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Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen. [--]

Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård 
som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet.
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För dessa vårdområden 
finns det gott om 

kunskap. 
Utmaningen här är att 

använda bästa tillgängliga 
kunskap varje gång…
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Den årliga uppföljningen av 
folkhälsan visar att hälsan 

skiljer sig åt mellan grupper och 
att den inte förbättras för alla. 

Dödligheten i flera kroniska 
sjukdomar minskar, men olika 

mycket för olika grupper.

Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021. 
www.folkhalsomyndigheten.se



There is no perfect health system

• It’s not the financing

• It’s how you spend, not how much you spend 

(on health)

• What gets measured gets done

• It’s the way medicine is practiced

“If we want to improve quality and reduce 
cost, we should focus on quality 
improvement rather than cost reductions.”

“The ability for human beings in any of these systems to 
match the array of what is possible against the needs of a 
particular patient is limited and rarely supported by 
modern decision-support tools.”

McGlynn, EA. There Is No Perfect Health System. 
Health Affairs, 2004; 23(3):100-2.



Att arbeta med förändring: 



Att arbeta med förändring: svårt men 
nödvändigt

• Forskning visar att de flesta förändrings-

initiativ misslyckas (inte bara i sjukvården)

• Utan framgångsrik förändring riskerar en 

organisation att inte kunna uppfylla sitt syfte 

(t.ex. att bota och lindra sjukdom) och 

ytterst att upplösas



Några utgångspunkter

• Förbättringar sker sällan av sig själva - de 

kräver målmedvetet och aktivt arbete.

• Vill man åstadkomma bättre resultat i en 

verksamhet måste man förändra sina 

arbetssätt eftersom resultaten är inneboende 

egenskaper i ett system:

Batalden P, Splaine M. What will it take to lead the continual 
improvement and innovation of health care in the twenty-first 
century? Quality management in health care. 2002;11(1):45-54.

”Varje system är perfekt utformat för att 
åstadkomma de resultat som det gör”.



Några utgångspunkter

All förbättring är förändring men 

inte all förändring är förbättring.

Berwick DM. A primer on leading the improvement of systems. 
BMJ. 1996; 312(7031):619-22.

FörändringFörbättring



Kopplingen kunskap – förbättring

Langley GJ, et al. The Improvement Guide: A Practical 
Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd 
Edition. San Francisco: Jossey-Bass; 2009.

”Improvement comes from the 
application of knowledge.”



Evidence-Based Medicine is “the 
conscientious, explicit, and judicious 
use of current best evidence in 
making decisions about the care of 
individual patients.” (Sackett et al, 
BMJ, 2006)

Evidensbaserad praktik är ”en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill 
användning av den för tillfället bästa evidensen för beslutsfattande om 
åtgärder (insatser, metoder) till enskilda personer, kompletterat med 
professionell expertis och den berörda personens situation och önskemål”. 
(Socialstyrelsen, 2012)



Några utgångspunkter

Enbart kunskap om att det finns 
ett bättre sätt att arbeta medför 
inte automatiskt att alla börjar 
arbeta på det sättet. (Minns 
Semmelweis!)

Man behöver också arbeta aktivt 
med själva förändringsprocessen. 
Då är det bra att ha en metodik 
till hjälp. Här kan förbättrings-
kunskap vara till hjälp!



God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården.  Stockholm: Socialstyrelsen, 2006, baserad på W. Edwards 
Deming enligt: 
Batalden PB, Stoltz PK. A framework for the continual improvement of 
health care: building and applying professional and improvement 
knowledge to test changes in daily work. The Joint Commission journal on 
quality improvement. 1993;19(10):424-47; discussion 48-52.

Professor 
Paul Batalden



Modell för förbättringsarbete

1. Vad vill vi åstadkomma – vilket är vårt mål?

2. Hur vet vi om en förändring medför en 

förbättring – hur mäter vi?

3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till 

förbättring?

P

S D

A

Plan-Do-Study-Act

Langley GJ, et al. The Improvement 
Guide: a Practical Approach to 
Enhancing Organizational 
Performance. 2nd ed. San Francisco: 
Jossey-Bass; 2009.



Lärande och förbättring

• PDSA-cykeln möjliggör ett lärandebaserat 

förbättringsarbete

• Test i liten skala utgör länken mellan en god 

idé och en realiserad förbättring

• Med hjälp av många småskaliga tester kan man 

bygga upp välfungerande nya arbetssätt så att 

man når sina mål (t.ex. en köfri vård)

P

S D

A

Thor J. Förbättringskunskap bör tillämpas i förändringsarbetet 
inom vården. Läkartidningen. 2002 Aug 22;99(34):3312-4.



Varför är 
PDSA-cykeln så 

användbar?

Vi kan inte 
planera oss till 

förbättring 
”vid ritbordet”

Det är omöjligt att 
förutspå exakt hur 

en förändring 
kommer att fungera

Vi försöker 
förbättra i 
komplexa 

system

Med test i liten 
skala kan vi lära 

snabbt, med 
begränsad risk 

och resursåtgång

Plan

Study Do

Act



Quality improvement is “the combined and unceasing efforts of everyone —
healthcare professionals, patients and their families, researchers, payers, 
planners and educators — to make the changes that will lead to better 
patient outcomes (health), better system performance (care) and better 
professional development”. 
Batalden PB, Davidoff F. What is ‘‘quality improvement’’ and how can it 
transform healthcare? Quality and  Safety in Health Care. 2007; 16:2-3.

Bättre 
hälsa

Bättre 
vård

Bättre professionell 
utveckling: lärande; 
arbetsglädje; yrkes-

stolthet



Vision: varje patient kan säga

”Jag får exakt den vård jag vill (och behöver) 

ha exakt när jag vill (och behöver) ha den.”

Källa: The Institute for Healthcare Improvement: 
http://www.ihi.org

Teoretiskt sett innebär detta också 
den mest effektiva vården. 

(Effektivitet innebär ju att skapa 
största möjliga (kund)nytta till lägsta 

möjliga kostnad.)

http://www.ihi.org/IHI/About/VisionValues/


Krav enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i 
verksamheten systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. (31 § HSL)

Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara 
organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt 
främjar kostnadseffektivitet. (28 § HSL)



Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Vår framgång räknas 
i liv och jämlik hälsa

Tillsammans gör vi varandra framgångsrika!

Samverkan för en mer 
kunskapsbaserad, jämlik och 
resurseffektiv vård



Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Målbild – kunskapsstyrning
i praktiken 

• Vi använder den bästa tillgängliga 
kunskap som finns i varje möte

• Mötet följs upp och analyseras både 
på individnivå och på gruppnivå

• Ny kunskap kan snabbt omsättas, och 
ny kunskap genereras och 
systematiseras

• Identifiera och prioritera 
förbättringsområden tillsammans 
med patienten är en del av vardagen 

• Det är enkelt att jobba 
kunskapsbaseratPatienten som medskapare.



Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKANSVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Sammanhållet system för kunskapsstyrning – ett lärande system

Kunskapsstöd

Stöd för 
utveckling 

och ledarskap

Stöd för 
uppföljning, 

Öppna jämförelser 
och analys

En sammanhållen 
struktur för 

kunskapsstyrning

Vägledning: effektiva 
arbetssätt för att möta 

människors behov i vården

Stöd, och ge, god vård: 
kunskapsstöd, utbildning, 
medicinteknik, läkemedel, 

IT, patientinvolvering

Analysera data om 
arbetssätt och utfall 
för patienter och för 

vårdsystemet

Dra lärdomar utifrån 
valda arbetssätt och 

utfall

Dokumentera valda arbetssätt 
och utfall för patienter och för 

vårdsystemet

Förmedla 
kunskapsstöd

Tillämpa 
arbetssätt

Utvärdera tillämpning 
och utfall

Utveckla 
kunskapsstöd 

och tillämpning

Lär och förbättra 
kontinuerligtArbeta kontinuerligt med 

förbättring utifrån aktuell 
kunskap och erfarenhet

Initiera och dra nytta 
av forskning kring 

effektiva arbetssätt





Regionala programområdesgrupper (RPO)

Samhället och befolkningen i 
Stockholms län och på Gotland

Hälso- och sjukvård:
Prevention – Hälsofrämjande – Identifiera ohälsa (diagnostik) – Vård, behandling, (re-)habilitering

Stödresurser

Regional programområdesgrupp (RPO)

RPO:s 
målgrupp

Vårdgivare 
inklusive USV Process- och resultatmått

RPO:s 
målgrupp

Kunskaps
-stöd

Vård-
behov

Tillgodo-
sett vård-

behov

God hälsa och 
vård på lika 

villkor

RPO (med USV) 
förmedlar och 

uppdaterar 
kunskapsstöd

RPO monitorerar 
vården, signalerar 
förbättringsbehov, 

vägleder och följer upp 
förbättringsinsatser

SOSFS 
2011:9

USV – Universitetssjukvårdsenheter
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete



Kunskapsstyrning – en förebild

Förebild: 
Intermountain 
Healthcare, Utah, 
USA

www.intermountainhealthcare.org

”We count our 
successes in lives.”

”Better quality 
(usually) means 

lower cost.”

”Quality and cost 
are two sides of 
the same coin.”

Brent James, MD, Mstat
Quality Officer, Executive Director; 

Intermountain Healthcare 
Leadership Institute

http://www.intermountainhealthcare.org/


Since 1988 Intermountain Healthcare has applied to 
health care delivery the insights of W. Edwards 

Deming’s process management theory, which says 
that the best way to reduce costs is to improve quality. 

Intermountain achieved such quality-based savings 
through measuring, understanding, and managing 

variation among clinicians in providing care. 



Figure 3. Conceptual Model for Considering the Determinants of Diffusion, 
Dissemination, and Implementation of Innovations in Health Service Delivery 
and Organization, Based on a Systematic Review of Empirical Research Studies. 
From: Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of 
innovations in service organizations: systematic review and recommendations. 
Milbank Q. 2004;82(4):581-629.



Förbättring & implementering

Förbättringsarbete

 Utgår från 

verksamhetens mål 

inklusive dess önskan 

att tillgodose patienters 

behov allt bättre

 Uppföljning av 

verksamhetens mål-

uppfyllelse vad gäller 

patientutfall och 

kostnader

Implementering

 Utgår från befintlig 

kunskap som visats ge 

bättre vård och hälsa 

men som ännu inte 

tillämpas fullt ut

 Uppföljning vad gäller 

graden av tillämpning av 

befintlig kunskap och av 

relaterade effekter



The Art and the Science

Improvement is ”a human 
and organizational 
accomplishment”.

Bate P, Mendel P, Robert G, et al. Organizing for quality: 
the improvement journeys of leading hospitals in Europe 

and the United States: Oxford ; New York: Radcliffe; 2008.



Resurser på webben

• QRC Stockholm: https://qrcstockholm.se/

• Qulturum, Region Jönköpings län: https://plus.rjl.se/qulturum
• Landstinget i Kalmar län; ”Varje dag lite bättre”: 

https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kompetens_utbildning/forsk
ning-och-forbattring/

• Region Skåne: https://vardgivare.skane.se/kompetens-
utveckling/kvalitetsutveckling/detta-ar-forbattringskunskap/

• Memeologen, Västerbotten: http://memeologen.se/kunskapsomraden/
• Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kvalitet/Strategi-for-kvalitetsutveckling-inom-omvardnad/

• Nationell plattform för förbättringskunskap: www.forbattringskunskap.se

• Institute for Healthcare Improvement: www.ihi.org

https://qrcstockholm.se/
https://plus.rjl.se/qulturum
https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kompetens_utbildning/forskning-och-forbattring/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/detta-ar-forbattringskunskap/
http://memeologen.se/kunskapsomraden/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kvalitet/Strategi-for-kvalitetsutveckling-inom-omvardnad/
http://www.forbattringskunskap.se/
http://www.ihi.org/
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Hur hjälper kvalitetsmätning?

• Vad ligger bakom antagandet att kvalitets-

mätning är till hjälp för att förbättra vårdens 

kvalitet?

– Mätning tillför värdefull kunskap – den ger bättre 

”koll på läget” – som kan stimulera och vägleda 

förbättringsinsatser samt bidra vid utvärdering

P

S D

A

Plan-Do-Study-Act

När vi får koll på läget kan 
vi också förbättra det som 
behöver förbättras (men 
det kräver vilja, förmåga 

och förutsättningar!)



”Services, unlike manufactured goods, are always 
coproduced by service professionals and service users.”

“At the most basic level, good service coproduction 
requires civil discourse with respectful interaction and 
effective communication. Shared planning invites a 
deeper understanding of one another’s expertise and 
values. Shared execution demands deeper trust, more 
cultivation of shared goals and more mutuality in 
responsibility and accountability for performance.”
Batalden M, Batalden P, Margolis P, Seid M, Armstrong G, Opipari-Arrigan 
L, et al. Coproduction of healthcare service. BMJ Qual Saf. 2015.



Conceptual model of healthcare service coproduction.

Maren Batalden et al. BMJ Qual Saf 2016;25:509-517
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