskrivit att

ackreditering.

ivårdenACHS:s stöttarackrediteringsförfarandet ärmed attsyftenaEtt av
australiskamed detkvaliteten. Poängen systemethöjaambitionerderas att

uppföljning och utvär-i derassjukvårdspersonalenstöttarär egenatt man
personalenvidtonvikt liggerstarkEn attverksamheten.dering engage-av

kvalitetssäkringsarbetet.iras

hälso-inomyrkesutövareallaenhetliga ochutvecklarACHSDet är avsom
Australienför helagällervårdstandarderaccepteradesjukvårdenoch som
framdei landet. När stan-tillämpas tartill dessaoch grupper somattser

handlarprinciper. Någravissafråndeutgårarbete, såsittdarderna startar
för-patienternashandlareffektivitet, andraochkvalitetvårdens omom

harStandardernabemött.bli värdigtochvårdgodfåväntningar att enom
ochverksammapraktiskterfarna ochoberoende, experterframtagits av

omfattarStandardernagodkända.blirdeinnanåtskilliga gångerprövas
standardoch varjeresultatochstruktur,tillhörparameterar processsom

bilaga framgår detdennaI slutetaspekter.utifrån dessabedöms tre av
standardområdena är.vilka

verksamhetsingranskningarvidsjukhus harvid svenskaklinikerNågra av
modellen. Detaustraliska ärversion denmodifieradsiganvänt avav en

sjuk-Ryhovssjukhus ochMölndalssjukhus,Nackavidanestesiklinikerna
Spri ochsamarbetsprojekt mellanförinomskettDet har etthus. ramen

Kvalitets-redovisas ikvalitetssäkringsaktiviteter. DessaSocialstyrelsen om
Spri-rapport1993sjukhus,från fyraexempelMedsjukvården.försystem

352.

Kvalitetsrevisian

iFund CentreKingsAudit,OrganisationalorganisationenoberoendeDen
standar-utvecklamed1980-taletslutetsedanStorbritannien arbetar attav
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förder kvalitetsrevision inom hälso- sjukvården.och Kings Fund har
hämtat och idéertankar från det australiska ackrediteringsförfarandet.

Standarderna har tagits fram med hjälp vari företrädare förav en grupp,
olika specialiteter ingått.har Samtliga specialistföreningar ställer sig
bakom de standarder ingår i kvalitetssäkringen. Standarderna gällersom
för offentligsåväl privat sjukvård i hela landet. såledesDe natio-ärsom
nella till sin karaktär. Sedan 1992 pågår arbete med utvecklaett att stan-
darder för primärvård, långtidsvård hemsjukvård.och

Det inte Kings uppgiftär Funds godkänna eller underkänna sjukhusenatt
och vårdinrättningarna. På sikt kommer dock revisionen medföraatt att
köparna sjukhusets tjänster vill de kvalitetsmål uppställtsvetaav om som

Kings Fund uppfyllda.ärav

Ur rapporteringen konfidentiell framgårär bl hur framgångsriktsom a
sjukhuset varit för deuppnå standarder finns. sjukhusled-Det äratt som
ningen bestämmer villhur de använda resultatet granskningen ochsom av
hur det skall återföras till berörd personal.

sambandI med verksamheten kvalitetsrevisiongenomgår delatt en ges en
positiva spinn-off-effekter. Genom den systematiska genomgången kan

idéergoda och förslag samlas och spridas mellan sjukhusen. De goda
exemplen sammanställs och finns tillgängliga i databas. Sjukhusled-en
ningarna får också reda vilkapå problem förekommer frekvent imestsom
sjukvården.

De ingår i standarderna liksomär de övriga redovisatparametrar som
hänförbara till struktur- och processkvaliteten. Dessa beskrivs i slutet av
bilagan. Ett skälen till Storbritannien valt denna äratt ansats attav man
därigenom får fram metoder det möjligtgör undersöka resultat-attsom
kvaliteten. Generellt gäller kvalitetsrevisionen baraatt ärattman anser en
del i med utveckla förmetoder totalkvaliteten.mätaatt attprocessen

Kings Fund har uppmärksammat kvalitetsmålen inte tillräckligtäratt
patientrelaterade. Organisationen har därför publicerat guideen som ger
klinikens personal möjlighet bedöma hur vården fungerar under helaatt
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allt-utvecklingstendenspatientperspektiv. Det är somvårdtiden enettur
ackrediteringsförfarande.ländersi andrainsteg ävenvinnermer

skrivskontraktnärmedförtblkvalitetsrevisionen har attmedArbetet nyaa
vår-krav påinskrivs i dessa attså ettsjukhusen,primärvården ochmellan

arbetsmetodik harKings Fundskvalitetsrevision.förföremålbliden ska
basis.nationellriktlikare påfungerakommitindirektdärigenom att som

sjuk-förskyldighetlagstadgad1991 finns dessutomapril1Sedan den en
förutanförliggerrevision. Denmedicinskmedarbeta ramenvården att

verksamhetenmedicinskaFund. DenKing srevision görsden avsom
be-ochvetenskapmedöverensstämmerdenbakgrundgranskas mot av om

beskrivitvioch denrevisionsådanmellanSkillnadenerfarenhet.prövad en
dsjälvt,professionengörsrevisionenmedicinska svdenär avattovan,
fast-utifrån vissaverksamhetervarandrasgranskarkollegormedicinska

indikatorer.medicinskaställda

för-svenskamanual påFundsKing sLunds lasarettSverige prövarI
föruniktärdetbeaktarintemanualensigvisatharDet somhållanden. att

mellanochenhetsgränsersamverkan överförhållanden, blsvenska a
användasinte kanden utanocksåfrågor görArbetsrättsliga attvårdnivåer.

sjukvård.ochsvensk hälso-inomomarbetningar

börjadeDettradition.långkvalitetssäkringenNederländerna re-harI en
kvalitets-deklareradespecialistföreningen attnationelladen1976 dådan

Specialist-professionen.medicinskaför denuppgiftsäkring är en
kvalitetssäkringenmedsyftetbörjanfrånredanenades attföreningarna om

denutvärderaochkontrolleraintevarandra,hjälpaoch attstödjaär att
vården.medicinska

nationellaackreditering. Denmedinget myn-Nederländerna har system
AffairsCulturalandHealthWelfare,ofNetherlands Ministrydigheten

kvalitets-medför arbetetgällerpolicydokument1991publicerade ett som
regeringensiliggerdetbldetbasis. Inationell attfrågor på aanges
Policydokumentetkvalitetssystem.utvecklingenunderstödjaintresse att av

beto-Mani parlamentet.antagitslegalitetsdokumentfrån någrautgår som
tillmotivenperspektiv attpatientens ettord starktandramed avsomnar

nivå.nationellinitierats påhararbetet



Syftet med kvalitetssäkringen är granska totalkvaliteten. En utgångs-att av
punkterna tittar patientensår på hela vårdkedjan,väg alltsåatt man genom

USA introducera.är på väg En utgångspunktansats attsamma som annan
granska hur vål ledningens förär mål verksamheten igenomslår i detatt

dagliga arbetet.

Varje vårdgivare utformar själv innehållet i kvalitetssäkringsprogrammet.
finns dock kravDet varje vårdgivarepå skall ha kvalitetsrådett att ett som

för I lagen finns inga bestämmelser sanktionerprogrammet.ansvarar om
för dem inte tillräckligt aktivaär med utforma kvali-förattsom program
tetssäkring.

De standarder vårdinrâttningarna utvecklar omfattar alla typersom av
verksamhet, allt från ledningens roll till hur patienten uppfattar sin första
kontakt vårdinstansen. Standardernamed vidarebefordras till databanken

finns hos central stödorganisation för kvalitetssäkring, Centraalsom en
Begeleidingsorgaan de Intercollegiale Toetsing CBO huvud-voor vars
uppgift stödja det lokala utvecklingsarbetetär och kvalitetsråden i derasatt
arbete. Organet skall bl utvärdera kvalitetssäkringen. CBO vidare uta ger
handböcker metodfrågor i inomvetenskapligaden granskningen. Kon-om
sensuskonferenser anordnas för vilka standarder skallatt normera som an-
vändas. Sådana konferenser för både medicinare och för sjuksköter-ges
skor.

I Nederländerna ligger tonvikten således fåvid igång det lokala utveck-att
lingsarbetet. Man har inte centralistisktnågot synsätt strävaatt motom en
nationell enhetlighet. Konsensuskonferenserna har dock fyllt funktionen

delvis normerande, eftersom CBO funnithar det finns delatt attvara en
problem med den lokala granskningen. Några generella problem är attt ex
vårdinrättningar haft svårigheter bedöma resultatkvaliteten. De medicin-att
ska kriterierna fastställs lokalt måste vetenskaplig be-genomgåsom en
dömning för optimera kvaliteten.att
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kvalitetssäkringmedarbeteProfessiønens

och Världs-läkarförbundnationellaforum förEuropeiskt1988 harSedan
frågordiskuteratsektion bleuropeiskaWHOhälsovårdsorganisationens a

utvärderas denFortfarandekvalitetsutveckling.kvalitetssäkring ellerom
skerde insatseregenkontrollresultat ochvårdensmedicinska somgenom

haringet landfinns ännuDetenskilde läkaren.deninitiativpå somav
framheller tagitoch interesultatfördatabasnationellgenerelletablerat en

kvalitetsindikatorer.strategiskauppsättningheltäckande aven

europeiskaläkarförbund och denför nationellaforumetEuropeiskaDet
församarbetsprojekt attWHO harsektionen startat gemensammaav

i Nederlän-läkarförbundenDet ärkvalitetsutveckling.istrategierutveckla
deltar.StorbritannienochPortugal, SverigeNorge,derna, som

1993vårdkvalitet,utvecklingWHO:Strategi förstrategipapperI avett --
innebärkvalitetsutvecklingen. Detmål förblläkarförbundenhar angetta

i allaochstrukturerfinnas2000 skall detår processeratt
hälsovårdensförbättring ikontinuerligförmedlemsstater garanteraatt

betonashälsoteknologi. Detanvändandeutveckling och attochkvalitet av
förför läkarkårenverktygenviktigastede attkvalitetsutvecklingen år ett av

med for-ochdelta i beslutaktivtochsina insatser attvisadärigenom vara
resultattonvikten liggerdär påspeciellt sådanahälsostrategier ochmulera

resursanvändning.ocheller

inte knytas tillDen kanansvarsfråganstrategipappret ävenI en-tas upp.
från patienter tillnivåer alltallaligger påvårdhierarkin,nivå ibart utanen

kvalitetsutvecklingen skall nåförförutsättningenpolitiker. Den bästa att
ochvårdpersonalmedtillsammansläkarnaresultatmaximalt är att annan

ligga egenkon-Tonvikten bör alltså påfrågor.i dessasamverkarpatienter
korrigeringsinstrument. Lag-finnasjälvtverksamheten måstetroll, d v s

där all-för de områdenanvändasendastenligtstiftningen skall rapporten
skulleSåledesreglering.fordrarintressen någonmänhetens ttyp exav

och frågorför klagomålprocedurenformellaför denlagstiftning användas
rättigheter.patientensreglerarsom
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Sammanfattningsvis konstateras utländska detkan de ärsystemenatt en-av
införadet finns nationellt intressei Nederländernadast attett ensom av

har stiftatlegalitetsprincip för granskningen. Det nederländska parlamentet
inom nationelltkvalitetssäkring hälso- sjukvårdenlag och äratt avomen

utformasden däremot uppgift överlämnasintresse. Hur är åtsom pro-en
fessionen hantera.att

och nationellaWHO:s europeiska sektion det Europeiska forumet för
professionens kvalitetssäkringen.läkarförbundet betonar föräven ansvar

hög och sjukvår-därigenom grad kvalitet i hälso-Om uppnår enman av
vidlagstiftningen minimum.kanden, stanna ett

kvalitetssäkringen inte baserad centralövriga beskrivna länder är påFör en
operativa Det istället demyndighets krav den verksamheten. ärpå pro-

bildat ackrediteringssinstituten verkarorganisationernafessionella som som
ackrediteringenkvalitetssäkringen. Denationellt planpå stan-ett genom

ianvänds granskningen också allmänhetoch indikatorer idarder ärsom
och lokalt.enhetliga både nationellt

vissaackreditering varierar beskrivna länderna. ISystemet med mellan de
i med detackrediteringen fungerat 100 falletfall har nästan år, ärsom

förnyelse.ständig utveckling ochamerikanska och genomgårsystemet, en
arbetar mycketKännetecknande för de utländska samtligaärsystemen att

under processkvaliteten. Ikriterier hör hemma struktur- ochmed som
utarbeta kriterierUSA och Australien utvecklingfrämst pågår mot atten

i fas dåtill resultatkvaliteten. USA befinner sighänsyn äventar ensom
kriterier totalkvalitetutvecklar för Eftersomman .

fortlö-ursprungligen baserar sig amerikanska ochdetalla på ettsystemen
mellan utvecklingerfarenhetsutbyte sker länderna har de påpande samma

kedjereaktioner tidpunkter.fastän det sker och vid olikagång, som
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ackrediteringssysteminternationellanågrapå standarder iExempel

USA

25fördelade påstandarder är0002redovisas övermanual1992I års som
nämligenfunktioner,

patienterdrogberoendeandraochalkoholisterförvård-
vårdradiologiskdiagnostisk-.

dietvård-
katastrofvård-

ledningstyrning ochsjukhusets-
vårdambulatorisk-

infektionskontroll-
tjänsteradministrativaochlednings--

datamedicinskalagring av-
läkarpersonal-

tjänsterradiologiska-medicinska-
sjuksköterskepersonal-

laboratorietjänsterkliniskaochpatologiska--
patienträttigheter-
apotekartjânster-
rehabiliteringstjänster-

säkerhetteknik ochanläggning,-
informatörstjänsterochbibliotekarie-medicinska-

-förbättringochkvalitetsanalys-
tjänsterradioonkologiska-

respiratorvård-
socialarbetartjänster-
Specialistvård-

anestesitjänsterochkirurgiska--
resursutnyttjandet.utvärdering av-
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Kanada

sju standardområdenaDe är

verksamhetsidé och mål-
organisation och ledning-
policy rutineroch-

utrustninglokaler ochpersonal,-
personalutveckling och -fortbildning-

patientvårdande verksamhetmedvård för enheter-
kvalitetssäkring-

Australien

standardomrádenaDe ärsex

administrationorganisation och-
ledningbemanning och-

rutinerpolicyverksamhetsplaner och-
-utbildningpersonalutveckling och-

utrustningochlokaler-
kvalitetssäkringsprogramaktiviteter.-

Storbritannien

flerai och innehållerdelas in huvudområdenStandarderna vart etttre som
Huvudområdenaunderområden. är

och stödresurserlednings-
ledningprofessionell

avdelningsledning.
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följandeinnehåller alltidunderomrádeVarje parametrar

målochverksamhetsidé-
ledningochorganisationg -

i -fortbildningochpersonalutveckling-
rutinerpolicy och-
utrustninglokaler och-

kvalitetssäkring.utvärdering och-



Statens offentliga utredningar 1994
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