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SAMMANFATTNING

Syfte. Syftet med uppsatsen är att undersöka om Sveriges ungdomsmottagningar har liknande

förutsättningar att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt utifrån de styrdokument som ett urval av

mottagningar använder. Ungdomsmottagningar drivs utan nationellt uppdrag och av olika

uppdragsgivare och utan enhetliga uppdragsbeskrivningar. Detta skulle kunna vara orsaken till de

stora skillnader i bland annat kompetens, struktur och tillgänglighet som rapporter pekar på. Detta

skulle kunna leda till bristande eller varierande vårdkvalitet.

Metod. Genom en kvalitativ innehållsanalytisk ansats undersöks om ett strategiskt urval av

styrdokument från ungdomsmottagningsverksamheten behandlar de kvalitetsområden som framgår

i Socialstyrelsens föreskrift om ”God Vård”.

Reslutat. De styrdokument som undersökts ger ett samlat intryck av vad en ungdomsmottagning

arbetar med. De har alla ett övergripande mål med i stort sett samma betydelse; att främja

ungdomars fysiska och psykiska hälsa, stärka deras identitetsutveckling så att de kan hantera sin

sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Detta mål

anger ramen för verksamheten. De styrdokument som studerats uppvisar stora skillnader, framför

allt i hur utförligt man beskriver sina mål, samt i hur uppföljnings- och kvalitetsförbättringsarbetet

beskrivs. De dokument som bäst täcker God vårds kvalitetsmål, är mer generella och lämnar större

tolkningsutrymme till bland annat personal och huvudmän. Detta skulle kunna ge stora skillnader i

vårdkvalitet, vilket också påvisats i svenska studier och rapporter. Ytterligare forskning om hur

personal och huvudmän har uppfattat ungdomsmottagningarnas uppdrag behövs göras för att stärka

denna teori.

Slutsats. Utifrån de undersökta dokumenten kan sägas att alla ungdomsmottagningar inte har fått

liknande förutsättningar för att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt utifrån vad God Vård anger. De mål

som anges i styrdokumenten lämnar oftast för stort tolkningsutrymme. Det gemensamma

övergripande målet för ungdomsmottagningarna tycks finnas, men hur man når dit är mer oklart,

d.v.s. den gemensamma styrningen saknas.

Nyckelord: Ungdomsmottagning, primärvård, kvalitetsindikatorer.



ABSTRACT

Aim: The purpose of this paper is to examine whether Swedish “ungdomsmottagningar” (youth

center for services and counseling of sexual and reproductive health) have been given similar

opportunities to work in a quality safe way from the policy documents that a sample of clinics use.

Today all ”ungdomsmottagningar” are providing care without national mandate, by different

healthcare providors and without homogenous mission. This could be a reason for the vast

differences reported, in for example in competence, structure and access. There is a risk that the

result is a lack of quality of care.

Method: The various policy documents from the youth centers are examined through a qualitative

analytical content approach. The quality areas presented in the National Board of Health and

Welfare directive on "Good Care" are searched in the documents.

Result: The policy documents examined give an overall impression of what a youth center is about.

They all have one main goal with essentially the same purpose: to strengthen young people's

physical and psychological health, strengthen their identity development toward a safe and

responsible sexuality. Their mission is also to prevent unwanted pregnancies and sexually

transmitted infections. This goal only defines the framework around the “youth centers”. The policy

documents studied show major differences, especially in the detailing of described goals as well as

in monitoring and improving quality of work. The documents that best matches ”good care” are

more general but leave more room for interpretation on numerous factors, including staffing and

principals. This could lead to large differences between the youth centers, which also are

demonstrated in Swedish studies and reports. Further research on how staff and principals are

perceived by the youth centers mission is needed to strengthen this explannation.

Conclusion: Based on the reviewed documents it can be said that all youth centers have not

received similar conditions to work in a quality safe manner from what Good Care indicates. All

policy documents indicate, in principle, the same overall objective. The common goal seems to

exist but how to reach it, is still uncertain. The common guide is missing.

Keywords: Adolescent healthcare, primary care, quality indicators.
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INLEDNING

Bakgrund

För de flesta svenskar är det en självklarhet att ungdomsmottagningar (UM) finns i Sverige. Den

första startades i Borlänge 1970 på initiativ av en barn- och ungdomsläkare. Han såg ett behov av

att integrera frågor runt kropp och själ med sex- och samlevnadsfrågor. Alla Sveriges landsting har

sedan dess startat egna mottagningar liknande denna, ofta utifrån en barnmorskemottagning och

oftast på personalens eget initiativ. Samhällsutvecklingen har gjort att UM-verksamheten har

förändrats genom åren, till exempel genom den nya abortlagen som kom år 1975 samt att HIV-

viruset blev känt. Från att ha varit en mottagning riktad framför allt till flickor har UM mer och mer

utvecklats även till pojkarnas förtjänst (1). Den psykosociala kompetensen på mottagningarna är

större idag än tidigare eftersom det visat sig att antalet unga som mår dåligt stadigt ökar och många

av dem söker UM för stöd och hjälp (1, 2). Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM1

har satt upp ramar för verksamheten i ett policyprogram som är tänkt att vara en vägledning och

inspiration för de enskilda UM runt om i landet. Helhetssynen betonas i policyprogrammet. En stor

del av verksamheten bedrivs utåtriktat och arbetet är framför allt preventivt, endast en begränsad del

är sjukvårdande. Statliga medel har avsatts i omgångar för att bygga ut verksamheten samt till att

starta fler mottagningar (1). Trots detta saknas nationellt regeringsuppdrag och UM är således

fortfarande ett frivilligt åtagande för kommuner och landsting (3, 4). I stort är det landstingen som

styr verksamheten men även kommuner, privata vårdföretag samt svenska kyrkan har registrerade

mottagningar (3). Det är lika självklart för de flesta av oss att ungdomsmottagningar finns, som att

man ska ha rätt till lika vård var än man befinner sig i Sverige. Det finns dock en mängd faktorer

som gör att verksamheten på UM långt ifrån är självklar. Tydligt uppdrag, metodstöd och

handledning saknas ofta. Långsiktig planering för verksamheten försvåras av att få mottagningar

har egen budget och eget budgetansvar (4). Resursnivåerna varierar stort och är sällan kopplade till

vare sig ungdomsunderlag, besöksfrekvens eller uppdrag (4).

Introduktion

Rapporter gjorda i Sverige (5, 6, 7, 8) visar otvetydigt att ingen enhetlig organisation runt UM finns.

Ingen svensk forskning har stått att finna angående detta trots att samhället har förväntningar på att

UM ska stå för olika arbetsuppgifter och ansvarsområden (9,10). År 2008 gjordes en inventering på

uppdrag från Socialstyrelsen av UM-verksamheten bland 133 stycken av landets då 227 FSUM-

registrerade UM. Detta var ett led i arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag och en vägledning

för riktade insatser till ungdomar och unga vuxna beträffande STI, sex- och samlevnadsinformation

                                                
1  FSUM är en sammanslutning av UM som frivilligt registrerat sig och uppfyllt kravet på baskompetens enligt
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(5). I den undersökningen framkom bland annat att UM skiljde sig väsentligt från varandra.

Verksamheterna såg bland annat olika ut både i organisation, struktur, kompetens och tillgänglighet.

Till och med åldersgränserna varierade, även inom en del landsting. En undersökning från 2011

gjord av Hougner och Fagerberg för Aftonbladet, konstaterade att även preventivmedels-

subventioneringen mellan landstingen ser mycket olika ut (11). Ytterligare belägg för att UM ser

olika ut påvisades i en kartläggning från Folkhälsoinstitutet år1997 bland 201 stycken FSUM-

registrerade UM. Utöver olikheter i verksamheten var den viktigaste slutsatsen att landets UM

behövde utveckla dokumentation och kvalitetssäkring (7). Bland forskare i Sverige anses UM även

behöva se över sitt primär- och sekundärpreventiva arbete. I strävan efter att nå ett av målområdena

i Svensk folkhälsa ”trygg och säker sexualitet” skriver författarna till en artikel i Läkartidningen att

UM ska vara ”lätt tillgänglig”, att gratis kondomer bör finnas, samt att personalen ständigt behöver

vara uppdaterad på ny forskning (12). De skillnader som framkommer gällande UM leder till många

frågor. Är det möjligt att upprätthålla jämlik vård och ha en god vårdkvalitet på landets UM med

dagens struktur och organisation av verksamheten? I denna uppsats behandlas frågan om Sveriges

UM har fått liknande förutsättningar att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt. Sverige var första landet i

världen som skrev in ämnet sex och samlevnad i skolplanen och har haft ungdomsmottagningar

längre än något annat land och trots det har vi Nordens högsta aborttal (13). Höga krav ställs på

personalen men ingen specifik utbildning finns i dag för UM:s personal, endast enstaka kurser i de

ämnen som eventuellt kan kopplas till mottagningens verksamhet (4). Att nationell styrning behövs,

stärks i en rapport som regeringen presenterade år 2011 utifrån den översyn som gjordes över det

förebyggande arbetet mot oönskade graviditeter (14). Detta konstaterade även Folkhälsoinstitutet i

rapporten om sexuell hälsa år 2010 (15). I följande avsnitt beskrivs den reglering av UM som finns i

dag.

Regelverk kring ungdomsmottagningarna

I dag saknar ungdomsmottagningarna nationella riktlinjer, specifika för verksamheten.

Verksamheten är ej lagreglerad och inte heller finns något regeringsuppdrag. UM:s verksamhet styrs

således framför allt av de enskilda landstingen, landstingsregionerna eller av kommunerna. Oavsett

vem som är ”ägaren”, styrs verksamheten i huvudsak av hälso- och sjukvårdslagen då personalen i

stort är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och verksamheten till stor del har en medicinsk

inriktning. Personal anställd av kommunens socialtjänst utgår ifrån socialtjänstlagen (SOL

2001:453). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL;1982:763) är en ramlag som reglerar vårdens arbete

och organisation (16). Socialstyrelsen har i tillägg till ramlagen bl. a. utarbetat föreskrifter för att

                                                                                                                                                                 
FSUM  yrkeskategorierna: barnmorska, läkare och kurator.
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tydliggöra innebörden av vårdkvalitet. UM:s övergripande lagar och förordningar är enligt FSUM

även sekretesslagen, abortlagen och smittskyddslagen, FN:s barnkonvention och föräldrabalken (1).

Svensk hälso- och sjukvårdslag och vårdkvalitet

Ungdomsmottagningsarbetet ska liksom alla verksamheter inom hälso- och sjukvård genomsyras av

kvalitetsarbete. I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:12 finns ett deldokument som behandlar

innebörden av ”God Vård”. Kraven på vården beskrivs ofta i mål. SOSFS 2005:12 anger sex

kvalitetsmål/områden1(17). Dessa är även definierade och vedertagna internationellt inom hälso-

och sjukvård (detta behandlas ytterligare under rubriken forskningsöversikt (18)). Ansvaret för

kvalitetsarbetet skall fördelas mellan vårdgivare, verksamhetschef och hälso- och

sjukvårdspersonal. ”Ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vården innebär att

arbetet ska vara långsiktigt, patientorienterat och präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt,

ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan” (17, s.15). För att vården ska kunna

utvärderas behöver varje verksamhet således även ange egna mål. Dessa ska vara mätbara,

dokumenterade och kontinuerligt följas upp enligt SOSFT 2005:12 (17).

Ungdomsmottagningar och vårdkvalitet

Vad vårdkvalitet innebär för just UM, finns inte definierat nationellt. Däremot har WHO satt upp ett

ramverk för hur ”youth-friendly health services” ska utvecklas och bedrivas. Allt ifrån policy,

lokaler och krav på personalen till att ungdomarna ska erhålla adekvat vård som tillgodoser deras

vård finns definierat (19). Enligt kvalitetsforskaren Avedis Donabedian krävs en definition av vilken

slags vård som avses innan man kan ange hur den skall kvalitetssäkras (20). Som tidigare påpekats

finns i Sverige ingen tvingande, enhetlig beskrivning av vilken vård som ska bedrivas av UM.

Eftersom UM inte är ett namnskyddat varumärke har följden blivit, trots FSUM:s definition på UM,

att man på lokalnivå relativt ofta har skapat en egen version av UM. Till exempel har flera

registrerade mottagningar på UMO:s webbsida ej kurator på mottagningen, vilket är ett av

kriterierna för att få kalla sig UM enligt FSUM. För att underlätta hälso- och sjukvårdens

kvalitetsarbete har Socialstyrelsen arbetat fram kvalitetsindikatorer för ”God Vård”(21). Några

nationellt vedertagna indikatorer finns inte specifikt för UM. Däremot har Folkhälsoinstitutet i

samarbete med Västra Götalandsregionen tagit fram indikatorer för UM. Sörmland har

sammanställt egna uppföljningar och utvärderingar utifrån kvalitetsindikatorer som de arbetat fram

inom sitt landsting i en rapport, KUMO2 (22, 23). I vilken utsträckning dessa indikatorer används är

för författaren inte känt.

                                                
1 . De olika kvalitesområdena:1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 2. Säker
hälso- och sjukvård 3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård 4. Effektiv hälso- och sjukvård 5. jämlik hälso- och
sjukvård 6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid.
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Socialstyrelsen författade år 2009 en nationell handlingsplan för klamydiaprevention. Den riktar sig

till bland annat vårdpersonal vilka arbetar med ungdomar och unga vuxna. Enligt den skall hälso-

och sjukvården ha tydliga avtal och uppdragsbeskrivningar. ”År 2014 ska samtliga landsting/

regioner vid avtal och uppdragsbeskrivningar dessutom ange kvalitetsindikatorer för det primär-

och sekundär preventivarbetet” (9). Detta arbete har påbörjats i olika delar av landet men är ej

nationellt samordnat för UM (4, 8).

För att kunna arbeta med vårdkvalitet behövs tydliga mål som anger vad som skall utvärderas samt

metoder vilka mäter just det man avser att mäta (17, 20, 24, 25). I dag finns flera mål som

överlappar varandra. Vi har nationella mål som hälso- och sjukvården satt upp, samt mål och delmål

vilka enskilda landsting, sjukhus, vårdcentraler, UM och andra vårdgivande/förebyggande

verksamheter satt upp. Det övergripande målet för hälso- och sjukvården ”är en god hälsa och en

vård på lika villkor för hela befolkningen”( HSL 1982:763). I Sverige har vi också övergripande

folkhälsomål genom folkhälsopolitikens 11 målområden (26):

1. Delaktighet och inflytande i samhället

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

3. Barns och ungas uppväxtvillkor

4. Hälsa i arbetslivet

5. Miljöer och produkter

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7. Skydd mot smittspridning

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Ungdomsmottagningarnas övergripande mål enligt FSUM:s policyprogram är att:

• främja fysisk och psykisk hälsa

• stärka ungdomar i identitetsutvecklingen så att de kan hantera sin sexualitet

• förebygga oönskade graviditeter

• förebygga sexuellt överförbara infektioner

Dessa stämmer framför allt in på Folkhälsopolitikens mål: 6, 7, 8, 9, 10, 11.

                                                                                                                                                                 
2. Dokument angående Kvalitetssäkring av Ungdomsmottagningars Organisering
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Problemformulering

Trots att hälso- och sjukvårdslagen anger att patienterna ska ges ”god vård på lika villkor”, och trots

att UM verksamheten är ”vedertagen” och efterfrågad pekar undersökningar på att mottagningarna i

Sverige arbetar mycket olika. Olikheterna riskerar att försvåra hälso- och sjukvårdslagens krav om

vård på lika villkor. Detta innefattar inte bara olikheter i vården av patienterna utan också för

mottagningarna i stort. I sammanställningen Socialstyrelsen gjorde av UM år 2008, undersöktes inte

vilka styrdokument UM arbetar efter eller deras innehåll. En grundförutsättning för att UM ska

kunna arbeta på ett likvärdigt sätt borde vara att de har liknande uppdrag. Har mottagningarna fått

liknande möjligheter att ge lika vård utifrån de styrdokument och mål som bör finnas enligt hälso-

och sjukvården? Hypotesen är att om dokumenten uppvisar stor variation skulle det kunna vara en

orsak till de skillnader som påvisats mellan olika UM. Ett sätt att undersöka detta är att analysera ett

urval av styrdokument för olika UM. Resultaten väntas kunna ge en indikation på varför rapporter

och sammanställningar av UM-verksamheten pekar på olikheter, genom att belysa styrdokumentens

innehåll.

Syfte

Syftet med uppsatsen var att undersöka om Sveriges ungdomsmottagningar har liknande

förutsättningar att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt genom att studera styrdokument som ett urval av

mottagningar använder. Ungdomsmottagningar drivs utan nationellt uppdrag, av olika

uppdragsgivare. Detta skulle kunna vara orsaken till de stora skillnader ibland annat kompetens,

struktur och tillgänglighet som rapporter pekar på. Detta skulle kunna leda till bristande eller

varierande vårdkvalitet.

De övergripande frågorna är:

1. Har UM utifrån styrdokumenten förutsättningar att arbeta med kvalitet på ett likvärdigt och

enhetligt sätt?

2. Hur tydliga är delmålen i God Vård beskrivna om de återfinns i styrdokumenten?

3. Uppfyller de kraven på vad ledningssystemet efterfrågar i fråga om God vård?

Forskningsöversikt

Det finns mycket forskning runt UM:s målgrupp; deras vanor, attityder, problem, levnadssätt, STI,

preventivmedelsanvändning och så vidare. Exempelvis visar en svensk internationell
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kunskapssammanställning av Margareta Forsberg från år 2007 att ungdomar på 2000-talet tar allt

större sexuella risker (13). Däremot finns nästan ingenting om själva UM- verksamhetens uppdrag

eller vårdkvaliteten i verksamheten. Inte en enda svensk vetenskaplig artikel har stått att finna om

mottagningarnas verksamhet och kvalitetsarbete. Blickarna måste således riktas utomlands.

På 1950-talet insåg läkare att patientgruppen ungdomar, har speciella behov/problem. De befinner

sin i en annan situation än vad barn och vuxna gör, de söker en identitet. Samtliga artiklar och

rapporter som behandlar ämnet konstaterar detta och att vården därför ska anpassas efter

målgruppens behov. Det som gör ungdomsperioden unik har WHO kategoriserat i fyra

fokusområden: biologiskt/medicinskt, risktagande beteende, sexuellt relaterade problem,

psykiatriska och emotionella problem (27). En Engelsk studie från 2007 undersökte hur vården av

sexuellhälsa för unga såg ut i världen. Resultatet visade vikten av att alla länder bör ha en policy för

hur man ska omhänderta, möta och se till behovet som ungdomar har i sitt identitetssökande och i

sin sexualitet. Tonvikten bör ligga på det psykiska omhändertagandet därför att den främsta orsaken

till att ungdomar mår dåligt i västvärlden är psykiska besvär. Vanligaste orsaken till att ungdomar

mellan 10-24 år mår dåligt globalt är, HIV/ AIDS och depressioner (29). Forskaren Margareta

Forsberg visar att artiklar och översikter trycker på vikten av samverkan mellan olika aktörer för att

kunna ge ungdomar god vård (13). Detta studeras specifikt i artikeln ”The contribution of

interagency collaboration to the promotion of young people´s sexual health”. Där visas att

samarbete förbättrar varje enskild aktör, förutom att det ger ett bredare stöd till ungdomar (30).

USA utför kontinuerligt ”befolkningsrapporter” beträffande folkhälsan. I en rapport från 1995

”meeting the needs of young adolts”, visar man på att vårdgivare behöver veta vad ungdomar

önskar för att kunna hålla god vårdkvalitet. Tre faktorer lyfts fram, förtjäna deras tillit, finnas där de

finns och prata deras språk (36). Enkätundersökningar bland ungdomar tycks ge svaren på dessa

kvalitetskrav bäst (27, 29, 34, 36, 37). Både äldre och nyare studier som använts i detta arbete visar

att ungdomar idag påtalar samma behov och önskemål gällande vården som förr (27, 29, 31, 34).

Både Engelska och Amerikanska studier har tittat på det preventiva, hälsofrämjande vårdbehovet.

Att stötta och hjälpa ungdomar i sin utveckling för att minska risktagande ses mycket viktigt för att

öka ungdomars hälsa (24, 26, 28, 29, 31). Ungdomarnas egna önskemål och behov av vården ska

vara utgångspunkten i vården (29, 31, 32, 33). Att satsa på personalens utbildning och att ha tydliga

riktlinjer i fråga om prevention ses öka både screeningen och den förebyggande vården (32, 33). I

England till exempel, gjordes en studie år 2001 på en mottagning för ungdomar med inriktningen

sexuell hälsa. Syftet var att förbättra omhändertagandet och vården av ungdomar. Tydligt sågs att

personalen många gånger saknade kunskaper om tonåringar, till exempel hade 87 % av personalen

inte fått någon som helst undervisning om hur man bemöter ungdomar med sexuella problem (34).
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Även Ouzer konstaterar att utbildning av personalen ökar den preventiva vården (32). Man vet att

Sveriges UM-personal många gånger själv efterfrågar just fortbildning och kompetensutveckling (5,

7, 12). Klein med kollegor (2000) undersökte och konstaterade att riktlinjer för det preventiva

arbetet ökar personalens förmåga att tillhanda hålla preventivvård (33). Att arbeta preventivt

innebär bland annat att personalen måste kunna screena riskfaktorer, framför allt för att finna

psykosocial ohälsa. Det visar en studie från USA år 2005 (35). Helhetssynen ses mycket viktig i

arbetet med ungdomars hälsa (27). Följden av utvecklingsländernas behov av att utveckla vården

till ungdomar har gjort att man sökt metoder att arbeta just preventivt. Bland det viktigaste är att

kunna koppla information, rådgivning och behandling i vårdkontakten (35).

Kvalitetsforskare har visat att vårdkvalitet är beroende av att vårdbehovet hos patienterna

tillfredsställs och att vården den ges på rätt sätt (17). I Sverige har vi ungdomsmottagningar och det

tycks vara rätt satsning om man som Forsberg tittat på internationella översikter vad gäller arbetet

runt ungdomar och sexuell hälsa. Hon anser att man bör värna och dessutom utveckla UM-

verksamheten (13). De beskrivna forskningsresultaten ovan stärker detta. I Sverige har vi God Vård

som måttstock på vårdverksamheter och kvalitetssäkerhet. En av frågorna i denna uppsats är om ett

urval av UM arbetar efter delområdena i God Vård.

Definitioner av vårdkvalitet i forskningen

År 2008 sammanställde Helena Legio-Quigley med kollegor en studie av olika europeiska

definitioner på vårdkvalitet (18). Den mest använda definitionen är enligt forskaren Maxwell

(1992). Maxwell menar att olika dimensioner av vården måste beaktas för att klargöra vårdkvalitet.

1. Effektiviteten- görs rätt saker? 2. Kostnadseffektivitet- ekonomiska aspekter, 3. Acceptans- av

vården (utifrån patient perspektiv), 4. Rättvisa- jämlik vård och 5. Relevans- ger man den vård

befolkningen behöver i stort? (ur ett samhällsperspektiv).

Hans forskarkollega Avedis Donabedian (1980) anser att definitionen av kvalitet, hälsa och vård

först måste klargöras innan man kan mäta vårdkvalitet. Risken blir annars att man använder olika

definitioner och svårigheter med att göra jämförelser kommer att uppstå. ”Vårdkvalitet är den sorts

vård som förväntas maximera ett mått på patientens hälsa, efter att man har vägt in förväntade

vinster och förluster under vårdprocessens gång”. Olika europeiska organisationer som

Internationella medicinska rådet IOM, Department of health (UK), Concil of europé och WHO har

även sina egna definitioner.

I tidskriften International journal for Quality in Health Care har bland annat kvalitetsforskaren
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Donabedian tillsammans med Bohigas och Heaton publicerat en artikel gällande vårdkvalitet. De

har studerat olika metoder för hur man skulle kunna utvärdera vården och de konstaterar att det är

svårt att ha en enhetlig metod pga. att ”som man frågar får man svar”. Man måste således anpassa

metoderna och måtten efter det som ska utvärderas. Författarna ser svårigheter med att täcka upp

alla aspekter för att utvärderingarna ska bli tillförlitliga och kunna jämföras med annan forskning

(38). I en annan artikel av Donabedian från 1988 undersöker han hur vårdkvalitet skulle kunna

uppnås. Först måste betydelsen av kvalitet definieras och det i sin tur beror på hur man värderar

vårdpersonalens insatser, patientens medverkan samt på hälso- och sjukvårdssystemet. Det beror

även på hur man definierar hälsobegreppet och hur man definierat ansvaret för hälsa, om det är

maximal eller optimal vårdeffektivitet man mäter och så vidare. Donabedian anser vidare att man

behöver se till tre olika dimensioner av vården som tillsammans kan beskriva vårdkvalitet;

processerna i patientvården, strukturen hos de förutsättningar som krävs för att kunna ge vård, till

exempel material, kompetent personal eller anpassade lokaler, samt till resultatet av vården. Dessa

tillsammans är avgörande för att kunna uttala sig om vårdkvalitet (20).

S. M Campbell med kollegor föreslår till skillnad från Donabedian att det i stället ska finnas två

aspekter av vårdkvalitet att ta hänsyn till i patientvården: tillgång till den vården patienten behöver

och effektiviteten på den vård som ges (25). Det vill säga, får patienten vad den behöver och är

vården effektiv? Vad gäller effektiviteten betonas två viktiga komponenter: effektiviteten i den

kliniska vården samt i den personliga omvårdnaden. Författarna anser att resultaten av vården som

Donabedian talar om, inte är en komponent i vårdkvaliteten utan en konsekvens där av. Detta ställer

sig även WHO bakom. Man föreslår att ramen för hur man ska beskriva och mäta vårdkvalitet bör

utgå från det ”önskade resultatet”, i stället för att mäta olika indikatorer i vårdprocesserna (39). Det

blir då tydligare huruvida de uppsatta målen uppfylls.

Det finns således ett flertal olika sätt att beskriva och mäta vårdkvalitet. Några sådana har

författaren till denna uppsats inte kunnat finna i förhållande till den svenska UM-verksamheten.
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METOD

Design

Denna uppsats utgår ifrån en kvalitativ ansats. Det innebär att forskningen utgår från att forskaren

hittar svaren i icke mätbara data, till exempel i texter (40). Genom en empirisk studie kan slutsatser

dras av innehållet i en text. Denna innehållsanalys utgår från fasta kategorier, vilket kan jämföras

med en styrd, deduktiv innehållsanalys enligt Hsieh and Shannon (41). Innehållsanalysen baseras på

ett analysschema där God vård med sina sex kvalitetsmål söks i de valda styrdokumenten och

presenteras i en tabell och i förklarande text (42). Denna uppsats är deskriptiv (beskrivande) och

undersöker hur de sex målen i ”God Vård” går att utläsa i UM:s styrdokument. Detta liknar vad

Graneheim och Lundman (vårdforskare) menar med att man antingen kan se till det som ordagrant

(manifest) uttrycks i texten eller till det latenta i innehållet, det som kan utläsas ”mellan raderna”

(43). Detta arbete kommer att se till båda dessa aspekter.

Urval

Tanken är att få ett så representativt urval av UM som möjligt trots den ringa storleken på

undersökningen. Urvalet är gjort utifrån FSUM- registrerade ungdomsmottagningar för att få

liknande kompetenser och ramar för verksamheten. Utgångspunkten är ett strategiskt urval av

dokument från en storstad och en liten stad/ort från södra, mellersta och norra Sverige, samt att

storstäder skulle representeras av en ”större mottagning” och de mindre orterna av en ”mindre”

mottagning. Således inhämtades tre stycken, dokument från större städer samt tre stycken från

mindre orter. Att urskilja stor från liten gjordes genom att titta på antalet barnmorsketimmar,

eftersom det yrket fortfarande är överrepresenterat bland de andra yrkena på de allra flesta

mottagningar. 40h/v eller mer kvalificerade som ”större” mottagning. De mindre mottagningarna är

valda efter författarens antagande att väldigt små mottagningar med 10h/v eller mindre sannolikt

har mindre förutsättningar att ha egna utarbetade uppdragsbeskrivningar. Därför är de mindre valda

från mottagningar med 10-30h/v i barnmorsketid.

Datainsamlingsmetod

Som beskrivits ovan var tanken var att strategiskt välja ut en storstadsort och en mindre

landsortsmottagning i södra, mellersta och norra Sverige för att få en spridning inom Sveriges

geografiska område. Utifrån de urvalskriterier som sattes upp kontaktade författaren de

mottagningar som var aktuella och frågade vilka styrdokument/uppdragsbeskrivningar/
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verksamhetsplaner eller likande de arbetar efter. Det visade sig att flera av landstingsregionerna har

arbetat fram egna verksamhetsbeskrivningar vilka är gemensamma för hela regionen. Detta gjorde

att specifika dokument för de mindre mottagningarna var svåra att få fram. De mindre orter som

författaren kom i kontakt med och som inte arbetar i landstingsregioner med gemensamma

styrdokument arbetade de allra flesta utifrån FSUM:s policy program. Ett par dokument har

inhämtats från verksamhetsansvarig för ett flertal mottagningar, det vill säga, inte direkt från en

mottagning, då personalen på de tillfrågade mottagningarna inte kunnat redogöra för var

styrdokument stått att finna eller inte haft vetskap om dessa. Mottagningar har kontaktats utifrån

FSUM:s register med stöd ifrån UMO.se1 där mailadresser och telefonnummer finns. På FSUM

fanns 2010-09-22, 226 stycken registrerade mottagningar. På UMO.se samma datum fanns däremot

270 stycken. UM registrerade. Dokumenten som är analyserats är de som gällde vid tidpunkten för

urvalet. FSUM:s policyprogram är hämtat från organisationens hemsida. Dokumentet God Vård har

hämtats på Socialstyrelsens hemsida. Dokumenten har fått källnummer för att underlätta referaten

till dessa i resultatdelen samt i källförteckningen. Dokumenten benämnas A-G. Eftersom tanken

med att dela in dokumenten utifrån södra, mellersta och norra Sverige samt utifrån mindre och

större mottagning inte gick att genomföra har åtskillnaden gjorts mellan södra, mellersta och norra

Sverige, samt mellan gemensamt dokument för regionen/landstinget eller ett specifikt dokument för

enskild mottagning. Dokumenten som används har således blivit:

A) Fsum:s policy program

B) Gemensamt dokument för Västra-Götalands ungdomsmottagningar, södra Sverige

C) Gemensamt dokument för Stockholms läns landstings mottagningar, mellan Sverige

D) Enskilt dokumentet, storstadsort i Västerbottens länslandsting, norra Sverige

E) Gemensamt dokument, region Skåne, södra Sverige

F) Enskilt dokument i Sörmland, mellan Sverige.

G) Gemensamt dokument för Västernorrlands landsting, norra Sverige.

Således finns fyra stycken ”region/landstingsgemensamma” dokument och två stycken

mottagningsspecifika, förutom FSUM:s policyprogram. De två dokumenten från enskilda UM har

inte identifierats i texten på grund av hänsyn till personalen.

Tillvägagångssätt, bearbetning och analys

Utifrån de sex delmålen i ”God Vård”  är en schematisk tabell utformad. Varje delmål har fått en

vågrät rad och numrerats 1-6. Delmålen presenteras under rubriken ”delmål”. Varje dokument har

                                                
1 En webbaserad ungdomsmottagning som finansierats av Socialstyrelsen på uppdrag av Integrations- och
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sedan fått en lodrät kolumn med rubriker utifrån de dokument som analyseras. De sex målen i ”God

vård” utgör de kategorier som skall sökas, analyseras och diskuteras i de dokument som inhämtats.

Exakta ordalydelser, led-/nyckelord eller uttryck är framtagna ur delmålen; Kunskapsbaserad och

ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Säker hälso- och sjukvård, Patientfokuserad hälso- och

sjukvård, Effektiv hälso- och sjukvård, Jämlik hälso- och sjukvård och Hälso- och sjukvård i rimlig

tid. Dessa söks sedan i styrdokumenten, och resultaten har förts in i den koordinat som representerar

det undersökta dokumentet och delmålet som sökts. I dokument som saknat de ord eller uttryck som

återfinns i God Vård har författaren tolkat texten för att eventuellt hitta överensstämmelser. Där

detta gjorts finns en kompletterande förklaring i den efterföljande texten till tabellen.

Resultaten redovisas först utifrån de insamlade dokumenten och de sex delmålen i God Vård i en

schematisk tabell. Efter tabellerna följer en förklaring i löpande text, utifrån varje dokument och de

sex delmålen. De understrukna orden nedan är stöd-/ledord, som specifikt sökts i dokumenten.

Orden är också understrukna i den efterföljande texten utifrån varje dokument för att lättare

åskådliggöra resultaten.

De sex delmålen i God Vård (17):

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

•  bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet

•  utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt

•  sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

•  sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård

 2. Säker hälso- och sjukvård

• vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete

• tillgodose hög patientsäkerhet

• krav på personal, lokaler och utrustning

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård

•  Respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar

•  utformas och genomföras i samråd med patienten

• individuellt anpassad information

• patienten skall visas omtanke och respekt

 4. Effektiv hälso- och sjukvård

                                                                                                                                                                 
jämställdhetsdepartementet. Landsting och kommuner står bakom driften av sajten.
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• tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål

• vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer

• främjar kostnadseffektivitet

5. Jämlik hälso- och sjukvård

• Vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla

• vården skall ges med respekt för alla människors lika värde

• det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid

•  ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på vårdinsatser snarast ges en medicinsk bedömning av sitt

hälsotillstånd
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RESULTAT

Tabell 1 Överensstämmelser mellan verksamhetsdokumenten och delmålen i God vård, SOSFS 2005:12
 Dokumenten för de undersökta verksamheterna ses i den horisontella raden, delmålen från Godvård ses lodrätt. Resultaten
sammanfattas i ett koordinatsystem.

FSUM:s
policy program

A

Gemensamt
Dokument Västra

Götaland
Södra Sverige

B

Gemensamt
Dokument
Stockholm

Mellan Sverige

C

Enskilt UM
Dokument

Västerbotten
Norra Sverige

D

Gemensamt
Dokument

Skåne
Södra Sverige

E

Enskild UM
Dokument
Sörmland

Mellan Sverige

F

Gemensamt
Dokument

Väster-norrland
Norra Sverige

G
De1mål 1.
Kunskapsbasera
d

Ändamålsenlig

Lagarna för respektive
yrke anges

Kompetens utvecklings
ska ske

Forskning uppmuntras.

Verksamhetens mål anges
tydligt

Förutsättningar för
fungerande verksamhet
anges
Uppföljningsarbete krävs
Samverkan krävs

UM:s lokalisation är
viktig

Gällande lagar tas upp

Tydlig tvärproff. kompetens
och tjänste beskrivning
finns

Anger grundförutsättningar
för verksamheten

Verksamhetens  mål anges
tydligt

Utvecklingsarbeten
beskrivs

Samverkan med andra
aktörer krävs ffa kommun-
landstingen

Uttryckt som God Vård

Tjänsterna heltäckande/
generellt beskrivet

Verksamhetens mål
vidare utvecklar
FSUM:s

Vårdgivaransvar att
delta i nationella
register och se pat.
specifika behov

Samverkan  tydligt
beskriven

 Yrkeskategorier som
finns nämns

Specifiserade mål
finns.

Verksamhetens mål
anges tydligt (FSUM)

Arbetar
evidensbaserat

Utvecklingsarbeten
beskrivs

Special kompetens ska
finnas

Tydligt beskrivet
uppdrag

Ett flertal tydliga
formulerade mål

Verksamhetens  mål
anges tydligt
(FSUM)

Utvecklingsarbeten
beskrivs

UM:s lokalisation
beskrivs

Beskriver tjänsterna precist

Kompetens utveckling
efterfrågas

Förenklat och skrivit om
FSUM:s mål

Lagarna som styr beskrivs

Tydligt tvärproff. kompetens
samt ansvaret för varje yrke

Verksamhetens  mål anges
tydligt (FSUM)

Kvalitets indikatorer finns

Delmål 2. Säker
vård
Patient säker

Definieras genom
gällande lagar samt
lokaler

Extern handledning för all
personal

Dokumentation
Huvudmannaskap och
ansvar ska förtydligas
Kvalitetsarbete-
uppföljning

Definieras angående
gällande lagar

Ansvarsfrågor
klargörs, hänvisning till
lokala avtal

Kvalitet och uppföljning
beskrivs

Dokumentation beskrivs

Uttryckt som God Vård

Uttrycks i metoder

Rutiner och policy ska
finnas

Kvalitet och
uppföljning beskrivs

Vårdgivaransvar

Specifika mål finns

Anger förbättring,
utvecklingsarbete:
när, vem, hur.

Påtalar ett flertal
kvalitets och
utvecklingsarbeten
bl a. gemensam
datajournal, rutiner,
kvalitetssäkring och
informations material

Datajournal finns Egna kvalitetsindikatorer för
uppföljning föreslås

Definieras ang. gällande lagar

Data journal använts

Handledning ska finnas



18

Delmål 3.
Patient fokus

Individuellt anpassad vård

Helhetssyn viktig

Hänvisar till lokala
förtydliganden

Ungdomens behov
ska tillgodoses och
efterfrågas

Helhetssyn viktig

Uttryckt exakt som
God Vård
”Individ”fokus.
Vårdgivaransvar att
behandla  ungdomars
synpunkter
Helhetssyn viktig

Endast att man ska utgå i
från ungdomars behov.

Patientenkät skall
användas för uppföljning

Ungdoms olika behov ska
tillgodo ses

Funktionshindrade, nya
svenskar, särskoleelever,
HBT-ungdom viktiga
målgrupper

Speciellt beakta ungdom
med etnisk bakgrund än
svensk

Individinriktrat arbete

Helhetssyn viktig

Delmål4.
Effektiv

Samverkan internt UM
samt externt
Tvärprofessionellt arbete
Egna avtal och budget

Samverkan internt
UM samt externt

Tvärprofessionellt
arbete
Budget ansvar

Uttryckt exakt som
God Vård
Vårdgivaren
säkerställer effekterna
av egna processer

Specifikt för ekonomin
och samverkan

Samverkan interna UM
samt externt

Lokala avtal
utveckla och ha egen budget

Extern samverkan Samverkan extern finns
Kompetens krävs att kunna
hänvisa

Delmål 5.
Jämlik

Skall anpassas efter
ungdom och lokal
förutsättning

Studiebesök skolklasser

Åldersgräns mellan 23-25
år

Avgift enligt
regionens beslut

 Bör finnas som
övergripande mål och
utvecklingsområde

Studiebesök
skolklasser

Lätt tillgänglig,
öppenmott.

24 år

Uttryckt exakt som
God Vård

Vårdgarantin gäller

Vårdgivaransvar att
säkerställa

Studiebesök
skolklasser

12- 22 år

Specifika mål finns

Studiebesök skolklasser

12/13- 22 år

Gratis p.p > 20år

vård på lika villkor -hur det
ska skapas

Samma informations
material
m.m

Studiebesök skolklasser

12-23 år

 Mål: ”nå alla ungdomar”

Studiebesök skolklasser

f.13-20, p.13-23

Kunna ta emot alla ungdomar

många utvecklings områden
påtalas

Studiebesök skolklasser

13-22 år

Delmål 6. I
rimlig tid

Anpassade väntetider
efter behovet hos ungdom

Huvudmans ansvar
att ha ”god
tillgänglighet”

Uttryckt exakt som
God Vård

Öppet minst 40h/v,
kvällstider ska finnas

Telefontillgänglighete
n påtalas samt
Internet, brev,fax.
Detta är Vård-
givarens ansvar

Patient information hur
mottagningen kan nås
Snabbare tid vid
”remittering” inom mott.
ska ske
Beskriver mail och
telefon tillgänglighet

 Teletider preciseras
 öppet 8-16.30, boknings
och tele-system, sms etc
samordnas och utv.i skåne.

tillgängligheten” ska vara
god”

Tillgängligheten: möjlighet till
kontakt via telefon varje vardag
eller hänvisning.
Tid samma eller nästa dag efter
behov

Psykosocial kontakt inom 2
veckor
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Resultat enligt analystabell 1

A) Fsum:s policyprogram

Policyn är mycket generellt skriven i löpande text. Policyprogrammet är tänkt att vara en

inspiration och vägledning för personal på UM men också en beskrivning av verksamheten, som

stöd i diskussioner med huvudmän och beställare (1). Övergripande rubriker är: Hälsofrämjande

arbete, Bakgrund, Mål/målgrupp, Ideologisk grund, Verksamhetsinnehåll, Förutsättningar för

verksamheten, Lagstiftning och styrdokument samt Yrkesbeskrivningar.

God vård enligt FSUM

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Dokumentet uttrycker att ”personalen ska ha

adekvat utbildning” vilket här tolkats som att personalen ska ha rätt kompetens.  Enligt hälso- och

sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om den psykosociala kompetensen representeras av kommunanställda har även de sina lagar som

ska säkerställa detta. Man anger i dokumentet vilket syfte/mål verksamheten skall ha. Syftet tolkas

täcka vad ändamålsenlig vård betyder i detta sammanhang, ”främja fysisk och psykisk hälsa, stärka

ungdomar i identitetsutvecklingen så att de kan hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade

graviditeter och sexuellt överförbara infektioner”.

2. Säker hälso- och sjukvård: En klar beskrivning av lokalens önskvärda belägenhet finns.

Säkerheten på vården säkras bland annat genom extern handledning för all personal.

Tvärprofessionell kompetens ska genom samverkan använda sina kunskaper för att lösa patientens

behov, (detta kan även föras in under delmål 1, 2, 3 och 4 eftersom kunskapsbytet mellan

professionerna också ofta ger patienten effektivare vård). Ingen specifik utrustning anges som krav

för UM:s verksamhet. Specifika lagar för personalen att förhålla sig till till exempel abortlagen och

smittskyddslagen nämns. I övrigt nämns inte patientsäkerhet, ej heller ordet riskförebyggande.

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård: Mottagningarna ska arbeta ”individinriktat”, man

skall arbeta utifrån det individuella vårdbehovet. Detta tolkas som att hänsyn till individens

specifika behov, förväntningar och värderingar skall tas. Generella beskrivningar av vad detta skulle

kunna innebära finns. Tydligt framgår att respekt för den enskilde individen skall beaktas.

4. Effektiv hälso- och sjukvård: Detta går till viss del att utläsa genom att de olika

yrkesprofessionerna ska samverka i nätverk både internt och externt. Resurser i bemärkelsen att

kompetenserna skall utnyttjas på rätt sätt framgår delvis i meningen: ”Ett tvärprofessionellt

arbetssätt med respekt för olika yrkeskategoriers kompetens är nödvändig och gagnar

helhetssynen”. Man tillägger att detta förutsätter en jämn resursfördelning. Att man ska arbeta

kostnadseffektivt fram går inte direkt, dock att verksamheten ska ha en egen budget.

5. Jämlik hälso- och sjukvård: Under rubriken ”Jämställdhet” framgår att man ska ”vara
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uppmärksam på negativa könsrollsmönster”. I policyprogrammet framgår att UM ska arbeta utifrån

”könsperspektiv”. Detta förtydligas och innebär att ungdomar ska få möjlighet att möta personal av

båda könen, samt att UM ska arbeta för ömsesidig respekt och i dialog mellan könen. Man tar också

upp perspektivet på kultur, funktionshinder, sexuell läggning etc. Dokumentet täcker väl ”på lika

villkor för alla” och ”människors lika värde”. Att den som har det största vårdbehovet skall ges

företräde beaktas ej i dokumentet. Skolelever ska få komma på studiebesök vilket innebär att ”alla”

elever bör känna till verksamheten.

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid: Detta delmål står ej specifikt redovisat. Möjligen berörs

detta delmål i formuleringen att ”öppettiderna skall vara anpassade efter ungdomars behov och

lokala förutsättningar. Man bör även ha möjlighet att få komma på akuta besök. Att patienter snarast

skall ges vård och inte behöva vänta oskälig tid, är svårt att läsa ut från dokumentet.

B) Västra Götaland: Detta dokument är ett ”inriktningsdokument” för regionen Västra Götaland.

Det ska ligga till grund för lokala avtal och överenskommelser. Dokumentet är skrivet i löpande

text. Det är utarbetat av både landstinget och kommunen. Övergripande rubriker i dokumentet är:

Grundförutsättningar, Övergripande mål, Grunduppdrag, Verksamheten, Kompetens, Samverkan,

Huvudmannaskap och samverkansavtal, Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar,

Tillgänglighet och valfrihet, Avgifter, Dokumentation och kvalitetssäkring. En beskrivning av

basinnehållet för UM samt uppföljning och resultat finns med som en egen del. I slutet har man

även angivit några viktiga framtidsfrågor ”Utveckling av ungdomsmottagningar”.

God vård enligt Västra Götaland

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Yrkeskompetenserna som ska finnas på

mottagningen finns beskrivna och att de bör arbeta efter lagens formulering om vetenskap och

beprövad erfarenhet. Styrande lagar nämns. Delmålet berörs genom kravet på den ungdomsspecifika

kompetens (ungdoms- och genusperspektiv, biologiska, psykologiska, sociala aspekter på

tonårsutveckling, sexualitet och sexuell identitet) som behövs. Personalen skall utgöra en

kunskapskälla i lokalsamhället. Ändamålsenlig vård anses täckas av målbeskrivningen av

verksamheten, ”främja fysisk och psykisk hälsa samt stärka och hjälpa ungdomar i övergången

mellan ungdom och vuxenliv”. Detta följs av fyra huvudområden där bland annat samlevnad och

relationer samt sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter nämns.

2. Säker hälso- och sjukvård: ”Dokumentation och kvalitetssäkring” samt uppföljning och

utvärdering anges som viktiga områden att arbeta med. Verksamhetschefen och huvudmän ansvarar

för kvalitetssäkring och kvalitetssystem, på vilket sätt framgår ej. Patientsäkerhet och säker vård är
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verksamhetschefens ansvar. Gällande lagar nämns i patientarbetet till exempel abortlagen och

smittskyddslagen. Begreppen riskförebyggande, vårdskador, lokaler och specifik utrustning nämns

inte.

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård: Dokumentet tar upp att man som patient ska bli

respekterad och tagen på allvar. Ordsatsen ”individens specifika behov, förväntningar och

värderingar” är formulerade som att UM ska möta ungdomarna med ”respekt” och att de ska känna

sig ”sedda”, ”trygga” och ”bli tagna på allvar” (se även delmål 5).

4. Effektiv hälso- och sjukvård: Delmålet tas upp utifrån aspekten att samverkan mellan

yrkeskategorierna förutsätts, både internt och externt. Den ekonomiska delen, som delmålet också

handlar om anges endast utifrån att det är verksamhetschefens ansvar att se till att

kostnadseffektiviteten främjas.

5. Jämlik hälso- och sjukvård: I dokumentet står att alla ska behandlas respektfullt utifrån de

behov de har. Detta ses indirekt som att alla människor har lika värde. Orden ”på lika villkor för

alla” uttrycks inte. Man tar dock upp Barnkonventionen; ”barnets rätt att inte diskrimineras, barnets

bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att få uttrycka sina

åsikter”. Att den som har det största vårdbehovet skall ges företräde nämns ej i dokumentet.

Skolelever ska få komma på studiebesök vilket innebär att ”alla” elever därefter bör känna till

verksamheten.

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid: Detta delmål går ej att utläsa direkt ur dokumentet. Under

avsnittet ”Dokumentation och kvalitetssäkring” anges att ungdomarnas synpunkter på ”upplevd

tillgänglighet” ska fångas upp samt att ett av utvecklingsarbetena ska ”verka för god tillgänglighet”.

Beskrivningar av oskälig väntetid och ”snarast ge vård” anges ej.

C) Stockholms läns landsting: Dokumentet har en löpande text och är utformat som en

uppdragsbeskrivning där man tidigt anger att verksamhetens kvalitetsarbete skall utgå i från

Socialstyrelsens ”God vård”. Samtliga delmål är ram för ett antal formulerade kvalitetskrav.

Rubrikerna är Mål och inriktning, Målgrupper, Innehåll och omfattning av tjänsten, Kvalitetskrav

på tjänsterna (här tas kvalitetsområdena upp), Särskild kompetens, Uppföljning, ev. tilläggsuppdrag

eller annan avvikelse från uppdraget. Varje delmål förklaras utifrån God Vård nästan exakt med

Socialstyrelsens ord. Efter detta följer en förklaring vad detta ska innebära för UM i Stockholm.

God vård enligt Stockholms läns landsting

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Detta delmål beskrivs med den exakta

ordalydelsen i God Vård-dokumentet. Man påtalar att det ska finnas goda kunskaper i specifika
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ämnen t ex. sexologi, att UM ska följa antagna handlingsprogram och styrdokument från landstinget

och kommun. Kravet på baskompetens beskrivs samt att arbetet ska bygga på vetenskap och

beprövad erfarenhet. Man anger i dokumentet vilket syfte verksamheten skall ha och därmed vad

ändamålsenlig betyder i detta sammanhang.

2. Säker hälso- och sjukvård: Står under rubriken ”Säker verksamhet” och utgörs av samma

beskrivning som i delmålet i God Vård.  En tydlig förklaring av vad UM ska göra för att

patientsäkra verksamheten finns; vårdgivaren ska ha rutiner och policy för detta t.ex. sekretess,

avvikelsehantering och smittspårning. Dokumentet hänvisningar till rådande riktlinjer. PM och

handlingsprogram finns, vilket minskar personalens eget tolkningsutrymme och bör ge större

säkerhet i vårdprocesserna.

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård: I dokumentet har denna rubrik döpts till

”Individfokuserad verksamhet”. Innehållet i förklaringen till vad detta innebär är den samma som i

God Vård med enda skillnad att man använder ordet ungdomar i stället för patient.

4. Effektiv hälso- och sjukvård: Rubriceras som ”Effektiv verksamhet”. Förklaringen är den

samma som i delmålet i ”God Vård, ” att insatserna utformas och ges i samverkan med övriga

aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna”.

Dokumentet tar t.ex. upp att vårdgivaren ska säkerställa att de egna processerna är så effektiva som

möjligt genom att exempelvis ha en säker remisshantering

5. Jämlik hälso- och sjukvård: Rubriceras som ”Jämlik verksamhet”. Förklaringen är den

samma som i delmålet i ”God Vård”. En beskrivning för avsedd verksamhet för vård på lika villkor

är: ”oavsett sexuell identitet, etnisk, religiös, kulturell, livsfilosofisk tillhörighet,

funktionsnedsättning och kön”. Besökarna ska ges samma förutsättningar att kunna få en tid till

mottagningen och likvärdigt omhändertagande. Att den som har det största vårdbehovet skall ges

företräde beaktas ej i dokumentet. Skolelever ska få komma på studiebesök vilket innebär att ”alla”

elever ska känna till verksamheten.

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid: Detta delmål har rubriken ”Tillgänglighet”. Även här gäller

samma förklaring som man finner i ”God vård”. Riktlinjer skall följas vid prioriteringar i

mottagningsarbetet. Öppet hus är ett komplement till tidsbokade besök. Vårdgivaren ska se till att

lättillgänglig och lättförståelig information om öppettider och tidsbeställning finns. Hur och när,

samt på vilka sätt mottagningen skall kunna kontaktas uttryckts mycket tydligt. En vidareutveckling

av vad oskälig eller snarast innebär finns inte, utan man hänvisar till vårdgarantin gällande

Stockholms läns landsting.

D) Västerbotten: Dokumentet har rubriken verksamhetsbeskrivning och är en beskrivning av den
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enskilda mottagningens struktur, organisation samt arbete. Efter denna följer ett avsnitt som liknar

en verksamhetsplan med tydliga mätbara mål och målområden. Fem olika målområden presenteras:

Bättre och säker hälsa, Trygg och säker vård, God hushållning, Ökad tillväxt och regional

kraftsamling, Hälsofrämjande och utvecklande arbetsplatser. De mål som tas upp beskrivs även

utifrån vad som skall göras, när och vems ansvar detta är, samt vem som har uppföljningsansvaret.

Dokumentet följer till viss del ”God Vård” och är utformat i löpande text och tabeller där

kvalitetssäkringsarbetet tydligt går att utläsa.

God vård enligt Västerbotten

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Dokumentet tar tidigt upp att ”all behandling

och vård ska bedrivas utifrån evidensbaserade metoder”. Yrkeskompetenserna som skall finnas är

redovisade. Ett av målen är att man ska arbeta med forskning och utveckling. Ändamålsenlig kan

sägas täckas av att man beskriver verksamhetens uppdrag, ” främja fysisk och psykisk hälsa, stärka

ungdomar i identitetsutvecklingen så att de kan hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade

graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar”.

2. Säker hälso- och sjukvård: Ett av delmålen i dokumentet benämns ”Trygg och säker vård”.

Måluppfyllelse ska ske genom arbete med ”kvalitets- och patientsäkerhetsperspektivet, säker

läkemedelshantering, tillgänglighet enligt nationella eller lokala riktlinjer, patientinformation och

bemötande samt med medicinska resultat (tolkas här som riskförebyggande). För att göra detta skall

UM bland annat tydliggöra sina rutiner för den egna databasen, öka avvikelserapporteringen, öka

sin skriftliga hälso- och sjukvårdsinformation, samt utveckla rutiner för

kommunikation/dokumentation av mailkontakter. UM ska även se över sin hemsida samt utföra en

”bemötandeenkät” till patienterna. Någon beskrivning av lokaler och utrustning finns inte.

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård: Dokumentet anger endast att UM ska arbeta utifrån

ungdomarnas behov, bedöma, prioritera och behandla.

4. Effektiv hälso- och sjukvård: God hushållning” finns som rubrik och innebär här att UM ska

arbeta med ”god ekonomisk hushållning, hålla budgeten, besluta om prioriteringar utifrån etisk

plattform, samt vilka rationaliseringar som eventuellt bör göras. Specifika mål är att öka sin

kostnadseffektivitet i läkemedelshanteringen samt göra medarbetarna kostnadsmedvetna. UM skall

också bli bättre på att uppmana till egenvårdsråd. Samverkan med olika aktörer inom vården finns

omskrivet på ett flertal ställen. Effektiviteten/resursfrågan behandlar framför allt ekonomin. Ett

delmål i detta dokument benämns ”Ökad tillväxt och regional kraftsamling” vilket här innebär att

mottagningen ska vidareutveckla den högspecialiserade vården samt samarbeta inom regionen -

vilket här tolkas som samverkan inom vården.

5. Jämlik hälso- och sjukvård: Detta delmål går att utläsa under målområdet ”Bättre och jämlik
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hälsa”, vilket skall uppnås genom att UM ska arbeta ”systematiskt på ett hälsofrämjande och

förebyggande sätt, med särskilda riskgrupper och med hur man stöttar i goda levnadsvanor, i

samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer samt arbeta utifrån ett medvetet genus och

likvärdighetsperspektiv”. Dessa rader fångar in ”människors lika värde” och på ”lika villkor för

alla”. Målen i området handlar till stor del om att öka kunskapen gällande t.ex. HBT1 och

alkohol/droger. UM strävar efter att ”vara till för alla unga kvinnor och män”. Att den som har det

största vårdbehovet skall ges företräde tas inte upp i dokumentet. Skolelever ska få komma på

studiebesök vilket innebär att ”alla” elever ska känna till verksamheten.

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid: Detta delmål finns inte specificerat i dokumentet men man

arbetar för att förkorta väntetiderna på olika sätt.

E) Skåne: Dokumentet är inledningsvis en bakgrundsbeskrivning till uppdragsbeskrivningen.

Dokumentet är skrivet i löpande text med rubrikerna: Riktlinjer för UM basverksamhet, Målgrupp,

Kompetenser, Åldersgräns, Öppettider - tillgänglighet, Telefontider, Preventivmedel, Utåtriktad

verksamhet, Inriktning och volym samt Samverkan och aktörer.

God Vård enligt Skåne

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Delmålet berörs inte närmare än genom att de

önskade yrkeskompetenserna finns redovisade och att de i sin tur är skyldiga att arbeta utifrån

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är tydligt vad professionerna bör kunna. Fortbildning ska

ske och man anger förslag på hur och med vilka det kan samordnas samt att man önskar utveckla

detta arbete. I dokumentet framgår också att UM ska arbeta med kvalitetsindikatorer. Dokumentet

uttrycker vikten av specialkompetens och att det bör budgeteras för detta.

2. Säker hälso- och sjukvård: I dokumentet redovisas egna indikatorer för uppföljningsarbetet.

Datajournal skall utvecklas och användas för att stärka säkerheten. Dokumentet anger även att UM

bör ligga avskiljt från andra sjukvårdsinrättningar och att viss volym krävs för att kvaliteten på

verksamheten ska säkras.

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård: I dokumentet anges att ungdomars olika behov ska

ses, framförallt funktionshindrade, nya svenskar, särskoleelever och HBT- ungdomar.

4. Effektiv hälso- och sjukvård: En extern samverkan beskrivs. Personalen ska ha kännedom

om andra professioners kompetens för att kunna hänvisa och remittera patienter på rätt sätt. UM bör

ha en budget för att kunna ersätta olika specialister som UM har behov av. Lokala avtal med

                                                
1 HBT- Homo-,bi-, transsexualitet
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kommuner bör upprättas för att ansvarsfördelningen ska klargöras mm.

5. Jämlik hälso- och sjukvård: UM ska enligt dokumentet kunna ta emot alla ungdomar i

åldern 12-23 år. Utvalda årskurser får klassinformation av UM. Vidare ska enhetlig, högkvalitativ

information finnas på mottagningarna. UM ska ta särskild hänsyn till och ha riktlinjer för

funktionshindrade, nya svenskar (första-, andra- och tredje generationen), särskoleelever och HBT-

ungdomar. Skolelever ska få komma på studiebesök vilket innebär att ”alla” elever ska känna till

verksamheten. Lika vård för alla nämns inte specifikt.

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid: Dokumentet ger en tydlig beskrivning hur målet för

tillgängligheten, både hur fort en tid ska kunna ges samt på vilket sätt kontakt ska kunna tas.

Samarbete mellan mottagningar ska utvecklas exempelvis genom att samordna telefontider och

bokningar till andra mottagningar. Öppettider skall utvecklas, UM ska kunna ha heltidsöppet,

minska väntetider samt kunna ge ”snabbtider” inom en arbetsdag.

F) Sörmland: Verksamhetsplanen är skriven i löpande text. Inget av delmålen i ”God Vård” finns

upptaget som rubriker. Rubriker som anges är: Ungdomsmottagningens syfte och mål, Målgrupper,

Verksamhetens innehåll, Bemanning, Tillgänglighet, Utåtriktat arbete, Samverkan, Dokumentation

och Kompetensutveckling.

God vård enligt Sörmland

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Delmålet berörs inte närmare än att de önskade

yrkeskompetenserna finns redovisade, vilka bör arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

enligt hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser.

2. Säker hälso- och sjukvård: UM använder datajournal vilket ska innebära en högre

patientsäkerhet än pappersjournal. Risken för borttappade journaler minskas samt att journalen

finns tillgänglig för andra behöriga vårdgivare utanför mottagningen. Samverkan som beskrivs är

endast den externa och innefattar möten med socialförvaltningen, elevhälsan och kvinnokliniken.

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård: Den individuella patientens behov nämns inte.

4. Effektiv hälso- och sjukvård: Extern samverkan nämns genom samarbete med

socialförvaltningen och kvinnokliniken. UM kan vid behov hänvisa patienter till andra

hjälpinsatser/(instanser). Planer för ökat samarbete med elevvården finns.

5. Jämlik hälso- och sjukvård: Målet att nå ”alla ungdomar oavsett sexuell identitet, etnisk,

kulturell, religiös eller språklig bakgrund” kan tolkas som dokumentets formulering om människors

lika värde. Att den som har det största vårdbehovet skall ges företräde beaktas ej i dokumentet.

Skolelever ska få komma på studiebesök vilket innebär att ”alla” elever ska känna till
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verksamheten.

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid: I dokumentet beskrivs hur UM säkrar tillgängligheten till

mottagningen för ungdomar, att den ska vara ”god” samt att man avser att förbättra

telefontillgängligheten till kuratorerna. Man hänvisar till annan ”öppen verksamhet” om UM är

stängd eller har reducerad öppettid.

G) Västernorrland: Dokumentet uttrycks vara en kravspecifikation för UM. Rubrikerna i

dokumentet är: Övergripande mål, Målgrupp, Styrande dokument, Ideologisk grund,

Verksamhetsinnehåll, Kompetenskrav för personalen, Tillgänglighet och uppföljning. Allt utom

uppföljningen är skrivna i löpande text. Uppföljningsindikatorerna ses i tabellform med ”variabel”

och ”tid för mätning” som tabellrubriker.

God vård enligt Västernorrland

1. Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård: I dokumentet anges vilka kompetenskrav som finns

gällande personalen. Vikten av bred kunskap belyses för att helhetssyn ska kunna prägla arbetet.

Möjlighet till kunskapsöverföring inom mottagningen ska ges.

2. Säker hälso- och sjukvård: Gällande lagar för mottagningsarbetet anges i korthet.

Dokumentet hänvisar till patientdatalagen vilket betyder att man arbetar i datajournal som i dag

anses säkrare på grund av mindre pappershantering samt att journalen kan finnas tillgänglig för t.ex.

remissmottagare eller andra behöriga vårdgivare. Kvalitetsindikatorer anges som förslag till

uppföljning. Handledning ska finnas.

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård: Dokumentet anger att personalen ska arbeta

individinriktat med förklaringen att den vårdsökande kan ha behov även av annan hjälp än den de

söker för.

4. Effektiv hälso- och sjukvård: Både intern och extern samverkan ska ske bland annat för att

patienter ska få rätt vård av rätt instans. Ekonomin berörs inte i detta dokument.

5. Jämlik hälso- och sjukvård: Dokumentet anger att man ska kunna ta emot alla unga från 13-

22 år. Den utåtriktade verksamheten består bland annat av att bjuda in alla högstadieelever i åk 8

eller 9. Dokumentet tar upp jämställdhet och att kunna ta emot patienter på lika villkor. Skolelever

ska få komma på studiebesök vilket innebär att ”alla” elever ska känna till verksamheten.

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid: I dokumentet anges att man ska kunna få telefonkontakt

med mottagningen varje vardag alternativt bli hänvisad till annan mottagning.

Preventivmedelsbesök ska kunna ges inom 2 veckor. Vid behov ska tid kunna ges samma eller

nästföljande dag. Kontakt vid psykisk ohälsa ska kunna erbjudas inom 2 veckor.
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DISKUSSION
Resultatdiskussion

Dokumenten som undersökts visar på stor variation i förhållande till Socialstyrelsens riktlinjer för

God Vård. Ett dokument anger exempelvis God Vårds exakta formuleringar medan ett annat i

princip inte berör God Vård överhuvudtaget. De dokument som är gemensamma för

regionen/landstingen är mindre detaljerade, liksom FSUM:s policyprogram. Dessa dokument

stämmer bättre med God Vård än de dokument som är specifika för enskilda mottagningar.

Anledningen tycks vara att de är just övergripande och generella. Däremot lämnas i dessa för stort

tolkningsutrymme till läsaren/ personalen, vilket inte ger förutsättningar för likvärdiga tolkningar.

Detta i sin tur, kan anses vara en förutsättning för att så långt det går, garantera att vård ges på ”lika

villkor för alla”. Delmålen i God Vård flyter delvis in i varandra och kan vara svåra att avgränsa

från varandra i tolkningen av dokumenten. De tolkningar som gjorts kan därför ha överlappningar i

flera delmål. Jämför exempelvis delmål 1: att vården ska utformas för att möta den ”individuella

patientens behov” och ”patientfokuserad” med delmål 3: att man ska ha respekt för individens

specifika behov. För att kunna möta patientens individuella behov krävs respekt för just den

individen och lyhördhet för vilket behov denne har. I alla dokumenten får personalen vissa riktlinjer

för hur de ska förhålla sig till patienter och i sitt arbete på UM.

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård: rätt kompetens, rätt uppdrag

Detta delmål är det som förmodligen lättast kan utläsas i samtliga dokument. Alla dokument som

undersöktes tar upp vilken kompetens som ska finnas på mottagningen eller vilken kompetens som

efterfrågades av personalen. Drygt hälften av UM som tillfrågades i Socialstyrelsens

enkätundersökning 2008 anger dock ett behov av fortbildning (4, 5). Även forskning styrker detta

behov av rätt kompetens för att upprätthålla en god vårdkvalitet. Detta gäller inte bara vårdens

processer utan även vården av ungdomar (5, 7, 12, 31, 37). Ingen specifik utbildning för just

ungdomsmottagningspersonal finns i Sverige. IOM1 samt Council of Europe anger att vårdkvalitet

endast kan vara god om kompetensen hos personalen är uppdaterad (18). Behovet av kontinuerlig

fortbildning berörs endast i tre dokument samt efterfrågas av personalen själv i ett. I endast ett av

dokumenten - förutom FSUM:s policyprogram - finns en beskrivning av hur UM arbetar med/vill

arbeta med forskning och utveckling. Att vården ska vara ändamålsenlig kan tyckas självklart då

mottagningarna finns till just för ungdomar och FSUM:s övergripande mål funnits som ram för

verksamheten. Man kan också se en samstämmighet i dokumenten rörande just detta. SOSFS God

Vård anger att tydliga ramar och avgränsningar för en verksamhet är viktiga, för att kunna

kvalitetssäkra vården. Verksamhetens målgrupp, ungdomarna själva, anges i forskning vara de som
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bäst kan sätta ramarna utifrån att de vet vad de har för vårdbehov (24, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37).

Detta tas upp i ett fåtal av dokumenten.

Säker hälso- och sjukvård:arbete i datajournal och tillgång till kompetent personal

Donabedian (1988), Council of Europe (1998) samt Department of Health (1997) anger att vården

ska vara säker, att alla ”vårdskeenden” dvs. olika processer, lokaler, utrustning etc. skall anpassas

efter behovet för att vårdkvaliteten ska vara god. God Vård anger dessutom att ett aktivt

riskförebyggande ska föreligga för att tillgodose hög patientsäkerhet. Endast ett dokument tar upp

det ”aktiva riskförebyggandet”. Lokaler och utrustning nämns inte heller i någon större utsträckning

i något av dokumenten. Patientsäkerheten berörs däremot till viss del av samtliga dokument då man

trycker på vikten av kompetent personal (vilket överlappar med delmål 1). Alla dokument utom två

anger att UM arbetar i datajournaler, vilket anses vara säkrare än pappersjournaler, som kan tappas

bort. Journalen kan dessutom ses av andra berörda vårdgivare. Det finns dock en stor nackdel med

datajournal, att den kan bli synlig för inte avsedda personer. Avvikelserapportering nämns specifikt i

två av de undersökta dokumenten. Rapportering av avvikelser är ett viktigt instrument i

förbättringsarbete/kvalitetssäkring (17). Några av dokumenten hänvisar till att huvudmännen har

ansvar för kvalitetsarbetet och detta skulle möjligen kunna ses som ett generellt och övergripande

sätt att arbeta med patientsäkerhet. Hänvisningar till rutiner och riktlinjer kring exempelvis

provsvars- och remitteringsförfaranden hade kunnat ge en mer tydlig bild av kvalitetsarbetet som

eventuellt utförs. Två av sju dokument har hänvisningar till rutiner och policy för bland annat

”planering och uppföljning av verksamheten” och ”hantering av sekretess gentemot föräldrarna när

det gäller ungdomar under 18 år”.

Patientfokuserad hälso- och sjukvård: det individuella behovet

Mäter man vårdkvaliteten med indikatorer på samhällsnivå vilket till exempel IOM anmodar,

riskerar man att missa just patientfokuset som avses i detta delmål. Cambell (2000) och Donabedian

(1988) anger dock att den individuella vården, både den medicinska och omvårdnaden är av stor

vikt när man ska ange vårdkvalitet (18, 25). De menar att endast patienten själv kan bedöma

patientupplevd kvalitet. Man måste alltså se till varje patients behov för att kunna uppnå detta. Detta

delmål ges stor betydelse i samtliga dokument men vidareutvecklas inte närmare. Dokumenten

innehåller formuleringar om att alla UM-besökare ska bli bemötta utifrån den enskildes behov, bli

respektfullt bemötta, tagna på allvar, osv. Dokumenten beskriver att personalen ska ha en

helhetssyn, inte döma eller värdera; det ”individuella behovet” återkommer ofta som formulering. I

                                                                                                                                                                 
1 Internationella Medicinska Rådet, 1990
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princip samtlig forskning som berör vården av ungdomar bekräftar att de önskar bli sedda, hörda

och lyssnade på och framför allt tagna på allvar, för att de själva ska bedöma vården som god (24,

27, 32, 35, 37). Hälften av dokumenten anger att uppföljningar där patientens åsikter om besöket

bör efterfrågas.

Effektiv hälso- och sjukvård: en fråga om resurseffektivitet

Detta är ett av det minst omskrivna delmålen i samtliga dokument. Kvalitetsforskarna Cambell

(2000) och Maxwell (2008) talar om flera olika typer av effektivitet; exempelvis

kostnadseffektivitet, dvs. om rätt saker görs och hur effektiv vården är för patienten, samt

effektiviteten på den kliniska vården och på den personliga omvårdnaden (18, 25). Detta stämmer

väl med vad God vård avser och avspeglas också i stort i delmålet. God Vård ser dock inte till den

personliga omvårdnaden i detta delmål. I uppsatsens undersökta dokument nämns ekonomi och

budget direkt endast i två stycken. Indirekt kan effektivitetsfrågan utläsas i samtliga dokument utom

ett, utifrån att UM ”skall vara resurseffektiv” och att patienterna skall slussas till rätt person och

vårdnivå - man hänvisar oftast till intern och extern samverkan. Vikten av samarbete mellan olika

aktörer framhålls för att nå ungdomar och för att kunna stötta och utbilda dem till vuxna

ansvarsfulla individer (33). Endast ett dokument har ett flertal förslag på hur UM ska hushålla med

resurserna. FSUM skriver dock tydligt att varje UM ska ha ett eget avtal och egen budget för hela

mottagningens verksamhet. Detta ska verksamhetschefen ansvara för. Sammanställningen från

Socialstyrelsen 2009, visar också att detta ser mycket olika ut bland mottagningarna.

Jämlik hälso- och sjukvård: brist på resonemang om utsatta grupper

Uttrycken ”på lika villkor för alla” och ”alla människors lika värde” ligger till grund för detta

delmål i God vård. Maxwell (1992) har resonerat runt detta genom att ta med indikatorer som

respekt och rättvisa i sin definition av vårdkvalitet (18). Detta kan mycket väl även tolkas som

patientfokuserad vård, men också ”vård på lika villkor”. De undersöka dokumenten kan på ett

flertal punkter ifrågasättas när det gäller jämlikhetsaspekten: t ex. åldersskillnaderna och bristen när

det gäller att belysa utsatta grupper. Inget dokument tar heller upp blindskrift, handikappade eller

hörselskadade, möjligheten till att ha en mottagning i närområdet osv. Ett av dokumenten tar upp

frågan om besöksavgift. Man skriver att ”Avgift erläggs i enlighet med beslut i landstingsregionen”.

Om avgiften är hög kan vården bli en klassfråga för de ungdomar som inte har egen ekonomi. Alla

verksamheter som styrs av de undersökta dokumenten verkar dock ta emot eller bjuda in

studiebesök från skolklasser. Därmed inte sagt att alla skolelever verkligen får göra ett studiebesök

på en ungdomsmottagning. Detta är inte obligatoriskt och det är upp till varje skola/lärare om man

tackar ja till inbjudan.
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Hälso- och sjukvård i rimlig tid: variation i väntetider

Department of health (UK) (1997) har en definition som bland annat behandlar frågan om att rätt

saker görs i rätt tid. Med det som utgångspunkt kan man förmoda att insatser som inte görs i rätt tid

antingen har gjorts för tidigt eller för sent, vilket i båda fallen kan försämra vårdkvaliteten. När man

diskuterar det preventiva arbetet blir denna definition i rätt tid, viktig att klargöra så att insatsen blir

verksam och inte kommer för tidigt för individen eller gruppen. I stort sett alla dokument är

svävande på detta delmål. Tillgängligheten ska vara ”god”, det är alla dokument överens om. I God

Vård är det inte i rätt tid utan i ”rimlig tid” som avses, vilket är mer tillåtande för vården att tolka.

För fysiska besvär anger flera dokument att det ska finnas akuttider. De dokument som berör de

psykosociala besöken i detta sammanhang tenderar att vara mer tillåtande i väntetider än för övriga

besök. Detta rimmar illa med forskningen som bland annat Ozer m fl. (2005) presenterar där man

ser att de flesta ungdomars suicidförsök och dödlighet skulle kunna förhindras genom ökat

preventivt arbete inom vården (32). Med denna kunskap borde patienterna med psykosocialt

stödbehov få minst lika snabba tider som de patienter med fysiologiska besöksorsaker. De flesta

dokument tar även upp utvecklingsarbeten inom detta delmål. Troligen betyder det att ”i rimlig tid”

inte uppfylls ännu. Exempel på utvecklingsarbeten är ”tillgång till kontakt via sms”, under

semestertider, samorganisation för telefontider etc. Endast ett dokument anger att vårdgarantin

gäller.

Resultatet i relation till God Vård - vårdkvalitet, UM och forskning

Om man jämför vad uppsatsen tagit upp om vårdkvalitet och forskning kan man konstatera att God

vård ser till struktur och vårdprocesser snarare än till reslutat/utfall (39). God Vård kan därmed

sägas ha ett vårdgivarperspektiv och inte ett patientperspektiv. Enligt kvalitetsledningssystemet som

God Vård beskriver ska verksamhetens mål vara mätbara, dokumenteras och kontinuerligt följas

upp. Trots att de flesta undersökta dokumenten i stort kan sägas beröra det ”God Vård” avser,

saknas oftast mätbara mål, uppföljning av kvalitetsarbetet och en tydlighet i ansvarsfrågan. De

flesta mål som är angivna är övergripande och diffusa till exempel att ”man ska arbeta

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande”, och ”ha en helhetssyn”. Samtliga dokument har i

likhet med FSUM ett övergripande mål, vilket i princip har samma beskrivning.

För att analysera dokumenten utifrån God Vård har dokumentens texter behövt tolkas och

bearbetas. Troligen lämnas även personalen att göra dessa tolkningar, då mycket få hänvisningar till

riktlinjer och PM funnits i dokumenten. Detta innebär en stor risk att kvaliteten ska bli varierande.

Ett exempel är att ”alla ska ha god tillgänglighet till ungdomsmottagningen”, vilket är ett
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garderande uttryck för att verkligen inkludera ”alla”. Frågan är hur detta ska tillgodoses. Hur ser

lokaler ut för rullstolar? Finns informationsbroschyrer för blinda? Är besökarnas kulturer/seder/

bruk kända bland personalen? De dokument som är gemensamma för flera mottagningar är mer

generella och övergripande än de övriga två. Donabedian (1988) pekar just på behovet av att ha

tydliga definitionsförklaringar. Vad är ”god tillgänglighet” i UM sammanhang? Har man till

exempel god tillgänglighet om man hänvisar till andra mottagningar under semestern? Nationella

kvalitetsindikatorer för UM skulle troligen ännu tydligare visa hur olika man arbetar.

Eftersom vårdkvalitet är svårdefinierat och forskare dessutom slår fast att man först bör beakta

vilken verksamhet som avses i sammanhanget (18), borde UM som är en specifik organisation1 i

hälso- och sjukvårdssammanhang ha speciellt utarbetade indikatorer och definitioner i sitt

kvalitetsarbete. Sådana finns idag, men det står oklart för författaren om dessa används i någon

större utsträckning (1, 21, 22, 23). Någon nationell samordning finns dock inte. Däremot finns en

medvetenhet om kvalitetsarbete. Så gott som alla undersökta dokument innehåller formuleringar om

vikten av uppföljning och om vårdkvalitet. De flesta av dessa har dock inte tydligt specificerade

riktlinjer kring kvalitetsarbete. Någon mer precis beskrivning av hur mottagningarna arbetar med

detta finns inte heller i dokumenten. De dokument som mer specifikt påvisar ett kvalitetsarbete

hänvisar till just God Vård dokumentet. Detta dokument kan dock inte sägas täcka syftet för god

vårdkvalitet för UM-verksamheten då den fram för allt beskriver den medicinska vårdens

verksamhet. Det preventiva arbetet påtalas ingenstans, inte heller den specifika målgrupp

verksamheten riktas mot. Med tanke på tyngdpunkten på det preventiva och hälsobefrämjande

arbetet som UM utför borde en definition av ”hälsa och sexuell hälsa” finnas i alla styrdokument för

UM. Någon sådan definition fanns inte i ett enda dokument trots att bland andra WHO och

Folkhälsoinstitutet tagit fram definitioner (19, 22). Forskning visar att om vården överensstämmer

med ungdomarnas preferenser kan vårdkvaliteten, tillgången till vården och i förlängningen även en

förbättrad hälsa uppnås (27, 28, 29, 34, 35, 37, 38). Patientenkäter är bra metoder för att ta reda på

behov och önskemål, vilket endast hälften av de undersökta dokumenten tog upp (29, 32, 33, 35).

Patientnöjdheten beaktas inte i någon större utsträckning i God Vård. Utgår man från forskningen

kring ungdomar framstår den som något av det viktigaste. Bland andra har Campbell och

Donabedian tagit upp aspekten i sin definition av vårdkvalitet (20, 25, 31, 33, 35).

God vård anger hur huvudmannaskapet och ansvarsfrågan ska se ut, dock inte gällande så specifika

verksamheter som ungdomsmottagningar. UM och framför allt UM:s olika personalgrupper har ofta

                                                
1  I stort sett friska unga patienter som kommer för hälsovägledande besök, i vissa fall behandlande, dock ej
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både kommun och landsting som huvudman/arbetsgivare och tydlighet runt ansvar för

verksamheten är då en mycket centralfråga. Detta kan vara en orsak till att man heller inte angett

ansvar och huvudmannaskap i dokumenten i någon större utsträckning. Det råder en

begreppsförvirring i några av dokumenten som ändå behandlar ansvarsfrågan: vem man avser som

vårdgivare. På några ställen i texten står det klart att det är verksamhetschefen och på andra ställen

verkar man hänvisa till hälso- och sjukvårdspersonal. Har man inte angivit vem som ska ansvara för

det man anger i styrdokumenten riskerar det att bli ingens ansvar.

Den oenighet och de problem som UM-verksamheten tycks ha och som belyses i inledningen skulle

kunna ha sin grund i det stora tolkningsutrymmet som uppdragen i dag lämnar. De undersökta

dokumenten ger generellt alltför övergripande ramar och uppdrag. Den självbestämmanderätt som

landstingen har ger även ett stort tolkningsutrymme för huvudmannen angående hur UM-

verksamheten ska bedrivas. Detta är i stort ett oreglerat område, utan närmare definitioner. Precis

som inventeringen av UM, gjord på uppdrag av Socialstyrelsen (4)  finner denna uppsats skillnader

i hur UM jobbar med till exempel kvalitetssäkring och uppföljning runt om i landet. Endast ett

styrdokument lever upp till God vård enligt delmålen och kravet på vårdkvalitet, då detta kopierat

den exakta ordalydelsen i God Vård och sedan angivit vad som avses just för UM:s verksamhet i

det egna landstinget.

Man kan också konstatera att det helt saknas svensk forskning gällande ungdomsmottagningar och

vårdkvalitet. Även internationellt får man leta ordentligt för att finna något om detta. Margareta

Forsbergs ord om utvärdering och forskning skickar tydliga signaler till vårdgivare och forskare.

”När det gäller utvärdering och forskning är det nödvändigt att på ett tydligare och mer konsekvent

vetenskapligt sätt dokumentera och utvärdera olika insatser, samt att lyfta fram svenska erfarenheter

för presentation och diskussion på den internationella arenan” (13, s.55).

Jämförelsen mellan God Vård och ett urval av styrdokument för UM påvisar helt klart skillnader. Ju

mer generella uppdrag UM givits, ju större blir tolkningsutrymmet för läsaren, men desto bättre

täcks God Vårds alla delmål in. Förmodligen därför att även dessa är just generella. En indirekt

följd av undersökningen blir att dokumenten sinsemellan även lätt blir jämförda på andra sätt än

utifrån God Vård. Då detta inte var syftet kommenteras inte saken vidare annat än att även där sågs

stora skillnader.

                                                                                                                                                                 
specialistvård.
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Metoddiskussion

Tillförlitlighet och trovärdighet

Tillförlitlighet och trovärdighet är två begrepp som används inom den kvalitativa forskningen för att

visa på vilken kvalitet ett arbete har (40). Begreppen förklarar om forskningen verkligen mäter det

den har för avsikt att mäta och om den gör det på ett tillförlitligt sätt. I denna uppsats förväntas

tillförlitligheten vara relativt hög utifrån att det inte finns andra dokument att jämföra med i detta

syfte. Den stärks också av att många mottagningar i Sverige har gemensamma dokument samt att

många andra tycks använda FSUM:s policyprogram som styrdokument. Tillförlitligheten stärks

ytterligare genom att det redan finns givna teman och ledord i målen i ”God Vård” som ligger till

grund för analysen. Urvalet av styrdokumenten bidrar även till att ge en så bred och generaliserbar

bild av verksamheterna runt om i Sverige som i detta fall varit möjligt då stora delar av det

geografiska området är täckt. Det ultimata hade varit att titta på dokument för alla UM (en

totalundersökning) men omfattningen av ett sådant forskningsarbete gör det omöjligt i C-uppsats.

Att få med samtliga UM, skulle även kräva en nationellt vedertagen definition på UM. En annan

svaghet kan vara att styrdokumenten inte stått att finna i enhetlig form. Dokumenten kallas allt i

från verksamhetsplan till inriktningsdokument och kan därför inte förväntas följa samma struktur

och innehåll. De minsta mottagningarna samt de som inte uppfyllt kraven på kompetens på en

ungdomsmottagning är ej med i urvalet vilket skulle kunna ha bidragit till en ännu större spridning

av resultatet. Sannolikt har dessa mindre mottagningar ännu mindre utarbetade styrdokument.

Eftersom författaren har frågat efter de styrdokument som personalen arbetar efter har analysen

fokuserat på de dokument som de facto styr verksamheten.

Trovärdighet handlar i kvalitativ forskning till stor del om forskarens tolkningar och eventuell

förförståelse eftersom dennes tolkning kan komma att ligga till grund för resultaten. Författaren till

denna uppsats är barnmorska på en ungdomsmottagning sedan 10 år tillbaka vilket innebär en viss

förförståelse för undersökningen. Detta är en styrka men kan också vara en svaghet ur ett objektivt

förhållningssätt då över-/undertolkning skulle kunna ske. Trovärdigheten torde dock stärkas av de

givna teman som finns och att både det manifesta och latenta i texterna undersöks.

Resultatet i denna innehållsanalys stärks framför allt av att författaren har använt sig av i förväg

givna kategorier och ett analysschema, samt att dokumenten som undersökts är de som i dag är
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gällande för verksamheterna. Valet av God Vård som mått på vårdkvaliteten på UM stärker även

tillförlitligheten genom att det är det kvalitetledningssystem som i dag används inom svensk hälso-

och sjukvård. Däremot är det förmodligen inte det bäst anpassade systemet för just UM med sin

specifika målgrupp och fokus på preventivt arbete. Att de undersökta dokumenten lämnat stort

tolkningsutrymme kan göra att läsaren väljer att tolka mer eller mindre generöst i förhållande till de

givna kategorierna. I detta fall är det förmodligen både en fördel och en nackdel med tanke på

författarens förförståelse av ungdomsmottagningsverksamheten. Erfarenheten kan göra att

författaren både förstår vad som menas där så inte klart framgår men också att denne tror sig förstå

något som faktiskt inte står, det vill säga övertolkar respektive undertolkar texten. En kritiker skulle

kunna säga att även God vård behöver tolkas för att kunna användas i jämförelser. Dock är den

relativt tydligt beskriven och ledord låter sig lätt plockas ut. God Vård ska kunna tolkas på samma

sätt, annars förlorar den sitt syfte, nämligen att ge instruktioner för hur vårdkvalitet ska skapas i

Sverige. En svaghet kan också vara att dokumenten till synes inte är skrivna med samma syfte

vilket kan göra att en jämförelse inte blir rättvis.

Slutsats

Syftet var att undersöka om ett systematiskt urval av landets ungdomsmottagningar har fått likande

uppdrag för att bedriva sin verksamhet.

1. Har UM utifrån de undersökta dokumenten fått liknande förutsättningar att arbeta med

kvalitet på ett likvärdigt och enhetligt sätt?

Analysen av ett urval av styrdokument visar att ungdomsmottagningarna inte har fått liknande

förutsättningar att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt utifrån vad God Vård anger. God vård anger

bland annat att verksamheterna ska ha mätbara och tydliga mål som ska dokumenteras och

kontinuerligt följas upp. En av sju dokument har sådana mål inom fler områden. Ett dokument har

mätbara mål inom endast ett område: tillgänglighet. Övriga dokument hänvisar till annan

dokumentation, till exempel lokala avtal. Endast ett dokument påtalar inte uppföljning över

huvudtaget och mätbara mål saknas helt.

2. Den andra frågeställningen avsåg hur tydliga dessa delmål i God Vård är beskrivna om de

finns?

I samtliga dokumenten berörs God Vårds alla delmål; kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso-

och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälso- och

sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård i rimlig tid. Den stora skillnaden

ligger i hur väl man beskrivit/definierat arbetet som bedrivs/bör bedrivas runt dessa mål. Många
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dokument berör endast något eller några av ledorden i delmålen. Endast ett dokument anger God

Vårds alla delmål till fullo.

3. Uppfyller uppdragen kraven på vad ledningssystemet efterfrågar i fråga om God Vård?

De flesta styrdokument är alltför generellt skrivna för att verksamheten ska kunna arbeta efter dem.

Det ger ett för stort tolkningsutrymme. De skillnader mellan UM som konstateras i svenska

undersökningar och rapporter skulle mycket väl kunna bero på att dokumenten till stor del är

övergripande och lämnar stort tolkningsutrymme åt personalen på UM. En av de största bristerna är

avsaknaden tydliga och mätbara mål. Uppföljningen av dessa saknas i de flesta dokumenten.

Ansvarsfrågan är i många dokument oklar om den alls nämnas.

Även om olikheter ses i styrdokumenten, både dem emellan och utifrån God Vård, tycks i stort

beskrivningen av vad UM ska arbeta med vara enhetlig. Det övergripande målet är i samtliga fall

mycket lika varandra. Detta talar för att man arbetar mot samma mål men utan gemensam styrning.

Resultaten i detta arbete kan förhoppningsvis bidra till att Ungdomsmottagningarnas uppdrag och

verksamhet kommer att klargöras. Uppsatsen förstärker inte bara de redan påvisade skillnaderna i

UM-arbetet utan pekar också på att uppdragen bevisligen ser mycket olika ut. Framför allt visar

uppsatsen att det saknas förutsättningar för likvärdig vård enligt God Vård (av de undersökta

dokumenten) vilket åligger verksamheten, enligt hälso- och sjukvårdslagen. Flertalet av de personer

författaren kom i kontakt med under insamlandet av UM:s dokument har bett att få ta del av

uppsatsen. Förhoppningen är att de personerna, i sina ledande positioner, får ytterligare evidens i sitt

arbete med att driva denna fråga. Politiker och chefer inom landsting och kommuner behöver åter

påminnas om de olika förutsättningar ungdomsmottagningarna i dag har vad gäller vårdkvalitet.

Detta för att de ska kunna leva upp till God Vårds alla kvalitetsområden enligt hälso- och

sjukvårdslagen.
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