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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En pågående trend inom hälso- och sjukvården är införandet av 

marknadsreformer. Den lag som ska tillämpas när ett vårdvalssystem införs är lagen om 

valfrihetssystem (LOV). På grund av att landstingen är självstyrande kan formerna för 

organisation och styrning variera.  

Syfte: Att undersöka och beskriva hur landsting praktiskt arbetar med att följa upp privata 

vårdgivare inom primärvården, med avseende på kvalitet i vården. 

Metod: Deskriptiv fallstudie med triangulering. 

Resultat: I alla de tre fallen framhålls att uppföljningen av de offentliga och privata 

vårdcentralerna är likadan. Det görs uppföljning av samtliga vårdcentraler en gång per år. Till 

denna samlas data in från olika källor. Stockholm och Sörmland gör även månadsvis 

mätningar av några indikatorer. Vilka indikatorer som används till uppföljningarna skiljer sig 

något mellan de olika landstingen. Om avvikelser upptäcks vidtas olika former av åtgärder, 

exempelvis utskick av skriftliga frågor eller möten där avvikelsen, eventuella orsaker samt 

vad som ska göras diskuteras. Andra åtgärder kan vara besök hos vårdgivaren, fördjupad 

granskning eller medicinsk revision. I landstingens förfrågningsunderlag finns beskrivet vad 

som följs upp. Vissa indikatorer kopplas till målrelaterad ersättning, viten eller bonus. Det 

framgår även under vilka förutsättningar ett avtal skulle kunna sägas upp i förtid. Förtida 

uppsägning baserat på kvalitetsskäl har endast skett i Stockholm. Exempel på ett område där 

samtliga landsting har pågående utvecklingsarbete är utformning av kvalitetsindikatorerna. 

Samarbeten sker med andra landsting i olika nätverk för utveckling av uppföljningsarbetet. 

Exempel på svårigheter som ses är att kvaliteten på data som rapporteras in kan brista, 

tillgång till olika datasystem samt att mäta och fråga rätt saker. 

Slutsats: Det finns likheter i hur landstingen har utformat sina uppföljningsverksamheter men 

också skillnader, exempelvis att Stockholm rutinmässigt gör uppföljningsbesök hos nystartade 

enheter och att Uppsala gör en generell fördjupad uppföljning.  

Nyckelord: vårdkvalitet, hälso- och sjukvårdsstyrning, kvalitativ metod, fallstudie. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: An ongoing trend in health care is the implementation of market reforms. The 

applicable law when implementing a system of choice is lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Because of the fact that the county councils have home rule the forms of organization and 

governance can vary. 

Aim: To study and describe how county councils work with following up private actors in 

primary care, with regard to quality. 

Method: Descriptive case study with triangulation. 

Results: In all three cases it is stressed that the follow up is the same for private and public 

district health care centres. A follow up of each centre is carried out annualy. For this data is 

collected from different sources. Stockholm and Sörmland also measure some indicators 

monthly. Which indicators that are used in the follow ups differ somewhat between the county 

councils. If deviations are detected different steps are taken, for instance written questions or 

meetings where the deviation, possible causes and interventions are discussed. Other steps 

could be to visit the actor, have an intensed review or medical revision. The county councils’ 

rule books describe what is included in the follow ups. Some indicators are connected to a 

goal related payment, fine or bonus. It is also stated under what circumstances a contract 

could be terminaded prematurely. Premature termination based on quality reasons has only 

occurred in Stockholm. An example of an area where all county councils have an ongoing 

developement is formation of the quality indicators. There are cooperations with other county 

councils in different networks regarding development of the follow ups. Difficulties that have 

been noted are for example that the quality of data that is reported in might be lacking, access 

to different computer systems and measuring the correct things. 

Conclusion: There are similarities between the county councils with regard to how they have 

chosen to design their follow up work, but there are also differences, for instance that 

Stockholm routinely makes follow up visits to newly started units and that Uppsala does a 

general intensed review.  

Keywords: quality of health care, health care management, qualitative method, case study. 
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1 INLEDNING 

En pågående trend inom hälso- och sjukvården är införandet av marknadsreformer. Denna 

trend brukar kallas new public management (NPM). Inspiration till hur styrning och 

organisation skulle se ut hämtades främst från näringslivet. Bland annat kan det handla om att 

använda sig av konkurrensutsättning för att nå bättre verksamhetsutveckling och lägre 

kostnader. För att göra detta måste även relationer baserade på kontrakt utvecklas med externa 

utförare. Det blir också ett större fokus på verksamheters resultat och som en följd av detta 

även ett fokus på att man ska kunna mäta vad som görs i verksamheten (Hood, 1991). 

Landstingen är ansvariga för hälso- och sjukvården och beslutar själva hur den egna 

verksamheten ska organiseras och styras (Calltorp, 2012). På grund av detta självstyre kan 

formerna för organisation och styrning variera mellan olika landsting. (Berlin & Kastberg, 

2011). 

I den form av styrning och organisation av primärvården som gäller idag, där landstinget 

fungerar som beställare av hälso- och sjukvård från flera olika producenter, offentliga och 

privata, inom ett vårdvalssystem, blir landstingets uppföljning av producenternas 

verksamheter extra viktig för att säkerställa att kvaliteten i dessa upprätthålls. Detta eftersom 

producenterna har ett informationsövertag när det gäller sina respektive verksamheter samt 

incitament att undanhålla information från beställaren. Denna uppsats kommer att ta upp 

frågan om hur landsting har utformat sina uppföljningsverksamheter för att säkerställa sina 

medborgare vård av så bra kvalitet som möjligt. 

2 BAKGRUND 

 Hälso- och sjukvårdslagen 2.1

Det är landstingen som är ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården, men även staten har 

dock vissa indirekta styrinstrument, som att bestämma de krav och kriterier som ska gälla för 

de finansiella statsbidragen. Staten kan också via lagar och förordningar utöva styrning över 

olika aspekter av vården, bland annat via hälso- och sjukvårdslagen (Berlin & Kastberg, 

2011). 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 1982) anges att den hälso- och sjukvård 

som bedrivs ska vara av god kvalitet, lätt tillgänglig, respektera patienternas 
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självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienter och personal samt 

tillgodose behov av kontinuitet och säkerhet. Det anges även att patienter ska ges individuellt 

anpassad information bland annat om möjligheter att välja sin vårdgivare. Det ska också ske 

en systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av kvaliteten inom en verksamhet. 

I HSL (SFS 1982:763, 1982) finns också bestämmelser om valfrihet inom primärvård. Denna 

ska av landstinget organiseras så att alla invånare ska kunna välja utförare. Det 

vårdvalssystem som landstinget har ska också utformas på ett sådant sätt att det sker en 

likabehandling av utförare och den ersättning som utförarna får från landstinget ska följa 

patienternas val av utförare. Den lag som ska tillämpas när ett vårdvalssystem införs är lagen 

om valfrihetssystem. 

 Lag om valfrihetssystem 2.2

Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes 2008 av den borgerliga regeringen (Prop. 

2008/09:29, 2008). 

Med termen valfrihetssystem menas inom ramen för LOV (SFS 2008:962, 2008) ett system 

där den enskilde individen fritt kan välja mellan alla leverantörer som godkänts och 

kontrakterats av den myndighet som upphandlar tjänsten. Enligt lagen ska alla leverantörer 

behandlas lika och inte utsättas för någon form av diskriminering av upphandlaren. 

I propositionen anges att LOV bygger på att det inte råder priskonkurrens mellan aktörer utan 

att enskilda personer ska basera sitt val av leverantör på vilken kvalitet dessa upplevs ha 

(Prop. 2008/09:29, 2008). Den upphandlande myndigheten, det vill säga landstinget, har ett 

informationsansvar som består i att lämna information till enskilda personer om de 

leverantörer som man tecknat avtal med. Den information som lämnas ut ska vara saklig, 

relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig (SFS 2008:962, 2008). 

Enligt propositionen (Prop. 2008/09:29, 2008) är en mångfald av vårdgivare en förutsättning 

för valfrihet och även inspirerande till innovation och förbättrad effektivitet och produktivitet, 

vilka bör bidra till bra förutsättningar för en positiv kvalitetsutveckling. 

Det finns en nationell webbplats där de upphandlande myndigheterna ska lägga ut annonser 

om de bestämt att införa eller förändra ett valfrihetssystem. Denna annonsering ska ske 

löpande. På samma webbplats ska finnas ett så kallat förfrågningsunderlag (även kallat 

regelbok) för varje område inom valfrihetssystemet. Dessa förfrågningsunderlag beskriver 
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villkoren för de leverantörer som kan kontrakteras. Där ska bland annat anges grunderna för 

den ekonomiska ersättningen till leverantörer samt andra villkor den upphandlande 

myndigheten ställer, exempelvis gällande miljö (SFS 2008:962, 2008). I 

förfrågningsunderlagen benämns landsting även som ”Beställare” och de enskilda 

verksamheterna ”Vårdgivare” (LUL, 2013c; SLL, 2014a). 

 Införande av kvasimarknader 2.3

Införandet av valfrihetssystem inom primärvården i Sverige har inneburit ett införande av 

kvasimarknader (Ahgren, 2010). Dessa kallas ”marknader” då ett system med konkurrens 

införs istället för ett myndighetsmonopol och ”kvasi” på grund av att de skiljer sig från en 

konventionell marknad. Kvasimarknader införs med syftet att staten ska upphöra att vara både 

finansiär och utförare, och istället bli framförallt finansiär och beställare av tjänster från ett 

antal externa aktörer som verkar i konkurrens med varandra. Även de metoder som används 

när det gäller finansieringen ändras, från att myndigheten allokerar resurser till att exempelvis 

varje potentiell användare av en tjänst styr var pengarna hamnar genom sitt val av utförare. 

Ett sätt som en kvasimarknad skiljer sig från en konventionell marknad är att alla aktörer inte 

nödvändigtvis är ute efter att vinstmaximera eller är privatägda. En annan skillnad är att inom 

en kvasimarknad handlar potentiella kunder inte med egna pengar utan med en form av 

voucher som kan användas enbart till en viss tjänst (Le Grand, 1991). En tredje skillnad är att 

antalet producenter är begränsat, det är ofta inte ett fritt tillträde till marknaden för 

producenter utan de måste först prövas mot krav som finns för detta tillträde. En fjärde 

skillnad är att kunderna på en kvasimarknad inte alltid har all den information de skulle 

behöva eftersom tjänster ofta är komplexa och tekniska till sin natur (Berlin & Kastberg, 

2011).  

Kvasimarknader är tänkta att vara dels mer effektiva och dels mer lyhörda inför medborgarnas 

skiftande preferenser i jämförelse med de statliga monopol som de ersätter (Bode, Gardin, & 

Nyssens, 2011; Lowery, 1998). Ett system av den typ som valfrihetssystemet, är tänkt att i 

viss mån vara självsanerande så till vida att konkurrensen kommer att leda till att de starka 

producenterna klarar sig bra medan de svagare slås ut (Ahgren, 2010).  

För framgångsrika kvasimarknader inom hälso- och sjukvård finns ett antal viktiga kriterier: 

effektivitet, lättillgänglighet, valmöjlighet, kvalitet och rättvisa. Kopplat till dessa är vissa 

förutsättningar som har att göra med marknadsstruktur, information, transaktionskostnader 

och osäkerhet, motivation samt russinplockande (Mulholland & McAlister, 1997). 
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Inom LOV ska enskilda personers val av utförare baseras på utförarens kvalitet (Prop. 

2008/09:29, 2008) av vilket följer att de personer som ska göra ett val behöver ha information 

om hur denna kvalitet ser ut för olika vårdgivare. Information om de olika aktörerna är viktigt 

i ett system med konkurrens eftersom brist på information kan leda till att kvaliteten sänks 

(Donabedian, 1988). Lowery (1998) beskriver det som att otillräcklig information för de 

personer som ska göra val är något som kan bidra till att en kvasimarknad fallerar. Inom en 

kvasimarknad kommer det effektivt att produceras det som konsumenterna inom marknaden 

efterfrågar, dvs. baserar sitt val av utförare på. Av detta torde följa att om de enskilda 

personernas val inte baseras på den kvalitet utförarna håller så kommer heller inte på ett 

effektivt sätt produceras högkvalitativ vård. Det kan därför vara nödvändigt för staten att, på 

ett sätt fristående från inflytande från utförarna, samla in och sprida kvalitetsinformation om 

dessa (Donabedian, 1988).  

Argument som förts fram för att införa kvasimarknader inom välfärdssektorn har handlat om 

effektivitet (Hirsch, 1995; Le Grand, 1991) och rättvisa. Införande av konkurrens tänks 

uppmuntra ett mer ekonomiskt användande av resurser och att potentiella kunder genom att 

själva kunna välja också får en ökad makt. Helt enkelt: om kunden inte är nöjd kan den ta sina 

pengar och gå till en annan producent (Le Grand, 1991). Även Ahgren (2010) och Fotaki 

(2007) menar att patienternas valmöjlighet kan ses som något som påverkar deras makt 

positivt. Fotaki menar dock att införandet av valmöjlighet för patienterna i sig inte påverkar 

rättvisan då det inte påverkar saker som till exempel geografiska eller socioekonomiska 

ojämlikheter. 

Det finns också potentiella problem med att införa kvasimarknader. En grundidé med att 

införa dem är att konkurrensen kommer att minska kostnaderna och frigöra mer resurser till 

själva servicen. Dock finns en risk att införandet av kvasimarknader istället leder till en 

kostnadsökning. Orsaker till detta är exempelvis att innebär det kostnader att skapa den 

infrastruktur som behövs för att marknaden ska fungera effektivt, till exempel ska saker 

prissättas och faktureras. Det måste även utformas kontrakt, som sedan behöver följas upp och 

ibland genomdrivas på vissa punkter. Allt detta kostar pengar (Hirsch, 1995; Le Grand, 1991; 

Lowery, 1998; Mulholland & McAlister, 1997). Ett annat problem som kan uppstå är att det 

sker en selektering från producenternas sida där dessa riktar in sig på förhållandevis unga och 

friska individer för att på så sätt tjäna pengar (Le Grand, 1991). Incitament att ägna sig åt 

sådant ”russinplockande” minskar om kontrakten tar hänsyn till dyrare patienter (Mulholland 
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& McAlister, 1997; Powell, 2003), vilket i sin tur bör leda till större rättvisa för patienterna 

(Mulholland & McAlister, 1997). Hittills finns inga entydiga belägg i den svenska sjukvården 

på att producenter försöker locka till sig patienter som anses vara ”lättare”, men det har gjorts 

studier som pekar på att nya producenter har en tendens att etablera sig i områden som inte 

har så stor social problematik som andra områden (Berlin & Kastberg, 2011). Andra 

potentiella problem handlar om korruption och negativa effekter för anställda (Hirsch, 1995). 

 Agent-principalteorin 2.4

För att beskriva det förhållande som skapas mellan aktörerna när en kvasimarknad införs kan 

agent-principalteorin användas. Denna teori utgår ifrån ett förhållande mellan två aktörer där 

den ena (principalen) vill att något ska utföras och den andra (agenten) är den som utför detta 

åt principalen. Ett grundantagande är att de inblandade aktörerna är ute efter att maximera den 

egna nyttan. Det föreligger också en informationsassymmetri där principalen har en mer 

övergripande bild av verksamheten medan agenten har tydligare expertkunskaper om hur 

något görs i den enskilda verksamheten. Det faktum att aktörerna vill maximera den egna 

nyttan gör att det måste utvecklas och tecknas formella avtal mellan aktörerna där det 

specificeras vad som förväntas av var och en samt vilka mål som finns för avtalsparterna. 

Avtalen kan sedan användas till exempel i uppföljning av utförarna (Gauld, 2007). 

Förespråkare av agent-principalteorin utgår från att upprättandet av avtal kommer att leda till 

att principalens måluppfyllelse maximeras medan agentens egennyttiga beteende stoppas. 

Genom olika incitament och sanktioner styrs agentens beteende mot att uppfylla principalens 

mål (Gauld, 2007). 

Kritiker menar å sin sida att upprättande av kontrakt inte reglerar informationsassymmetrin 

och att agenten fortfarande har incitament att genomföra kostnadssänkningar vilket i sin tur 

kan ha en negativ effekt på kvaliteten. Privata aktörer har starkare incitament att dra ner på 

kostnader än offentliga eftersom de ofta har ett mer uttalat vinstkrav (Domberger & Jensen, 

1997).  

I enlighet med agent-principalteorin fungerar landstinget som principal och den enskilda 

vårdcentralen (utföraren) som agent. I rollen som agent har utföraren informationsövertag när 

det gäller hur verksamheten bedrivs i praktiken och många av de externa utförarna har tydliga 

vinstkrav på verksamheten. För principalen, dvs. landstinget, blir det i och med det viktigt att 

få insyn i vad som produceras för att kunna säkerställa att man faktiskt får vad man kommit 
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överens om att agenten skulle leverera, dvs. att man får ”valuta för pengarna”. I ett system av 

denna typ blir landstingets uppföljning av verksamheten extra viktig för att säkerställa att 

kvaliteten i verksamheten upprätthålls. 

 Effektiv kontraktsuppföljning i ett agent-principalförhållande 2.5

Amirkhanyan, Kim och Lambright (2007) har utformat en teoretisk modell kring en 

myndighets upphandlingsprocess. Modellen består av tre större delar, där den första tar upp 

faktorer som har betydelse för beslutet att genomföra upphandling, den andra faktorer som 

bidrar till en effektiv uppföljning och den tredje vilka faktorer som påverkar agenternas 

prestation. I denna uppsats är Amirkhanyans m.fl. andra del om effektiv uppföljning relevant 

att belysa närmare. 

För att en uppföljning ska vara effektiv krävs att principalen har information om vilken 

kvalitet agenterna levererar och att denna information används för att utvärdera agentens 

prestation. Enligt teorin finns flera olika faktorer som påverkar hur effektiv en myndighets 

uppföljningsverksamhet är. Dessa faktorer delas in i sex grupper: upphandlingsbeslut, 

myndigheten, utföraren, myndighetens och utförarens förhållande, marknadsförhållanden 

samt politisk miljö (Amirkhanyan m.fl., 2007) (Tabell 1).  

Tabell 1: Grupper av faktorer som påverkar en uppföljningsverksamhets effektivitet, efter Amirkhanyans m.fl. 

(2007) modell. 

Grupp Faktorer  

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv 

kontraktsuppföljning 

Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut 

Myndigheten Tidigare erfarenhet av upphandling 

Förekomsten av väldesignade uppföljningsverktyg 

Ledarskap 

Tillräckliga resurser för uppföljningsverksamhet 

Utföraren Tillräckliga resurser för uppföljningsverksamhet 

Uppfattning av uppföljningskrav 

Myndighetens och 

utförarens förhållande 

Tidigare förhållande 

Delade professionella normer och värderingar 

Målkonsensus 

Kontraktstydlighet 

Förhållandets komplexitet 

Geografisk närhet 

Marknadsförhållanden Konkurrens bland utförare 

Generella marknadsförhållanden 

Politisk miljö Politiska påtryckningar 

 

Upphandlingsbeslutet i sig kan påverka uppföljningens effektivitet. Exempel på detta som 

Amirkhanyan m.fl. (2007) beskriver är om ett upphandlingsbeslut varit en politisk tjänst 
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skulle det kunna leda till att politiker sätter press på tjänstemän att inte ha en alltför noggrann 

granskning av vilken kvalitet som levereras, vilket försämrar uppföljningens kvalitet. 

En myndighet som har tidigare erfarenhet av upphandling har även haft möjlighet att bygga 

upp sin kapacitet för uppföljningen. Som en följd av detta borde myndigheter med tidigare 

upphandlingserfarenhet kunna förväntas vara mer effektiva i sitt uppföljningsarbete än en 

myndighet som inte har en sådan tidigare erfarenhet (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Förekomsten av väldesignade uppföljningsverktyg ökar sannolikheten för att data som samlas 

in på ett korrekt sätt beskriver vad som produceras. Förekomsten av sådana verktyg hänger 

även samman med vad för typ av område som uppföljningen gäller. Det är ofta svårare att ta 

fram verktyg för ett område där resultat är svåra att definiera och mäta än för ett område där 

detta är lättare (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Ett ledarskap som prioriterar uppföljningsverksamheten och även bidrar med nödvändig 

vägledning kan påverka effektiviteten i uppföljningen positivt. Även att det finns tillräckliga 

resurser till uppföljningen är en faktor som påverkar effektiviteten. Till exempel krävs det 

tillräckligt med resurser för att kunna anställa kvalificerad personal. Detta gäller för både 

myndigheten och utföraren. Sannolikheten för en effektiv uppföljning är alltså högre när 

resurserna är tillräckliga än när de är mindre (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Utförarens uppfattning av uppföljningskrav har att göra dels med huruvida utföraren tror att 

den data som samlas in för uppföljning på ett riktigt sätt beskriver den prestation som utförts, 

och dels med hur utföraren tror att informationen ska användas när utvärdering görs. 

Utförares uppfattningar kan variera från att se uppföljningen med misstänksamhet och som ett 

hot till att ses som en möjlighet för konstruktiv kritik. Dessa uppfattningar i sin tur kan 

påverka utförarens sätt att arbeta med myndigheten i uppföljningsprocessen och alltså 

underlätta eller hindra dess effektivitet (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

I en situation där det finns ett tidigare förhållande mellan myndighet och utförare byggt på 

ömsesidig tillit kan utföraren tänkas uppfylla kontraktskraven mer ur en pliktkänsla än på 

grund av följsamhet till kontrakt och risk för sanktioner. Detta skulle göra att ett sådant 

förhållande blir lättare att följa upp än ett där sådan tillit inte har hunnit utvecklas 

(Amirkhanyan m.fl., 2007). 
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Delade professionella normer och värderingar mellan myndighet och utförare kan göra det 

mer sannolikt att de två är överens om hur tjänsten ska levereras och följas upp. Synen att 

samarbete är viktigt för ett framgångsrikt förhållande är också en viktig dimension i ett 

förhållande mellan en myndighet och en utförare. Uppföljningsverksamhet kan förväntas 

underlättas i sådana fall där hög grad av samförstånd mellan myndigheten och utföraren finns 

i olika viktiga frågor (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Målkonsensus kan sägas bestå av två delar, dels måltydlighet och dels målenighet. 

Målkonsensus kan bidra till en ökad uppföljningseffektivitet genom att minska 

kommunikationsproblem mellan myndighet och utförare samt genom att göra det lättare att 

skapa uppföljningsverktyg som båda parter upplever på ett korrekt sätt fångar kvaliteten och 

kvantiteten hos det som produceras (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Kontraktstydlighet bidrar till en effektiv uppföljning genom att underlätta för myndigheten att 

kunna se om en utförare ”smiter från” sina skyldigheter (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Komplexiteten i organisationen för att leverera den aktuella tjänsten påverkar hur lätt 

information om utförarens prestation kan föras över till myndigheten, vilket i sin tur påverkar 

effektiviteten i uppföljningen. Exempelvis kan det handla om att uppföljningen försvåras om 

en utförare har flera underleverantörer (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Geografisk närhet påverkar uppföljningen genom att underlätta uppföljningsverksamhet rent 

logistiskt och även genom att underlätta för användande av uppföljningstekniker som 

oanmälda besök. Det kan även vara positivt för kommunikationen genom att underlätta 

möten, vilket skulle kunna minska risken för missförstånd (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Konkurrens bland utförare ska enligt teorin vara positivt för uppföljningens effektivitet 

genom att högre konkurrens gör att utförare blir mer benägna att följa de 

rapporteringsförfaranden som angetts av rädsla att förlora sitt kontrakt. Även generella 

marknadsförhållanden menas kunna påverka uppföljningen då minskade intäkter inom ett 

område kan leda till noggrannare uppföljning av kontrakt (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Politiska påtryckningar kan komma till exempel från patientorganisationer eller politiker för 

att öka kvaliteten eller kvantiteten av det som produceras. Uppföljningsverksamheten kan då 

intensifieras som ett försök att uppnå detta. Omvänt kan det ske en minskning i 
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ansträngningarna ifall påtryckningar kommer utifrån, till exempel om utförare även har stor 

politisk makt (Amirkhanyan m.fl., 2007). 

Amirkhanyans m.fl. (2007) modell ger en samlad bild av vilka olika faktorer som kan tänkas 

påverka en uppföljningsverksamhets effektivitet, och kan därför bilda en intressant teoretisk 

bakgrund vid en beskrivning av hur sådana verksamheter har utformats i praktiken. 

 Kvalitet och kvalitetsutvärdering – ett viktigt steg i landstingens uppföljning 2.6

Ett första steg i landstingens uppföljningsverksamhet handlar om att definiera vad kvalitet är. 

I litteraturen finns många olika kvalitetsdefinitioner beskrivna. Enligt Donabedian (1988) kan 

kvalitet i generella termer sägas handla om ”förmågan att uppnå önskvärda mål genom 

användande av legitima medel”. Vanligen är målet en uppnåelig hälsonivå, där hälsa kan 

definieras på olika sätt beroende på kontexten. En smal definition kan handla om en mätbar 

förbättring i funktion och en mycket bred definition kan handla om hälsa i form av 

livskvalitet. När det kommer till ”medlen” som används för att uppnå målen är dessa själva 

hälso- och sjukvården.  

Utvärderingen av kvalitet kan göras på många olika nivåer. Det kan handla om att utvärdera 

allt från vård given av en enskild vårdpersonal till vård som erbjuds till en hel population. 

Exempelvis kan en enskild vårdenhet utgöra nivån för en utvärdering. Det är viktigt att välja 

den nivå som passar kontexten för utvärderingen bäst, eftersom vad som inkluderas i kvalitet 

ändras med nivån. Om nivån för en utvärdering är motsvarande 

allmänläkarmottagning/klinik/sjukhus kommer kvalitet, förutom att inkludera den enskilde 

vårdpersonalens kliniska arbete, även handla om saker som till exempel tillgänglighet. Vid en 

utvärdering, oavsett på vilken nivå den görs, handlar det om att göra två bedömningar, dels 

om förväntat bidrag till hälsoförbättring och dels om hur acceptabel själva metoden är, då det 

går att uppnå önskvärda resultat genom oacceptabla medel. Kvalitetsutvärdering kan ses som 

ett första steg i att inhämta information som sedan bör leda till olika handlingar för att 

bibehålla och förbättra kvaliteten (Donabedian, 1988). 

Kvalitetsbegreppet uppdelas ofta i tre olika dimensioner. Dessa kallas struktur, process och 

resultat (eller utfall). Struktur har att göra med den plats/omgivning där vård ges, processen 

med hur vården ges och resultatet handlar om effekterna vården har på hälsa och 

välbefinnande. De tre dimensionerna är kopplade till varandra på så sätt att vissa strukturella 

faktorer ökar möjligheten att skapa förutsättningar för delar av en vårdprocess, och dessa i sin 
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tur ökar möjligheten till ett visst resultat. I en utvärdering är det bra att inkludera alla tre 

dimensioner, för att hitta orsaker till avvikande resultat och kunna åtgärda dessa. För att 

kunna göra en kvalitetsutvärdering av en verksamhet är första steget att definiera vad man 

menar med kvalitet. I nästa steg måste kvaliteten mätas och värderas; kriterier, normer och 

standarder sätts för olika struktur-, process- och resultatfaktorer. Dessa kriterier, normer och 

standarder kan också användas som instrument när det handlar om professionell och politisk 

styrning (Donabedian, 1988). 

Vid mätning av kvalitet formuleras de indikatorer för olika områden som man från 

landstingets sida vill mäta hos de privata aktörerna. Exempelvis har Socialstyrelsen och SKL 

(2013) i sina öppna jämförelser drygt 160 olika indikatorer när det gäller kvalitet och 

effektivitet inom hälso- och sjukvården. Exempel på resultatmått som redovisas är patienters 

egna skattningar av resultatet av behandlingar de genomgått och vilken tillgänglighet det är 

till vård i förhållande till vårdgarantin. Exempel på källor som används till de öppna 

jämförelserna är nationella kvalitetsregister och patientenkäter. Sisk (1998) menar att ett sätt 

att välja processindikatorer kopplade till önskvärda resultat är att använda evidensbaserade 

indikatorer från rigorösa studier. Enligt Kammarkollegiet (2011) är ett sätt att täcka in 

samtliga krav på god kvalitet i enlighet med HSL och Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att de kvalitetskrav som 

ställs i landstingens förfrågningsunderlag beskrivs i områden baserat på Socialstyrelsens 

modell för god vård. Områdena i denna modell är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, 

patientsäker, patientfokuserad, effektiv och jämlik vård samt vård i rimlig tid. 

 Landstingens uppföljning av vårdgivare 2.7

Vid litteraturgenomgången har det visat sig svårt att hitta svenska studier som handlar om 

landstings uppföljning av vårdgivare. Dock finns en sammanställning som tar upp ämnet i en 

svensk kontext. En översiktlig kartläggning har gjorts av SKL (Berg & Tarschys Ingre, 2013) 

med avseende på landstingens arbete med uppföljning och kontroll av 

primärvårdsverksamhet. I denna kartläggning tas mycket kort upp vilka förutsättningarna är, 

vilka områden som kvalitet mäts inom, uppföljningsmetoder, incitament och sanktioner samt 

pågående utveckling. I stora drag visar sammanställningen bland annat att antalet indikatorer 

varierar mellan landstingen, många av landstingen har ersättningar kopplade till olika 

kvalitetskriterier men inte alla, vanligt är att uppföljningsmöten sker med vårdgivarna och 

samtliga landsting har någon form av pågående utvecklingsarbete. 
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 Problemformulering 2.8

I ett agent-principalförhållande är båda parter ute efter att maximera den egna nyttan. För en 

agent i form av ett privat företag innebär det att maximera sin vinst. Kritiker till idén om 

kvasimarknader inom välfärden menar att införandet av privata aktörer är ett hot mot 

kvaliteten i verksamheten. Detta beror på att privata aktörer, på grund av mer uttalade 

vinstkrav, har starkare incitament att dra ner på kostnaderna (Domberger & Jensen, 1997). I 

syfte att sänka kostnaderna drar man ofta ner på personal vilket i sig kan skada kvaliteten i 

verksamheten. I ett system av denna typ blir landstingets uppföljning av verksamheten extra 

viktig för att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna upprätthålls. 

Utgående från Amirkhanyans m.fl. (2007) modell måste landstinget i sin roll som principal ta 

reda på vad de vårdgivare de har avtal med håller för kvalitet och använda denna information 

i utvärdering av vårdgivarnas prestation för att på så sätt hålla dem ansvariga för 

verksamheten. För att göra detta måste man utveckla och implementera ett system för 

uppföljning. Bland annat måste man välja och definiera den kvalitet man vill uppnå, hur den 

ska mätas och värderas och hur information om kvaliteten ska samlas in. Man måste även 

avgöra vad som ska göras med denna information när den väl är insamlad.  

För att kunna titta på ett systems lämplighet, effektivitet och utvecklingsmöjligheter är ett 

första steg att beskriva hur systemet ser ut. Det är en sådan beskrivning målet med den 

aktuella studien har varit.  

 Syfte 2.9

Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur landstingen praktiskt arbetar med att 

följa upp privata vårdgivare inom primärvården, med avseende på kvalitet i vården. 

2.9.1 Frågeställningar 

 Hur arbetar tjänstemän i landstingen med att följa upp vårdcentralernas verksamhet? 

 Används kontrakten vid uppföljning och i så fall hur? 

 Vad gör huvudmännen med den information man får kring vad olika aktörer håller för 

kvalitet?  

 Pågår något utvecklingsarbete när det gäller uppföljningsverksamheten? 

 Avgränsningar 2.10

Fokus i denna studie var tre landsting: Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län 

samt Lanstinget Sörmland. 
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Norrtälje kommun hör till Stockholms läns landsting, men har en egen hälso- och 

sjukvårdorganisation som är ett samarbete mellan kommun och landsting, kallat Tiohundra. 

Denna organisation har ett eget vårdval, Vårdval Norrtälje (Uppdragsguiden SLL, 2013), och 

ryms därmed inte inom ramen för detta arbete. 

Det finns flera olika områden för verksamhet inom vårdval i Stockholms läns landsting, till 

exempel avancerad sjukvård i hemmet och ortopedi (SKL, 2014). Fokus för denna uppsats var 

dock endast området husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. 

Även inom Landstinget Uppsala län finns flera olika områden för verksamhet inom vårdval, 

exempelvis gynekologi och psykoterapi (Valfrihetswebben, nd). I denna uppsats var fokus 

enbart området vårdcentral. 

Landstinget Sörmland har ett förfrågningsunderlag för primärvård, Hälsoval Landstinget 

Sörmland – Regelbok 2014 för bedrivande av primärvård i Landstinget Sörmland 

(Landstinget Sörmland, 2014a). 

Vårdcentrals- och husläkarverksamhet innebär samma typ av verksamhet, som bland annat 

omfattar hälso- och sjukvårdsrådgivning, utredning, diagnostik, behandling och uppföljning 

(LUL, 2013c; SLL, 2014a). 

3 METOD 

Kvalitativa metoder användas bland annat när det handlar om att få reda på mer om 

människors erfarenheter. Kvalitativa metoder är aktuella när det gäller att beskriva, analysera 

och förstå olika fenomen. Med hjälp av kvalitativa metoder kan frågor som handlar om hur 

något går till belysas (Malterud, 2009). En beskrivande studie kan svara på frågor som 

handlar om exempelvis var, när, hur, vem och vilka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012). Eftersom syftet med föreliggande arbete var att undersöka och beskriva 

hur ett praktiskt arbete, dvs. landstingens uppföljningsarbete, går till är en kvalitativ 

beskrivande ansats lämplig. 

Fallstudier är djupgående undersökningar av enstaka eller ett litet antal enheter av något slag. 

Det kan handla om exempelvis individer, grupper eller institutioner. Målet kan vara att 

analysera och förstå sådant som historien, utvecklingen eller förhållandena kring det aktuella 



 

 

13 

 

fallet (Polit & Beck, 2006). Den förliggande studien organiserades som en multipel fallstudie 

där tre fall inkluderades. 

Triangulering är ett sätt att skapa en mer mångfacetterad eller exakt beskrivning av det som 

studeras genom att använda sig av flera slags observationer från olika observationspunkter. En 

form av triangulering är källtriangulering där data från olika källor används, till exempel 

genom olika datainsamlingstekniker (Malterud, 2009). Vid triangulering används flera, minst 

två, källor till information, för att söka samstämmighet och bekräftelse av resultaten. Källor 

vid triangulering kan vara exempelvis intervjuer och dokumentstudier. Dokumentstudier är 

särskilt lämpligt vid kvalitativa fallstudier (Bowen, 2009). 

 Design 3.1

Deskriptiv multipel fallstudie med triangulering utgående från intervjudata samt 

dokumentstudier. 

 Urval 3.2

Vid ett kvalitativt urval handlar det om frågor som vem som skulle kunna vara en 

informationsrik källa och vad som bör observeras för att skapa förståelse när det gäller 

fenomenet som studeras (Polit & Beck, 2006).  

3.2.1 Fall 

Tre olika landsting inkluderades som fall i studien: Stockholms läns landsting, Landstinget i 

Uppsala län samt Landstinget Sörmland. Både Stockholm och Uppsala var tidiga med att 

införa vårdval i primärvården och kan därför tänkas ha hunnit utveckla uppföljningsarbetet 

längre än vad andra landsting hunnit göra. Dock skiljer de sig åt så till vida att Stockholm är 

ett stort landsting och Uppsala ett mindre, de har alltså något skilda förutsättningar. 

Förutsättningarna för Landstinget Sörmland är ytterligare något annorlunda; man införde 

vårdval något senare än Stockholm och Uppsala och landstinget är också mindre än de andra 

två. Landstingen skiljer sig också åt med avseende på den politiska styrningen (Tabell 2). 

Valet av Stockholm och Uppsala kan liknas vid ett strategiskt urval av kritiska fall under 

gynnsamma omständigheter (”most likely cases”) (Esaiasson m.fl., 2012), så till vida att dessa 

två landsting haft längre tid än andra på sig att utforma och implementera sina 

uppföljningsverksamheter och att man därför kan anta att de kommit längre med att utveckla 

och effektivisera sina verksamheter. De är även borgerligt styrda. Landstinget Sörmland kan i 

förhållande till de andra två landstingen ses som en form av kontrollfall då vårdval infördes 
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där i samband med att det blev obligatoriskt för alla landsting att införa vårdval. Sörmland 

styrs sedan 2008 av en blocköverskridande koalition där Socialdemokraterna är största parti. 

Tabell 2: Beskrivning av de tre landstingen. (Landstinget Sörmland, 2013a, 2013b; LUL, 2013b, 2014c, nd; SCB, 2013, 

nd; SLL, 2014b; Socialstyrelsen, 2009; Uppdragsguiden SLL, 2012). 

Län Befolknings- 

mängd 

1/11 2013 

Antal 

vårdcentraler 

Politisk styrning Tid för 

införande 

av vårdval Totalt Privata 2006-2010 2010-2014 
Stockholm 2 159 252 206 138 M, FP, C, KD M, FP, C, KD 2008 

Uppsala 345 139 49 23 M, FP, C, KD M, FP, C, KD 2009 

Sörmland 277 134 26 9 S, V S, MP, FP 

(sedan 2008) 

2010 

 

 

3.2.2 Informanter till samtalsintervju 

Ett strategiskt urval gjordes av nyckelpersoner inom respektive landsting som kunde antas ha 

goda kunskaper om hur uppföljningen av privata vårdgivare inom vårdcentralsverksamhet går 

till. När svarspersonerna i en undersökning väljs ut med intentionen att de ska bidra med 

information om ”hur verkligheten är beskaffad i något avseende” så handlar det enligt 

Esaiasson m.fl. (2012) om ”informanter” (till skillnad från ”respondenter”). En 

informantundersökning kan användas för att ge en beskrivning exempelvis av hur saker och 

ting fungerar inom en organisation och informanterna väljs ut med motiveringen att de 

tillsammans kan förväntas inneha ett ”koncentrat” av kunskap när det gäller det ämne som är 

aktuellt. 

För att hitta möjliga informanter kontaktades personer inom respektive landsting som kunde 

tänkas ha information om vilka enheter och/eller personer som arbetar med de aktuella 

frågorna. Utifrån dessa personers information kontaktades sedan potentiella informanter med 

förfrågan om deltagande. Totalt intervjuades fyra personer, en inom Stockholms läns 

landsting, två inom Landstinget Uppsala län och en inom Landstinget Sörmland. De personer 

som intervjuades hade positioner som verksamhetsutvecklare, verksamhetscontroller, 

beställare och enhetschef. 

I förfrågan om deltagande ingick ett informationsbrev om studien (Bilaga 1). Brevet 

utformades med utgångspunkt i ”Vägledning till forskningspersonsinformation” som finns att 

tillgå både via CODEX (CODEX, 2013) och Centrala etikprövningsnämnden (Centrala 

etikprövningsnämnden, nd) samt i samråd med studiens handledare. 
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 Inklusionskriterier informanter 3.2.2.1

Tjänstemän inom respektive landsting som arbetade med eller hade god insyn i uppföljningen 

av privata vårdgivare inom vårdcentralsverksamhet vid tiden för studiens genomförande. 

3.2.3 Dokument 

När det gäller dokument för användande som en del av en studie kan det handla om många 

olika former. Exempel är annonser, mötesanteckningar, böcker, broschyrer, dagböcker, 

programförslag och organisationsrapporter (Bowen, 2009). 

Textmaterial som söktes till studien var sådant som rapporter, uppsatser, policyer, interna 

utredningar och direktiv. Dels sådant som landstingen själva producerat men även från andra 

aktörer, som till exempel Socialstyrelsen och universitetsstudenter.  

 Inklusionskriterier dokument  3.2.3.1

Textmaterial som helt eller delvis berör den aktuella studiens syfte och frågeställningar.  

 Datainsamlingsmetod 3.3

Insamlingen av data till studien skedde genom samtalsintervjuer och dokumentstudier. I 

fallstudier som fokuserar på exempelvis en specifik institution används ofta intervjuer (Kvale 

& Brinkmann, 2009) och enligt Bowen (2009) är dokumentstudier lämpligt vid kvalitativa 

fallstudier. 

3.3.1 Samtalsintervju 

Enligt Esaiasson m.fl. (2012) omfattar en samtalsintervju ett antal frågor strukturerade efter 

teman. Vid konstruktion av en intervjuguide bör hänsyn tas till dels innehållet, på så sätt att 

det ska reflektera undersökningens problemställning, och dels det dynamiska i samtalet. När 

det gäller informantintervjuer kan också intervjuguiden se något olika ut beroende på vilken 

person som intervjuas, eftersom det kan vara olika information som söks från de olika 

nyckelpersonerna.  

 Intervjuguidens utformning 3.3.1.1

Intervjuguiden (Bilaga 2) utformades utifrån beskrivning av Esaiasson m.fl. (2012) samt i 

samråd med studiens handledare. 

3.3.1.1.1 Form 

Enligt Esaiasson m.fl. (2012) ska intervjufrågorna vara korta och lätta att förstå. Intervjun kan 

inledas med ”uppvärmningsfrågor”, till exempel om personuppgifter, detta som ett sätt att 
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skapa en god stämning för samtalet. De viktigaste frågorna kallas av Esaisson m.fl. för 

”tematiska frågor”. Dessa ska vara öppet formulerade och ge informanten utrymme att så fritt 

som möjligt kunna beskriva den företeelse som undersökningen handlar om. När svaret på en 

tematisk fråga börjar tunnas ut kan intervjuaren ställa mer direkta frågor om sådant som är av 

intresse för undersökningen men som inte kommit upp spontant i informantens svar. I slutet 

av intervjun kan tolkande frågor användas för att stämma av med informanten. Avslutningsvis 

tillfrågas informanten om denne har något att tillägga. 

3.3.1.1.2 Innehåll  

Vid utformningen av intervjuguidens innehåll utgicks från tidigare litteratur och studiens 

frågeställningar, vilket nedan (avsnitt 3.6) beskrivs i termer av studiens begreppsapparat och 

empiriska klassifikationsschema. 

3.3.2 Dokumentstudie 

Sökning efter relevant litteratur gjordes via olika internetsidor, se vidare nedan (avsnitt 3.4.2). 

Information om landstingens organisation hämtades från deras respektive webplatser. 

 Tillvägagångssätt 3.4

3.4.1 Samtalsintervju 

 Intervju 3.4.1.1

Inget ”pilotprojekt” ingick i studien då enligt Malterud (2009) även de tidigaste 

erfarenheterna ger kunskap och alla insamlade data bör räknas som en del av projektet. 

Intervjun bör ske på en plats där informanten känner sig bekväm och där det är lugnt 

(Esaiasson m.fl., 2012). Plats för intervjun bestämdes med varje informant.  

Vid intervjutillfället gavs först muntlig information om studien, som komplement till den 

skriftliga information som skickats tillsammans med förfrågan om deltagande, då enligt 

CODEX (2013) den information som ges till deltagare bör vara både muntlig och skriftlig. 

Även Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjun bör inledas med en ”orientering” där 

intervjuaren förklarar syftet med undersökningen, att ljudinspelning kommer att ske samt ger 

utrymme för informanten att ställa frågor innan själva intervjun börjar. Även en uppföljning 

efter intervjun bör göras, där informanten ges möjlighet att ta upp sådant denne tänkt på. 
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Informanten fick lämna ett skriftligt samtycke till deltagandet, eftersom samtycke enligt 

CODEX (2013) ska dokumenteras. 

Intervjun genomfördes med hjälp av en i förväg bestämd intervjuguide (Bilaga 2), och 

ljudupptagning gjordes för att sedan kunna transkribera intervjuns innehåll. Enligt Malterud 

(2009) är det lämpligt att använda sig av ljudinspelning när materialet består av samtalsdata. 

Till ljudinspelningen användes en diktafon (OLYMPUS, VN-405PC). I händelse av att 

diktafonen inte skulle fungera gjordes även en backup-inspelning parallellt med hjälp av 

inspelningsfunktionen (”Röstmemon”) på en Iphone 4S. 

 Transkribering 3.4.1.2

Enligt Malterud (2009) kan vid transkribering komma fram aspekter som inte var tydliga 

under själva intervjun, vilket kan göra att transkriberingen kan bidra till analysens 

vetenskapliga kvalitet. För nybörjare är det bra att använda transkribering för att på så sätt 

stärka forskningsprocessens systematik. 

Beroende på avsikten med utskriften kan intervjun återges ordagrant eller ges en mer formell 

skriftspråklig karaktär (Kvale & Brinkmann, 2009). Då det i den aktuella studien inte 

handlade om en analys av det rent språkliga gjordes en något mer formell utskrift där saker 

som hummanden och kortare pauser inte redovisades. 

Transkriberingen skedde i så nära anslutning till intervjutillfället som möjligt och gjordes med 

hjälp av datorprogrammet ”Express Scribe”. 

3.4.2 Dokumentstudie 

Sökningar gjordes via olika internetsidor: Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala 

län, Landstinget Sörmland, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Socialstyrelsen, 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De 

sökord som användes var vårdval, husläkarmottagning, kvalitetsuppföljning, uppföljning, 

kvalitet, landsting, vårdcentral, kvalitetsgranskningar samt revision. Förutom att leta via 

sökfunktion söktes även genom att gå igenom olika rubriker för att hitta relevant material. 

Exempel på sådana rubriker var hälsa och vård, revision, utvecklingsarbete och demokrati. 

Titel och i förkommande fall sammanfattning gicks igenom för att avgöra huruvida olika 

dokument kunde anses relevanta. I avsaknad av titel och/eller sammanfattning lästes istället 

hela eller delar av texten. De dokument som ansågs relevanta med avseende på studiens syfte 

och frågeställningar inkluderades i studien. Totalt inkluderades 15 dokument (Tabell 3). 
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Tabell 3: Inkluderade dokument. 

Landsting Dokument 

Stockholm Styrningen av vårdval Stockholm – husläkarmottagningar, rapport 21/2008 

Vårdval – hur följer landstinget att utförarna håller god kvalitet? Rapport 9/2009 

Tjänsteutlåtande: Förtida upphörande av avtal med Engelbrektskliniken AB angående 

husläkarverksamhet med basal hemsjukvård (2011) 

Erfarenheter av uppföljning (2012) 

Förfrågningsunderlag enligt LOV vårdval: Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 

(2014) 

Uppsala Landstingsplan 2014-2016 Budget 2014 (2014) 

Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport februari 2014 (2014) 

Förstärkt uppföljning av vårdgivare (2014) 

Monitoring by LOV: Tjänstemannaorganisationers hantering av kvalitetsuppföljningar 

(2012) 

Vårdval Uppsala län - Förfrågningsunderlag: Regelbok för vårdcentral (2013) 

Sörmland Granskning av budget och uppföljning inom hälso- och sjukvården (2013) 

Hälsovals uppföljningsmöten med vårdcentralerna våren 2011 (2011) 

Landstingsstyrelsens beställarbudget 2014 - 2016 

Mål och budget Planperioden 2014-2016 

Hälsoval Landstinget Sörmland: Regelbok 2014 för bedrivande av primärvård i Landstinget 

Sörmland (2014) 

 

 Forskningsetiska överväganden 3.5

När människor ingår i forskning så ska de, med få undantag, få information om forskningen 

och kunna välja själva om de vill delta. Om en person väljer att delta ska det lämnas ett 

samtycke som ska vara uttryckligt, preciserat till den aktuella forskningen och det ska även 

dokumenteras. En person som har valt att delta i forskning har rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande. Det är viktigt att formulär med information till deltagare utformas med stor 

noggrannhet (CODEX, 2013). För att utforma informationsbrevet (Bilaga 1) på ett så bra sätt 

som möjligt användes till detta arbete den ”Vägledning till forskningspersonsinformation” 

som finns att tillgå både via CODEX (CODEX, 2013) och Centrala etikprövningsnämnden 

(Centrala etikprövningsnämnden, nd) samt samråd med studiens handledare. Enligt CODEX 

(2013) bör vidare den information som ges vara både skriftlig och muntlig och innehålla allt 

som kan tänkas vara relevant för en potentiell deltagares val att delta eller ej.  

Vad gäller etikprövning så utgör inte arbeten som utförs av studenter på grund- och avancerad 

nivå ”forskning” i Etikprövningslagens mening. Detta gäller arbeten på kandidat-, magister- 

och masternivå (CODEX, 2014; Görman, 2013). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör saker som konfidentialitet i utskriften, förvaring av 

band och utskrifter samt radering av bandinnehåll när det inte längre behövs beaktas. I den 
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aktuella studien anonymiserades transkriberingarna och allt datamaterial förvarades så att 

endast behöriga personer hade åtkomst till det.  

 Bearbetning och analys 3.6

När målet är beskrivande kan det vara passande med en teoristyrd analys (dvs. en deduktiv 

ansats), där kategorier hämtas från teoretiskt håll, till skillnad från direkt ut datamaterialet 

(Malterud, 2009). Det kan uttryckas som att en analysmall skapas utifrån vilken sorteringen 

av data görs (Polit & Beck, 2006). Esaiasson m.fl. (2012) beskriver det som att en beskrivning 

ska vara baserad på en tydlig begreppsapparat där även ett empiriskt klassifikationsschema 

finns med. Den analysmetod som använts i denna studie är ”directed content analysis” 

beskriven av Hsieh och Shannon (2005). Enligt denna inleds analysen av datamaterialet med 

att initiala kategorier identifieras. Detta gjordes utifrån tidigare litteratur, bland annat utifrån 

Amirkhanyans m.fl. (2007) modell, i samråd med studiens handledare och bestod i praktiken 

av studiens frågeställningar samt en kategori kallad ”övrigt” där sådant som inte direkt kan 

passas in i de andra kategorierna kan samlas för att sedan, efter vidare analys, se om det 

handlar om en ny kategori eller underkategori (Hsieh & Shannon, 2005).  

Malterud (2009) menar att det vid triangulering är viktigt att data från de olika perspektiven 

samlas in och analyseras var för sig. När detta är gjort kan de jämföras för att se hur de 

kompletterar eller korrigerar varandra. I den aktuella studien gjordes analyserna separat för 

intervjudata och dokumentdata för att sedan jämföras och sammanfogas till ett resultat. 

3.6.1 Samtalsintervju 

Hela materialet från en intervju lästes först igenom för att få grepp om helheten. Efter detta 

lästes materialet igenom igen och delar av texten som passade in under de olika initiala 

kategorierna identifierades. Till analysen användes även meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann, 2009) för att bearbeta textmaterialet. Vid meningskoncentrering dras det 

informanten sagt samman till kortare formuleringar där huvudinnebörden från längre 

uttalanden uttrycks. 

Bearbetningen och analysen av materialet gjordes med hjälp av dator. Först plockades de 

identifierade textstyckena ut ur ursprungsmaterialet som var i form av Word-dokument, ett för 

varje intervju. Textstyckena sorterades in under de initiala kategorierna i ett Excel-dokument. 

För varje kategori skapades sedan ett eget ark i dokumentet där alla textstycken som hörde till 

respektive kategori lades in. För varje kategori gjordes sedan en meningskoncentrering och 
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även en kort kod av varje textstycke (för exempel se Tabell 4). Utifrån menings-

koncentreringarna och de korta koderna kunde sedan materialet sorteras för att skapa en 

sammanhängande beskrivning för hur uppföljningsverksamheten går till samt för fortsatt 

analys av kategorin kallad ”övrigt”.  

Analysen av materialet skedde parallellt med insamlingen eftersom det rörde sig om 

intervjuer. Enligt Malterud (2009) bör analysen inte lämnas till efter att all datainsamling är 

gjord. 

Tabell 4: Exempel på meningskoncentrering och kodning av ursprungligt datamaterial.  

Textstycke från datamaterialet Meningskoncentrering Kod  

Sen får vi ju av och till också rapporter ifrån 

patienter, eventuellt deras anhöriga eller andra 

vårdgivare att det på nåt sätt brister i 

verksamheten. Och då kontaktar vi alltid 

mottagningarna då för att kolla upp närmare 

vad det kan tänkas handla om för nånting. Och 

många gånger handlar det också om att dom får 

liksom beskriva vad det är som har hänt och 

vad de tänker göra åt det och så vidare. 

Det händer även att det kommer 

rapporter från patienter, anhöriga 

eller andra vårdgivare om att det 

finns brister i någon verksamhet. I 

sådana fall kontaktas den aktuella 

mottagningen för att ta reda på vad 

det handlar om och de får beskriva 

situationen och vad de planerar för 

åtgärder. 

Uppföljning efter 

rapporter från 

patient/anhörig/annan 

vårdgivare. 

Y: Det finns ju den här jämförelseguiden på 

1177 Vårdguiden, man kan jämföra 

vårdcentraler. Finns det nåt annat system som 

ni har för att informera liksom allmänheten om 

sånna här resultat? 

1: Ja det där är nåt som kommer att utvecklas, 

svårt att säga exakt när, men det är i alla fall en 

planering som ligger att i och med att vi har 

vårdval så måste ju allmänheten få bättre 

information om hur bra eller dåliga är de 

vårdval som finns. Det som ligger på 

vårdguiden just nu det är ju liksom bara det är 

ju bara delar av uppföljningen. Sen är det en 

diskussion om vad är lämpligt eller vad är bra 

så att säga att lägga ut då för den stora 

allmänheten. Och det är ju så klart att det ska 

vara mer än det som finns nu men exakt vad det 

ska vara det är kommer nog att diskuteras ett 

tag till tror jag, om jag uttrycker mig så. 

Den information riktad till 

allmänheten om hur de olika 

vårdgivarna presterar som finns är 

den på 1177 Vårdguiden. Det finns 

dock i planeringen att utveckla något 

ytterligare system för att ge 

allmänheten bättre information om de 

val som finns och deras resultat. Hur 

detta system ska se ut och exakt 

vilken information som ska 

presenteras är inte klart. 

Information till 

allmänheten. 

 

3.6.2 Dokumentstudie 

De dokument som inkluderats i studien lästes igenom och det som syntes relevant för de olika 

kategorierna sorterades utefter dessa. Detta gjordes i ett Excel-dokument där material från de 

olika källorna samlades under respektive kategori för att sedan kunna sammanställas till en 

helhetsbild. Samma procedur upprepades för vart och ett av de tre fallen. Efter att sortering 

gjorts i Excel-dokumentet fördes det över till ett Word-dokument för att ordnas till en 
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sammanhängande text. Analys av dokumentmaterial gjordes tidsmässigt efter analys av 

intervjumaterial. 

4 RESULTAT 

 Stockholm 4.1

4.1.1 Landstingets hälso- och sjukvårdsorganisation 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag att ta reda på hur vårdbehovet ser ut i länet, 

beställa vård samt att följa upp vårdens resultat och kvalitet (SLL, 2014c). Vård beställs både 

från privata och landstingsägda vårdgivare. För de landstingsägda bolagen och hälso- och 

sjukvården som bedrivs i förvaltningsform är det landstingsstyrelsens produktionsutskott som 

har ansvaret (SLL, 2013). Det är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som har hand om 

de landstingsdrivna vårdverksamheterna utanför akutsjukhusen, vilket bland annat handlar om 

vårdcentraler (SLL, 2011). (Organisationsskiss SLL (SLL, 2014d) Bilaga 3). Uppföljningen 

av vårdcentraler finns i Stockholms läns landsting inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

(”Intervju Stockholm”, 2014). 

4.1.2 Hur arbetar tjänstemän i landstingen med att följa upp vårdcentralernas verksamhet 

Det är tydligt från intervjuerna och dokumentstudien att landstingsdriven och privat 

verksamhet följs upp på samma sätt (”Intervju Stockholm”, 2014; SKL, 2012). Det strävas 

efter att uppföljningen av vårdgivare ska vara systematisk och den består av olika delar 

(”Intervju Stockholm”, 2014). 

Varje vårdcentral går igenom en godkännandeprocess innan start vilken innebär olika 

"kontrollstationer". Lämpligheten som vårdgivare bedöms och efter detta finns en checklista 

inför driftstart som ska gås igenom innan verksamheten får starta (”Intervju Stockholm”, 

2014). Ett möte hålls med vårdgivaren där en checklista innehållande uppföljningsfaktorer gås 

igenom (SKL, 2012). Efter starten görs en sexmånadersuppföljning då besök görs hos 

vårdgivaren för att se att verksamheten kommit igång (”Intervju Stockholm”, 2014). 

Det sker en löpande uppföljning av alla vårdgivare (”Intervju Stockholm”, 2014; SLL, 

2014a):  
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Månadsvis följer vi hur de har registrerat besök och vårdinsatser som är utförda på 

mottagningarna och det vi tittar på då det är ju att det inte är några konstiga avvikelser i 

registreringarna. (Informant 1) 

Det görs även en årlig uppföljning. Vårdgivarna rapporterar in uppföljningsdata till 

förvaltningen där huvuddelen går till centrala databaser (”Intervju Stockholm”, 2014). 

Inrapporteringen från vårdgivarna sker via IT-baserade enkäter (Landstingsrevisorerna, 2009). 

Analysenheten sammanställer sedan data till en rapport som går till ansvarig 

avtalshandläggare som gör en analys och bedömning av respektive mottagning (”Intervju 

Stockholm”, 2014). Det hålls även uppföljningsmöten (SLL, 2014a). Data hämtas också från 

nationella patientenkäten och nationella diabetesregistret (”Intervju Stockholm”, 2014). och 

det mäts vidare saker som patientnöjdhet, väntetider och telefontillgänglighet (SLL, 2014a). 

Data för alla mottagningar sammanställs i en form av tabell där värden som inte når upp till de 

kvalitetsnivåer som anges i avtalet, markeras med rött (”Intervju Stockholm”, 2014): 

Och det som avtalshandläggaren gör då det är att man sammanställer då så att säga data enligt 

det som då ingår i uppföljningsplanen […] för varje mottagning. […] i den här 

uppföljningsplanen så finns ju så att säga minsta, alltså det finns ju kvalitetsnivåer här i och så 

faller man utanför de nivåerna då blir det ju liksom rödmarkeringar i de här 

sammanställningarna och då det här är ju då […] underlag för analys naturligtvis och för att 

identifiera vilka […] mottagningar har vi brister på. (Informant 1) 

En ytterligare typ av uppföljning som görs är medicinska revisioner. Dessa kan göras då man 

ser att en uppföljning som gjorts inte räcker (”Intervju Stockholm”, 2014; SKL, 2012). Oftast 

är det en läkare som åker till mottagningen och gör journalgenomgångar (”Intervju 

Stockholm”, 2014).  

Även oanmälda platsbesök genomförs. Vid dessa tittar man bland annat på om läkare och 

distriktssköterskor finns på plats och att viss utrustning som ska finnas finns (”Intervju 

Stockholm”, 2014). 

Det händer även att det kommer rapporter från till exempel patienter eller anställda om att det 

finns brister i någon verksamhet (”Intervju Stockholm”, 2014; Landstingsrevisorerna, 2009). I 

sådana fall kontaktas den aktuella mottagningen för att ta reda på vad det handlar om och de 

får beskriva situationen och vad de planerar för åtgärder (”Intervju Stockholm”, 2014). 
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Utöver det som specificeras i förfrågningsunderlaget att det ska mätas (Bilaga 5) kan data 

hämtas från andra källor: 

Om man säger så här, vi har ju möjlighet att följa annat i och med att vi kan plocka in data från 

[…], olika register. Och det är ju inte data som man ska rapportera in enligt avtalet utan det är 

data som finns att hämta i olika vårdregister genom att de skriver ut läkemedel till exempel. Så 

det kan vi ju följa. Vi kan följa om en husläkarmottagning, om en mottagning har avvikande 

läkemedelsförskrivning, sånt kan följa. Vi följer också löpande minst en gång per år gör vi 

genomgång av anmälningar till patientnämnden, det finns också med [i sammanställningen] så 

avtalshandläggaren tittar ju på karaktären på anmälningarna, så då är det är det allvarlig 

karaktär eller är det kanske lite mer bagatellartat.  (Informant 1) 

4.1.3 Används kontrakten vid uppföljning och i så fall hur 

I förfrågningsunderlaget anges att beställaren har rätt att följa upp hur vårdgivarna utför sitt 

uppdrag samt att vårdgivarna ska samverka i uppföljningen (SLL, 2014a).  

I förfrågningsunderlaget anges en plan för uppföljning samt att det ska finnas en lokal 

kontrollplan för verksamhetens uppföljning varifrån data rapporteras till landstingets 

uppföljningsdatabas (SKL, 2012). För uppföljningsplanen anges också olika nyckeltal 

(Landstingsrevisorerna, 2008). Vid den årliga uppföljningen följs mottagningarna upp enligt 

avtalets uppföljningsplan. I denna finns angivna kvalitetskrav (”Intervju Stockholm”, 2014; 

Landstingsrevisorerna, 2009). Faller en mottagning utanför de nivåer för kvalitet som angetts 

markeras det som en avvikelse. Utifrån detta sker en analys och identifiering av vilka 

mottagningar som har brister (”Intervju Stockholm”, 2014). 

I de inrapporteringar som görs månatligen kan förvaltningen följa om vårdgivarna gör det som 

ska göras enligt avtalet, till exempel att vissa undersökningar, som spirometri, och 

hälsosamtal genomförs (”Intervju Stockholm”, 2014). 

Det finns även reglerat i avtalet att vårdgivarna ska rapportera in uppföljningsdata till 

förvaltningen (”Intervju Stockholm”, 2014) och det finns också angett krav på IT-system 

vårdgivarna ska använda, bland annat när det gäller rapportering till beställaren av 

information som används till uppföljningsarbetet (SLL, 2014a). 

Det anges också i förfrågningsunderlaget att landstinget har rätt att göra medicinska revisioner 

av verksamheterna (”Intervju Stockholm”, 2014; Landstingsrevisorerna, 2009). 

Det finns en del i avtalet utifrån vilken detta kan sägas upp om påtalade brister inte åtgärdas: 
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Ja om det är så att säga stora allvarliga brister så att vi då kan konstatera att den här 

mottagningen fullföljer så att säga inte sina åligganden enligt avtalet då agerar vi ju liksom 

väldigt handfast. Så att då agerar vi ju utifrån avtalet. Och det är... Agerar vi utifrån del 4 så att 

säga i avtalet. Det här är liksom den juridiskt mest så att säga tunga delen. Och då […] finns 

den här delen av avtalet, det är ju en klausul som då reglerar förtida upphörande. Och när det 

går så här långt att det är kvarstående allvarliga brister, man fullföljer inte så att säga de mer 

grundläggande åliggandena som man har, då agerar vi utifrån den här delen i avtalet. 

(Informant 1) 

4.1.4 Vad gör huvudmännen med den information man får kring vad olika aktörer håller för 

kvalitet 

Informationen kan användas på olika sätt. Om det visar sig brista någonstans diskuteras detta 

med vårdgivaren som kan vidta åtgärder (SKL, 2012). Det vanligaste är att 

avtalshandläggaren skriftligen ställer frågor till vårdgivaren angående avvikelsen och vad 

denne gör för att rätta till den. I andra fall kallas det till möte hos förvaltningen eller den 

aktuella vårdgivaren där denne får redogöra för hur de arbetar med att komma till rätta med 

bristerna. Dessa möten protokollförs och utvecklingen bevakas så att det går åt rätt håll. Om 

det inte gör det kan det skickas ut brev med krav på rättelse (”Intervju Stockholm”, 2014).  

Sanktioner kan utdelas, i form av viten och vid goda resultat kan även bonus delas ut för vissa 

parametrar (”Intervju Stockholm”, 2014; Landstingsrevisorerna, 2008). Exempelvis finns 

kvalitetsindikatorer där lägsta kvalitetsnivåer angetts utifrån vilka en kvalitetspoäng beräknas. 

Om en vårdgivare inte når upp till en sammantagen lägsta kvalitetsnivå kan denne få betala 

vite. Om kvalitetsnivåer överträffas kan också bonus betalas ut. Denna kvalitetsrelaterade 

ersättning kan bli högst plus/minus tre procent (SLL, 2014a). Det finns en medvetenhet om att 

styrsystem i form av bonus/vite är omdiskuterat vad gäller evidens och vilka mått som bör 

användas. Dock är erfarenheten inom förvaltningen att systemet med bonus/vite har haft en 

styrande effekt på vissa mått, exempelvis vad gäller inrapportering till nationella 

diabetesregistret (”Intervju Stockholm”, 2014): 

…våran erfarenhet är att […] det finns några delar här som är bra exempel på att det faktiskt 

kan styra och det är […] inrapportering till nationella diabetesregistret […] den 

inrapporteringen är jättehög nu den var jättelåg innan. Telefonframkomligheten generellt 

jättehög. I början av tvåtusentalet var den katastrofalt låg. Så att, och då i och med att vi har 

satt pengar på det man kan då få en bonus om man är duktig, sen kan man få betala vite om 
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man är dålig. Jaha då påverkar det ju beteendet, det gör det och det blir ju då ett incitament. 

(Informant 1) 

Det finns också möjlighet till förtida uppsägande av avtal i synnerliga fall (SLL, 2014a). Åtta 

avtal har hittills sagts upp. Grunderna till uppsägning har varit ekonomiska oegentligheter, 

bristande patientsäkerhet och att den mest grundläggande bemanningen har saknats och att det 

lämnats felaktiga uppgifter om detta (”Intervju Stockholm”, 2014). Det har också handlat om 

till exempel allvarliga brister vad gäller den medicinska kvaliteten, 

verksamhetsrapporteringen och vårdadministrationen (Hälso- och sjukvårdsnämndens 

förvaltning, 2011). Den medicinska revisionen har vid tre tillfällen resulterat i att avtal sagts 

upp (”Intervju Stockholm”, 2014).  

Resultaten från uppföljningen återkopplas alltid till vårdgivarna (”Intervju Stockholm”, 2014). 

Detta sker genom möten eller i skriftlig form (SKL, 2012). Det som skickas till respektive 

vårdgivare är dennes del av den sammanställning som görs av all data som samlats in 

(”Intervju Stockholm”, 2014).  

Den information riktad till allmänheten som finns är den på 1177 Vårdguiden (”Intervju 

Stockholm”, 2014).  

4.1.5 Pågår något utvecklingsarbete när det gäller uppföljningsverksamheten 

När det gäller utveckling av uppföljningsarbetet är fokus att försöka hitta mer träffsäkra mått 

för att följa kvaliteten på vården (”Intervju Stockholm”, 2014): 

… vi strävar ju efter att hitta så bra mått som möjligt för att kunna följa kvaliteten inom våra 

avtalsområden. Alltså det finns en hel del att förbättra faktiskt så att man träffar rätt och 

verkligen följer det som är viktigast att följa. (Informant 1) 

Det finns en referensgrupp som består av vårdgivare och där förvaltningens medicinska 

rådgivare finns med där kvalitetsmåttens utveckling diskuteras. Varje år ses kvalitetsmåtten 

över och det beslutas om något ska tas bort eller något nytt ska införas. Kvalitetsmått som 

upplevs saknas är sådana som handlar om vården av vårdtunga och resurskrävande patienter 

(”Intervju Stockholm”, 2014): 

Så att det är svårt för oss att […] uttala oss om med exakthet hur man sköter den delen av sitt 

uppdrag. Vi kan med stor säkerhet prata om liksom ja hur hög telefontillgänglighet har man 

där är vi ju bombsäkra, det är lätt att mäta. Men svårare faktiskt att uttala sig om hur sköter 
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man sina äldre mulitsjuka och patienter med kroniska sjukdomar, KOL och så där, det är 

svårare faktiskt. (Informant 1) 

Det finns planer på att utveckla något ytterligare system, förutom det som finns på 1177 

Vårdguiden, för att ge allmänheten bättre information. Hur detta system ska se ut och exakt 

vilken information som ska presenteras är inte klart (”Intervju Stockholm”, 2014). 

Samarbete kring utveckling av uppföljningsarbetet sker med andra landsting genom ett 

nätverk som kallas nationella vårdvalsnätverket (”Intervju Stockholm”, 2014). 

4.1.6 Övrigt 

Svårigheter som ses med uppföljningsarbetet är att kvaliteten på data som rapporteras in kan 

brista (”Intervju Stockholm”, 2014; Landstingsrevisorerna, 2009) och att det också kan finnas 

brister i sammanställningen och datauttaget som förvaltningen gör vilket i sin tur försvårar 

analys och bedömning av vårdgivaren (”Intervju Stockholm”, 2014).  

En större andel av avtalshandläggarnas och controllernas arbetstid läggs på uppföljning nu 

jämfört med innan vårdvalet infördes. Det avtalsområde som tar mest tid är 

husläkarverksamheten, eftersom mottagningarna är så många. Det upplevs att det läggs 

mycket resurser på uppföljningsarbetet (”Intervju Stockholm”, 2014). 

Sammanfattningsvis ser uppföljningen av vårdcentraler i Stockholm likadan ut för offentliga 

och privata aktörer. Efter att en ny verksamhet startats görs en sexmånadersuppföljning med 

besök hos vårdgivaren. Det görs månadsvis uppföljning av vissa parametrar samt en årlig 

uppföljning där det finns bestämda nivåer som vårdgivarna ska nå upp till. I de fall då den 

ordinarie uppföljningen inte räcker till kan det även göras medicinska revisioner. Det finns 

angett i förfrågningsunderlaget att beställaren har rätt att följa upp hur vårdgivarna utför sitt 

uppdrag och att dessa ska samverka i uppföljningen. Där finns också en plan för 

uppföljningen samt olika nyckeltal. Åtgärder som kan bli aktuella i fall brister upptäcks är 

skriftliga frågor, möten, sanktioner i form av viten och i allvarliga fall förtida uppsägande av 

avtal. Det pågår utvecklingsarbete avseende indikatorer samt ytterligare system för 

information till allmänheten. Dessutom pågår samarbete med andra landsting. Tjänstemännen 

upplever att upplevs att stora resurser läggs på uppföljningsarbetet. 
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 Uppsala 4.2

4.2.1 Landstingets hälso- och sjukvårdsorganisation 

I Uppsala beställer hälso- och sjukvårdstyrelsen vård till invånarna. Vården beställs både från 

landstingsdrivna och privata verksamheter. (LUL, 2014c). Produktionsstyrelsen tar beslut om 

hur den landstingsdrivna vården ska styras och följas upp (LUL, 2014f). För den offentliga 

primärvården finns en controlleravdelning som har ansvar för att stödja primärvårdsdirektören 

när det gäller planering, uppföljning och analys (LUL, 2013a). Det finns även en 

upphandlingsenhet som ansvarar för upphandlingar enligt LOV (LUL, 2013d). 

(Organisationsskiss LUL (LUL, 2014b) Bilaga 4). Uppföljningen av vårdcentraler finns i 

Landstinget Uppsala län inom Landstingets ledningskontor (”Intervju Uppsala”, 2014). 

4.2.2 Hur arbetar tjänstemän i landstingen med att följa upp vårdcentralernas verksamhet 

Det ska inte förekomma någon skillnad i uppföljningen mellan offentliga och privata 

vårdgivare (Edberg, 2012; ”Intervju Uppsala”, 2014). Uppföljningen av vårdcentralerna är 

uppdelad i vad som kallas för basuppföljning och fördjupad uppföljning (”Intervju Uppsala”, 

2014).  

Basuppföljningen innebär en årlig systematisk uppföljning för varje vårdcentral. Dessa ska då 

bland annat beskriva sin personalsituation och eventuella avvikelser som lex Maria 

anmälningar (”Intervju Uppsala”, 2014). Data hämtas från journal- och verksamhetssystem 

och sådana uppgifter som inte kan hämtas in på detta sätt ska rapporteras in av vårdgivaren 

(LUL, 2013c). För inrapportering från vårdgivarna skickas det ut en webenkät. Med hjälp av 

denna webenkät har informationen blivit mer samlad och gjort det lättare att få överblick 

(”Intervju Uppsala”, 2014). Data hämtas också från nationella patientenkäten (Edberg, 2012; 

”Intervju Uppsala”, 2014) och det görs mätningar av telefontillgänglighet och läkarkontakt 

inom sju dagar (Edberg, 2012). Det som mäts vid uppföljning är det som preciseras i 

förfrågningsunderlaget (”Intervju Uppsala”, 2014) (Bilaga 6). Vad gäller kvalitetsregister lyfts 

vissa fram där registreringen varit dålig (”Intervju Uppsala”, 2014). Det inrapporterade 

materialet analyseras och sedan görs en fördjupad granskning om någonting avviker. Efter 

detta kan en dialog föras med vårdgivaren om avvikelser fortfarande finns (Edberg, 2012). 

Det kan också ske fördjupad uppföljning genom medicinska revisioner (Edberg, 2012; LUL, 

2013c). 
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Två gånger har det gjorts platsbesök hos vårdgivare. Dessa besök skedde runt ett år efter 

driftstart. Två handläggare med ansvar för olika vårdvalsområden besökte tillsammans 

vårdgivare som hade båda dessa områden. Tjänstemännen menar att platsbesök kan vara ett 

sätt att visa intresse för och även få en bild av verksamheten (”Intervju Uppsala”, 2014): 

Ja men det är bra, visa liksom ett intresse mera tycker jag från oss att, över deras verksamhet, 

och det ger mycket mer. Man märker att vårdgivaren tycker det är liksom lättare att prata om 

sig själv när vi är hos dem än. […]… de får visa liksom den utrustning de har och hur labbet 

ser ut och ja […] vi har ju inte en checklista då vid det tillfället […] för lokalernas hur de ska 

vara utformade det står ju inte exakt i regelboken utan det finns ju andra krav man ska följa på 

det där med handikappanpassad och sånt där, det finns krav på offentliga lokaler. Men visst då 

ser man ju hur det ser ut faktiskt, (Informant 2) 

Sedan hösten 2013 har det funnits en avvikelsegrupp som går igenom synpunkter och 

klagomål som kommit in, i första hand från vårdgivare. Det kan handla exempelvis om 

samspelet mellan primärvård och slutenvård eller frågor olika vårdcentraler emellan. Frågorna 

reds ut och diarieförs. En del av det som kommer fram är också sådant som sedan kan komma 

att förtydligas eller justeras i regelboken. Ibland kommer också något in från en patient, det 

slussas då vidare till patientnämnden (”Intervju Uppsala”, 2014).  

Det finns två typer av fördjupad uppföljning, dels en som sker på förekommen anledning och 

dels en som görs generellt. Den generella fördjupade uppföljning som gjordes år 2013 var den 

första när det gäller vårdcentraler (”Intervju Uppsala”, 2014) och gjordes av sex 

verksamheter, tre offentliga och tre privata (LUL, 2014a, 2014d). Granskningen genomfördes 

av en extern konsult (”Intervju Uppsala”, 2014; LUL, 2014a, 2014d). Uppföljningen bestod 

av journalgranskningar av sjuttio läkarbesök för varje vårdcentral samt intervjuer (”Intervju 

Uppsala”, 2014; LUL, 2014a). Journalgranskningarna gjordes av en specialist i 

allmänmedicin och intervjuerna av tjänstemän från landstinget. Den fördjupade uppföljningen 

utfördes av en annan enhet än den som utför basuppföljningen, alltså en form av extern 

konsult i förhållande till beställarna. I samband med den fördjupade uppföljningen gjordes en 

form av basuppföljning där saker som antal listade, utbetald ersättning, besök, anmälningar 

till patientnämnden och IVO, väntetider och nationella patientenkäten har tittats på. De 

verksamheter som togs med valdes ut genom att de delats in i tre grupper baserat på antal 

listade och vårdcentraler har sedan tagits från alla grupper samt lika många offentliga som 

privata och med geografisk spridning (”Intervju Uppsala”, 2014). Tanken är att gå igenom 
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alla vårdcentraler på samma sätt under de kommande åren (”Intervju Uppsala”, 2014; LUL, 

2014a), med fem, tio varje år (”Intervju Uppsala”, 2014). 

En form av uppföljning sker av både privata och offentliga vårdcentraler via en IT-

stödsavdelning. Denna har bland annat en avvikelserapportering som inkluderar alla som har 

det gemensamma journalsystemet. Dock görs då inte denna för de som har ett annat 

journalsystem (”Intervju Uppsala”, 2014).  

4.2.3 Används kontrakten vid uppföljning och i så fall hur 

I förfrågningsunderlaget finns en uppföljningsbilaga och kvalitetsmässiga krav. I huvudsak 

styrs uppföljningen av denna bilaga (Edberg, 2012). 

I förfrågningsunderlaget slås fast att vårdgivaren ska ge beställaren insyn i arbetet. Det 

beskrivs vad som följs upp och vem som är ansvarig för insamlandet av respektive uppgift. 

Där framgår också vilka mått som är kopplade till en målrelaterad ersättning och vilka nivåer 

som ska uppnås. Beställaren har rätt att genomföra medicinsk revision av verksamheten och 

vårdgivaren ska bistå vid en sådan (LUL, 2013c). 

I förfrågningsunderlaget finns en del som beskriver uppföljning i form av årlig rapportering. 

Saker som ska beskrivas är personalsituation och avvikelser samt andra parametrar som 

rapporteras via webenkäten, vars konstruktion utgår från förfrågningsunderlaget (”Intervju 

Uppsala”, 2014). 

I förfrågningsunderlaget finns reglerat när ett avtal kan sägas upp (”Intervju Uppsala”, 2014; 

LUL, 2013c): 

Sen finns det ju, […] det är ju det där mer formellt, ja om man om det är liksom uppenbara 

brister och så, så det är klart vi har ju rätt att säga upp avtalet. […]. Så att det är ju alltså den 

här punkten då att vi har rätt att säga upp om parten åsidosätter skyldigheterna enligt avtalet, 

men vårdgivaren har ju också rätt att om vi inte ger dem till exempel ersättningen i tid och så, 

då fullgör ju inte vi våra skyldigheter heller då. (Informant 2) 

4.2.4 Vad gör huvudmännen med den information man får kring vad olika aktörer håller för 

kvalitet 

Den information som samlas in används på flera sätt. I fall då en vårdcentral inte når upp till 

en nivå som är satt för en parameter så skickas det ut ett mail för att dubbelkolla uppgifterna. 

Då det upptäcks någon form av brist i en verksamhet så görs ett besök hos vårdgivaren då 
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även en medicinsk rådgivare medverkar. Om det upptäcks brister kan det även bli följder som 

anmälan till IVO eller polisanmälan om det till exempel har varit ekonomiska oegentligheter 

(”Intervju Uppsala”, 2014). 

Det finns angivet mått som är kopplade till ersättningen, målrelaterad ersättning. Denna utgör 

fem procent av den total kapiteringen. Om något mål missas görs ett procentuellt avdrag 

(LUL, 2013c). Avdrag görs i efterhand om målen inte uppnås; det skickas en faktura. Tidigare 

var det så att en viss del av ersättningen hölls inne. Det tycks som att det går visst mode i 

vilket som är att föredra, men det ses ändå som bra att göra avdraget i efterhand eftersom 

vårdgivaren då har alla monetära förutsättningar att kunna utveckla sin verksamhet samt att 

det kan finnas en psykologisk aspekt i att få en faktura att betala. Det som har upplevts är att 

parametrar där incitamentssystemet har införts har påverkats positivt (”Intervju Uppsala”, 

2014): 

Många av en del av de här målrelaterade delarna, som till exempel med tillgängligheten där 

vårt landsting var rätt svag innan, det är därför det målet kom in så, där har ju blivit mycket 

bättre, så alla är ju i stort sett bra, det är nån enstaka, det var ju två stycken, men då finns det, 

det var inte dåliga förra året så att det är liksom ingen som alltid är dålig, (Informant 2) 

Exempel på mått som ingår i den målrelaterade ersättningen är patienter som fått kvalificerat 

rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor. Där avdraget är tio procent om antalet är noll 

(LUL, 2013c). 

Uppsägning av avtal på grund av bristande kvalitet har inte skett men det har förts 

diskussioner om var gränsen går för när ett avtal ska sägas upp. Vid två tillfällen har avtal 

sagts upp och då på grund av att vårdgivaren gått i konkurs (”Intervju Uppsala”, 2014). 

Återkoppling av resultat från den fördjupade uppföljningen sker genom möten. Det gås 

igenom vad granskningen visat och diskuteras kring det och åtgärder (”Intervju Uppsala”, 

2014). Det har i samband med den fördjupade uppföljningen funnits en bra dialog med 

vårdgivarna och de flesta har varit positiva till granskningen (LUL, 2014a). De flesta 

vårdgivare har sett det som positivt för det egna kvalitetsutvecklingsarbetet att få denna 

återkoppling. Den fördjupade uppföljningen används också till att utveckla 

beställarstyrningen (”Intervju Uppsala”, 2014). I vissa fall var det sådana brister att det 

kommer att göras en ytterligare uppföljning (”Intervju Uppsala”, 2014; LUL, 2014a): 
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…och då fick ju då de den här återkopplingen och det var då några som hade sådana brister att 

vi då har bestämt att inom en sexmånadersperiod så går vi tillbaka och gör en ny uppföljning. 

Vi har inte bestämt exakt hur den ska läggas upp men den kommer då att göras då på de här 

vårdcentralerna. (Informant 3) 

Något som är tänkt att införas, om det godkänns i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, är att ändring 

görs i regelboken för att kunna ta ut en avgift för detta av vårdgivaren (”Intervju Uppsala”, 

2014). 

Den information som finns riktad till allmänheten är den jämförelseguide som finns på 1177 

Vårdguiden (”Intervju Uppsala”, 2014). 

4.2.5 Pågår något utvecklingsarbete när det gäller uppföljningsverksamheten 

Det arbetas hela tiden med att förbättra uppföljningsarbetet (”Intervju Uppsala”, 2014). Enligt 

Landstingsplanen 2014-2016 (LUL, 2014e) behöver kvalitetsuppföljningen öka. Detta genom 

prioritering utifrån befintliga resurser. 

Tankar som finns är att i samband med årsredovisningen ha ett möte med varje vårdgivare och 

att göra platsbesök hos nystartade enheter. Det pågår utveckling av en form av checklista att 

använda vid platsbesök (”Intervju Uppsala”, 2014). Det anses också att ett system för 

avvikelserapportering bör kopplas till uppföljningsarbetet (LUL, 2014e).  

Något som diskuteras är att basera arbetet på en tertialuppföljning. Detta skulle innebära 

årsuppföljning samt delårs- och tertialuppföljning. Det planeras även för ett samlat system för 

data som samlas in, där handläggarna också ska kunna skapa sina rapporter för att göra analys 

och bedömning. En sammanställning skulle också kunna göras där det utifrån nyckeltal eller 

markörer kunde identifieras om något avviker, och detta skulle då kunna fungera som 

underlag för de fördjupade uppföljningarna. Det nya samlade system som ska införas gäller 

hela landstinget och inte bara avtalsuppföljningen och görs i etapper där avtalsuppföljningen 

ligger sent. Utvecklingsarbetet med modell och rutiner för uppföljningen och införande av 

systemet som ska fungera som rapport- och analysverktyg beräknas ta minst ett år (”Intervju 

Uppsala”, 2014). 

Även arbetet med fördjupade uppföljningar ska vidareutvecklas, dels vad gäller antalet 

granskningar och dels vad gäller metoder och arbetssätt (LUL, 2014d). 
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Ett annat utvecklingsområde är indikatorerna. När det gäller detta finns ett visst samarbete 

med vårdgivarna (Edberg, 2012; ”Intervju Uppsala”, 2014), andra enheter inom landstinget 

(”Intervju Uppsala”, 2014) och i ett branschråd (Edberg, 2012). Det diskuteras även kring hur 

olika typer av indikatorer ska användas: 

Man jobbar ju med indikatorer på olika sätt, och de har olika syften, och ja resultaten används 

på olika sätt beroende på man måste liksom titta på vilka målgrupper, vad ska de vara till för. 

Så min tanke i att ta fram kvalitetsindikatorer för beställarstyrning, det är att vi tar fram ett 

fåtal och sen jobbar med dem utifrån så att säga ett beställarstyrningsperspektiv, som är liksom 

ett uppifrån-ner-perspektiv, medans […] de här medicinska kvalitetsindikatorerna är liksom 

nerifrån-upp, alltså eller de kommer ju, förslagen kommer från beställaren men det är de som 

jobbar med dem underifrån och utvecklar (Informant 3) 

För en del indikatorer har kraven införts gradvis, detta för att verksamheterna ska få lära sig 

att detta ska registreras i journalsystemet och att patienterna ska tillfrågas om vissa saker, som 

till exempel rådgivande samtal. Meningen är att de indikatorer som mäts ska kunna bytas ut 

från år till år beroende på vad som ska fokuseras på (”Intervju Uppsala”, 2014). 

Samarbete för utveckling av uppföljningsverksamhet sker med andra landsting genom två 

olika nätverk, dels vårdvalsnätverket (”Intervju Uppsala”, 2014) och dels ett regionalt nätverk 

(”Intervju Uppsala”, 2014; LUL, 2014e). 

4.2.6 Övrigt 

Svårigheter som finns handlar om till exempel att inte alla vårdgivare har samma 

journalsystem (Edberg, 2012), tillgång till olika datasystem, kvaliteten på viss insamlad data 

samt resurser. I dagsläget är det ungefär tjugo procent av en tjänst som ägnas åt uppföljningen 

av vårdcentraler (”Intervju Uppsala”, 2014). 

Sammanfattningsvis är uppföljningen av de offentliga och de privata vårdcentralerna 

densamma. Den är uppdelad i basuppföljning och fördjupad uppföljning, där 

basuppföljningen innebär en årlig uppföljning av varje vårdcentral. Det finns två typer av 

fördjupad uppföljning, en generell och en som sker på indikation. Den generella fördjupade 

uppföljningen har hittills gjorts av sex vårdcentraler och planeras att göras för alla under de 

kommande åren. Av förfrågningsunderlaget framgår att vårdgivaren ska ge beställaren insyn i 

arbetet, samt vad som följs upp och vem som är ansvarig för insamlandet av respektive 

uppgift. Åtgärder som kan bli aktuella om det visar sig finnas brister är dubbelkontroll av 
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uppgifter, besök hos vårdgivaren tillsammans med medicinsk rådgivare, fördjupad 

uppföljning, anmälan till IVO, avdrag i ersättningen och förtida uppsägande av avtal. 

Utvecklingsarbete pågår när det gäller modellen för uppföljning, system för analys och 

rapporter samt indikatorer. Samarbete sker med andra landsting. I dagsläget ägnas ungefär 

tjugo procent av en tjänst åt uppföljning av vårdcentraler. 

 Sörmland 4.3

4.3.1 Landstingets hälso- och sjukvårdsorganisation 

Invånarnas val av vårdgivare administreras av Hälsovalsstaben (Landstinget Sörmland, 

2014b) och det finns även en Strategisk hälso- och sjukvårdsstab som fungerar som 

beställarenhet och bland annat ansvarar för analys och uppföljning av hälsoläget ur ett 

befolknings- och patientperspektiv (Landstinget Sörmland, 2014c). För de vårdcentraler som 

drivs av landstinget finns en produktionsnämnd kallad Primärvårdsnämnden. Denna nämnd 

ansvarar för drift och utveckling av denna verksamhet (Landstinget Sörmland, 2013c). 

Uppföljningen av vårdcentraler finns i Landstinget Sörmland inom Landstingets 

ledningsförvaltning. Dock pågår en omorganisation och detta kan komma att ändras (”Intervju 

Sörmland”, 2014). 

4.3.2 Hur arbetar tjänstemän i landstingen med att följa upp vårdcentralernas verksamhet 

Det görs en generell årlig avtalsuppföljning av vårdgivarna varje vår. Denna är samma för de 

offentliga och privata (”Intervju Sörmland”, 2014). 

Med början från uppföljningen av 2012 års verksamhet har ett samlat IT-system använts. I 

detta matar vårdcentralerna in utfallet av vissa indikatorer och för andra är det landstinget som 

gör det (”Intervju Sörmland”, 2014; Landstinget Sörmland, 2014a, nd-a). Detta blir till en 

databas där trender mellan åren kan följas. Det kan även läggas in åtgärder och aktiviteter för 

områden där vårdgivaren ligger dåligt (”Intervju Sörmland”, 2014): 

i det här systemet […] kan man lägga in åtgärder och aktiviteter för de områden där de ligger 

dåligt och då kommer man överens med vårdgivaren på det här sittande mötet då att ja vad 

man ska åtgärda för nånting. Och då kommer det ju fram också då vem som är ansvarig för att 

det genomförs och sen en tidplan, och sen kommer det med i rapporten som skapas för varje 

vårdcentral så kommer de här åtgärderna med. (Informant 4) 

För alla vårdcentraler sker ett möte där resultatet från uppföljningen diskuteras (”Intervju 

Sörmland”, 2014; Landstinget Sörmland, 2014a, nd-a). Efter detta möte görs en bedömning 
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eller sammanfattning på varje område, exempelvis vård i rimlig tid. Utifrån detta skapas en 

rapport för varje vårdcentral med bedömningar och åtgärder (”Intervju Sörmland”, 2014). 

Rapporten skapas i det samlade IT-systemet (Landstinget Sörmland, 2014a, nd-a). 

Vårdgivarna har inloggning till systemet och kan själva gå in och hämta sin rapport (”Intervju 

Sörmland”, 2014). IT-systemet används för både planering och uppföljning (Landstinget 

Sörmland Revisionen, 2013). De som tittar på sammanställningen som är gjord samt är med 

vid de möten som hålls med vårdgivarna brukar vara verksamhetsutvecklare, enhetschefen 

och en ekonom (”Intervju Sörmland”, 2014). 

År 2011 gjordes besök hos alla vårdcentraler för att göra uppföljning av verksamheterna 

(Enheten för Hälsoval, 2011). Vid 2012 års uppföljning gjordes besök hos vårdcentralerna 

och för 2013 års uppföljning får vårdgivarna istället komma till landstinget. Dock ses en 

fördel med att besöka vårdcentralerna eftersom det ger en känsla för verksamheten på plats. 

Vid driftstart görs en bedömning av lokalerna för att de ska godkännas och om det sker någon 

större ombyggnation så kan det också vara aktuellt med ett platsbesök för att se att lokalerna 

fortfarande är ändamålsenliga (”Intervju Sörmland”, 2014).  

Det görs en fördjupad uppföljning av de verksamheter där resultatet från den generella 

uppföljningen har stuckit ut negativ på något område (”Intervju Sörmland”, 2014): 

Ja, vi gör en årlig uppföljning. Men men sen gör vi också så att när vi har, nu har vi till 

exempel just nu så håller vi på och följer upp 2013 års verksamhet då med alla vårdcentraler 

och då har vi den här generella uppföljningen först då, som är lika för alla under våren, men 

sen under hösten så kommer vi ha fördjupade uppföljningar där vi märker att vissa 

vårdcentraler som har ett resultat som sticker ut negativt till exempel att man ja ligger för 

dåligt kring diabetes eller läkemedel eller ja kring BVC, då kan vi ha fördjupade uppföljningar 

med dem då i höst där vi tar hjälp av professionen inom de områdena, alltså kring läkemedel så 

kan vi ta med nån från läkemedelskommittén som följer med oss och liksom lite mera går på 

djupet kring det området (Informant 4) 

Det finns en väldigt nära dialog mellan landstinget och vårdcentralerna, och om det skulle 

komma in uppgifter om att det skulle vara problem någonstans så tas kontakt med 

vårdcentralen för diskussion (”Intervju Sörmland”, 2014). 

De indikatorer (Bilaga 7) som tagits fram har sorterats utifrån Socialstyrelsens riktlinjer om 

god vård; den ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, jämlik, i rimlig tid, 

patientfokuserad samt effektiv (”Intervju Sörmland”, 2014; Landstinget Sörmland, 2014a, nd-
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a). De flesta av indikatorerna följs årsvis medan några följs månadsvis, till exempel 

telefontillgänglighet. Data som samlas in kommer från ett källsystem för vårddata, 

journalsystemen, uttag från kvalitetsregister, nationella patientenkäten och patientnämnden 

(”Intervju Sörmland”, 2014). Saker som mäts är telefontillgänglighet, väntetider till 

läkarbesök och öppettider. Det har också tittats på sådant som nationella diabetesregistret, 

riskvaccinering, läkemedelförskrivning, antibiotika-användning och diagnossättning (Enheten 

för Hälsoval, 2011). 

Förutom olika indikatorer vars utfall samlas in ska vårdgivarna även svara på ett antal frågor 

om verksamheten i samband med uppföljningen. Dessa handlar bland annat om 

hälsofrämjande och förebyggande arbete samt verksamhetsutveckling (Landstinget Sörmland, 

2014a). 

4.3.3 Används kontrakten vid uppföljning och i så fall hur 

I förfrågningsunderlaget fastslås att vårdgivaren ska dokumentera verksamheten så att 

kvalitetssäkringsarbete och extern granskning kan göras. Det fastslås även att landstinget har 

rätt att låta genomföra medicinsk revision och vid en sådan ska vårdgivaren bistå med de 

uppgifter som behövs (Landstinget Sörmland, 2014a). 

De indikatorer som följs upp finns preciserade i en bilaga i förfrågningsunderlaget. I en annan 

bilaga finns specificerat frågor som vårdgivarna ska besvara, det handlar till exempel om 

öppettider, bemanning, samverkan och utvecklingsområden (”Intervju Sörmland”, 2014): 

Ja i den här regelboken ja. Ja precis. Och sen är det också så att det finns också frågor som 

vårdcentralerna får besvara som också finns specificerade som en bilaga då, och det är till 

exempel vilka öppettider man har på vårdcentralen, hur bemanningen ser ut, hur man jobbar 

med eller hur man tycker att samverkan fungerar på vårdcentralen, och vilka 

utvecklingsområden som finns till exempel. Så att det är […] där de kan liksom beskriva lite 

mer. (Informant 4) 

I förfrågningsunderlaget finns också angett under vilka omständigheter ett avtal skulle kunna 

sägas upp i förtid (Landstinget Sörmland, 2014a).  

4.3.4 Vad gör huvudmännen med den information man får kring vad olika aktörer håller för 

kvalitet 

I fall det skulle upptäckas brister någonstans så begärs det in en åtgärdsplan från den aktuella 

vårdgivaren:  
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Ja, alltså då är det oftast att vi begär in en åtgärdsplan då från vårdcentralen, och den vill vi ska 

inkomma då inom trettio dagar, och det är väl det som är vanligast förekommande att vi 

använder oss av. Och jag tror inte det har gjorts vid så många tillfällen men till exempel om det 

har varit vårdcentraler som har legat väldigt lågt på telefontillgängligheten då har vi skickat ut 

då och liksom begärt in åtgärder kring det. Och också att de får beskriva liksom vad är 

orsakerna till att det har legat så dåligt.  (Informant 4) 

Efter detta blir det oftast en förbättring (”Intervju Sörmland”, 2014).  

För vissa indikatorer krävs en viss måluppfyllelse för att undvika vite (”Intervju Sörmland”, 

2014; Landstinget Sörmland, nd-b). Exempel på dessa indikatorer är telefontillgänglighet, 

läkarbesök inom sju dagar eller om en patient gör ett besök hos till exempel en taxeläkare 

istället för hos den vårdcentral där patienten är listad. För läkemedelsförskrivning i enlighet 

med läkemedelkommitténs rekommendationer kan vårdcentraler få en bonus (”Intervju 

Sörmland”, 2014). För en del kvalitetsindikatorer betalas ersättning ut (Landstinget Sörmland, 

nd-b). Exempel på dessa är registrering i olika nationella register, tobakssavvänjning och 

genomförande av Sörmlands hälsoprogram (Landstinget Sörmland, 2014a). 

Skulle det vara jättestora brister i en verksamhet har landstinget möjlighet att säga upp avtalet 

(”Intervju Sörmland”, 2014; Landstinget Sörmland, 2014a). Ett avtal kan sägas upp efter att 

en tillsägelse gjorts, till exempel  

om Vårdgivaren har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Landstinget kan 

visa detta och kritiken inte föranlett erforderlig rättelse, eller om tillsynsmyndigheten riktat 

allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken inte föranlett erforderlig rättelse. (Landstinget 

Sörmland, 2014a).  

Det skulle också kunna handla om att en vårdgivare går i konkurs. Det har inte hänt att någon 

verksamhet stängts (”Intervju Sörmland”, 2014). 

Återkoppling till vårdgivarna sker genom möten där resultatet från uppföljningen diskuteras 

och genom den rapport som skapas utifrån uppföljningen (”Intervju Sörmland”, 2014).  

Den information som finns som riktar sig till allmänheten är jämförelseguiden på 1177 

Vårdguiden (”Intervju Sörmland”, 2014) samt att resultat från patientenkäter och andra 

mätningar publiceras på landstingets webbplats (Landstinget Sörmland, 2014a). 
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4.3.5 Pågår något utvecklingsarbete när det gäller uppföljningsverksamheten 

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete när det gäller indikatorerna. Det är ett uttalat mål 

att ersättningsmodellen ska ge incitament att uppnå den politiska ambitionen om god vård 

(Landstinget Sörmland, 2014a). Förfrågningsunderlaget ses som ett levande dokument och 

indikatorer kan komma att bytas ut. Till exempel kan anpassning ske utifrån den basmodell 

för uppföljning som SKL tagit fram, för att underlätta jämförelser mellan landsting. Exempel 

på område som upplevs saknas är hjärtsvikt. Saker det skulle kunna handla om att titta på är 

hur arbete med hjärtsviktsmottagning har lagts upp men även mer kvantitativa mått. Det sker 

också dialog med vårdgivarna där de är välkomna att ge synpunkter på indikatorerna; alla 

vårdcentralschefer deltar i verksamhetschefsmöten där exempelvis frågor om indikatorer kan 

tas upp till diskussion och det finns en referensgrupp där både privata och offentliga 

vårdcentraler deltar och även där kan frågor kring indikatorerna tas upp (”Intervju Sörmland”, 

2014). Dock ses det också som att det finns en risk för att antalet indikatorer blir för många 

(Landstinget Sörmland Revisionen, 2013). 

Utvecklingsarbete pågår kring det samlade IT-systemet (Landstinget Sörmland, nd-a) och 

också en egen jämförelsetjänst som baseras på det som är inrapporterat i detta system:  

det är nånting vi jobbar med och vi tänker att den ska vara lite mer omfattande än den som 

finns på 1177, att till exempel om man är diabetiker så ska man lättare kunna få fram vilken 

vårdcentral som är lämplig att välja då utifrån de här kvalitetsmåtten vi har på det. […] Och 

egentligen finns den, […], vi har utvecklat den tekniskt men däremot liksom vad vi ska stoppa 

in för nånting, den håller vi på och utvecklar då (Informant 4) 

Andra utvecklingsområden som finns är att på ett bättre sätt stimulera hälsofrämjande arbete 

och att skapa uppföljningsunderlag för detta (Enheten för Hälsoval, 2011).  

Hittills har inte gjorts några journalgranskningar. Det har dock gjorts en upphandling för att 

kunna avropa tjänster från ett konsultföretag för att göra medicinska revisioner. Dock kommer 

antagligen inte vårdcentralerna vara den första prioriteteten, utan kanske på sikt. En 

medicinsk revision skulle även kunna vara en åtgärd om det hittas stora brister någonstans 

(”Intervju Sörmland”, 2014). 

Samarbete sker i ett regionalt nätverk med andra landsting. Där sker samarbete kring många 

olika frågor, varav uppföljning är en (”Intervju Sörmland”, 2014). 
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4.3.6 Övrigt 

Svårigheter som ses handlar till exempel om att fånga upp patienters upplevelse av det 

enskilda besöket på vårdcentralen. Det finns också frågor kring att mäta och fråga rätt saker, 

arbetsinsats kontra nytta och att det är svårt att täcka in allt då primärvården har ett brett 

uppdrag men det samtidigt måste vara ett begränsat antal indikatorer; det får inte bli för stort. 

En annan svårighet är att finna tid till analysarbete av all data som samlas in för att göra 

återkoppling till politikerna. Ett ytterligare område där utvecklingspotential finns är att data i 

IT-systemet måste matas in manuellt, vilket är väldigt tidskrävande. En förbättring skulle vara 

om statistik kunde överföras direkt till systemet. Vid manuell inmatning finns också en risk 

för fel (”Intervju Sörmland”, 2014).  

Ganska mycket tid läggs från enheten på uppföljningsverksamheten och den anses mycket 

viktig. Dock upplev det som svårt att hinna med allt (”Intervju Sörmland”, 2014). 

Sammanfattningsvis är avtalsuppföljningen av de offentliga och de privata vårdcentralerna 

likadan. Det görs en generell årlig uppföljning och sedan 2013 används till denna ett samlat 

IT-system. Det hålls möten med alla vårdgivare i samband med uppföljningen. För de 

verksamheter där resultatet från den generella uppföljningen stuckit ut negativt görs en 

fördjupad uppföljning. I förfrågningsunderlaget fastslås att vårdgivaren ska dokumentera 

verksamheten så att kvalitetssäkringsarbete och extern granskning kan göras. Om brister 

upptäcks kan det bli aktuellt med åtgärder som att det begärs in en åtgärdsplan, vite och om 

det är mycket stora brister förtida uppsägande av avtalet. Utvecklingsarbete sker när det gäller 

indikatorer, kring det samlade IT-systemet och en egen jämförelsetjänst riktad till 

allmänheten. Samarbete sker med andra landsting. Uppföljningsverksamheten ägnas mycket 

tid, men det upplevs samtidigt svårt att hinna med allt som behöver göras. 

5 DISKUSSION 

I alla de tre fallen framhålls att uppföljningen för de offentliga och privata vårdcentralerna 

utförs på samma sätt. Det görs uppföljning av samtliga vårdcentraler en gång per år. Till 

denna samlas data in från vårdgivarna, olika register, nationella patientenkäten, journal- och 

verksamhetssystem. Stockholm och Sörmland gör även månadsvis mätningar av några 

indikatorer. För Stockholms del handlar det om registrering av besök och vårdinsatser och för 

Sörmland till exempel om telefontillgänglighet. Vilka indikatorer som har valts att mäta 
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skiljer sig något mellan de olika landstingen. Sörmland har exempelvis valt att organisera sina 

indikatorer utifrån Socialstyrelsens riktlinjer om God Vård.  

Om avvikelser upptäcks i det material som samlats in vidtas olika åtgärder. Det kan handla 

om att skicka ut skriftliga frågor eller kalla till möten där avvikelsen, eventuella orsaker samt 

vad som ska göras diskuteras. Det kan även göras besök hos vårdgivaren och mer fördjupad 

granskning eller medicinsk revision. 

I landstingens förfrågningsunderlag finns beskrivet vad som följs upp från deras sida. 

Samtliga landsting har vissa indikatorer kopplade till målrelaterad ersättning, viten eller 

bonus. Det finns också beskrivet i alla förfrågningsunderlag under vilka förutsättningar ett 

avtal skulle kunna sägas upp i förtid. Baserat på kvalitetsskäl har detta endast skett i 

Stockholm. 

I alla tre landsting pågår arbete med att utveckla uppföljningen. Exempel på ett område där 

alla landstingen har pågående utvecklingsarbete är indikatorerna. I Uppsala arbetas det med 

en modell för hur uppföljningen ska se ut i stort och med ett samlat system för den data som 

samlas in. Både Stockholm och Sörmland har planer på ytterligare system för information till 

allmänheten. De tre landstingen har samarbeten med andra landsting i olika nätverk för 

utveckling av uppföljningsarbetet. 

Exempel på svårigheter som ses är att kvaliteten på data som rapporteras in kan brista, 

tillgång till olika datasystem samt att mäta och fråga rätt saker. 

 Resultatdiskussion 5.1

En av de faktorer som Amirkhanyan m.fl. (2007) tar upp i sin modell om effektiv uppföljning 

är förekomsten av väldesignade uppföljningsverktyg. Utvecklingen av uppföljningsverktyg 

kan vara olika komplicerad beroende på hur lätt eller svårt det är att definiera och mäta de 

utfall som är intressanta för uppföljningen. Detta är något som framkommer i alla undersökta 

landsting. Samtliga arbetar kontinuerligt med att utveckla de indikatorer som används för att 

följa kvaliteten hos de olika vårdgivarna. Från Stockholm anges att fokus just nu ligger på att 

hitta mer träffsäkra mått som kan användas i uppföljningsarbetet. Det upplevs som svårare att 

hitta relevanta indikatorer rörande sådant som handlar om mer komplicerade saker, 

exempelvis hur vården av äldre multisjuka patienter med kroniska sjukdomar sköts. Även i 

Sörmland upplevs det att det finns svårigheter när det gäller måtten. 
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Sörmland kommer eventuellt att anpassa sin uppföljning utifrån en basmodell som har tagits 

fram av SKL. Om flera landsting skulle göra detta skulle även jämförelser mellan landstingen 

kunna göras för hur vårdcentralerna levererar kvalitetsmässigt. Sörmland har redan i nuläget 

sorterat sina indikatorer utifrån Socialstyrelsens riktlinjer om God Vård, vilket 

Kammarkollegiet (2011) anger är ett sätt att täcka in de krav på god kvalitet som finns i 

enlighet med HSL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete.  

Landstingen har på flera sätt utvecklat sina uppföljningsverksamheter mot att bli mer 

systematiska. Större systematik borde kunna göra att uppföljningen blir mer lika för alla och 

minskar risken för olika typer av godtycklighet. Detta är viktigt utifrån vad LOV (SFS 

2008:962, 2008) säger om att alla leverantörer ska behandlas lika och inte utsättas för någon 

form av diskriminering av upphandlaren. Ett sätt att öka systematiken är att landstingen 

använder sig av eller håller på att utveckla olika checklistor. Alla tre landsting använder sig 

också av former av IT-baserade verktyg, som även de borde kunna öka systematiken i 

uppföljningsarbetet. I Stockholm används IT-baserade enkäter vid inrapporteringen från 

vårdgivarna och så även i Uppsala, där detta även upplevs ha underlättat arbetet genom att 

samla informationen och gjort det lättare att få överblick. I Sörmland används ett samlat IT-

system där både landstinget och vårdgivarna matar in olika indikatorutfall. I Uppsala planeras 

för ett liknande system för insamlad data i vilket rapporter för analys och bedömning ska 

kunna skapas. Något som dock ses som ett problem med det IT-system Sörmland använder är 

att data måste matas in manuellt. Detta är dels tidskrävande, vilket knappast kan sägas bidra 

till effektivitet i uppföljningen, och dels ger det upphov till risk för fel. 

Systematik finns även i det faktum att Stockholm i sitt förfrågningsunderlag har en plan för 

uppföljningen utifrån vilken den årliga uppföljningen görs. I planen finns angivna 

kvalitetsnivåer och om en vårdcentral faller utanför markeras detta som en avvikelse utifrån 

vilket en analys och identifiering sedan sker av var brister finns. Dock finns svårigheter även i 

detta så till vida att data som rapporteras in kan ha bristande kvalitet och det även kan brista i 

den sammanställning och det datauttag som förvaltningen gör. Sådana brister försvårar analys 

och bedömning, vilket är negativt för verksamhetens effektivitet. Även i Uppsala finns planer 

på en liknande systematik där det i en sammanställning utifrån nyckeltal kunde identifieras 

avvikelser, vilket sedan kunde fungera som underlag för fördjupad uppföljning. Även i 
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Uppsala ses kvaliteten på insamlad data som ett problem, och även brist på tillgång till olika 

datasystem. 

Att en myndighet har tidigare erfarenhet av upphandling tas upp av Amirkhanyan m.fl. (2007) 

som en faktor med betydelse för uppföljningsarbetets effektivitet. Tanken är att en myndighet 

med tidigare erfarenhet har haft möjlighet att bygga upp sin kapacitet för uppföljningen och 

därigenom kunna förväntas vara mer effektiva i sitt uppföljningsarbete än en myndighet utan 

sådan tidigare erfarenhet. Utifrån detta synsätt skulle Stockholm och Uppsala kunna tänkas ha 

en mer effektiv uppföljningsverksamhet än Sörmland, i och med att de införde vårdvalet 

tidigare. Dock är inte tidigare erfarenhet den enda faktorn som påverkar effektiviteten i en 

uppföljningsverksamhet. Även ett ledarskap som prioriterar uppföljningsverksamheten och att 

det finns tillräckliga resurser är sådant som påverkar effektiviteten enligt Amirkhanyan m.fl. 

Bland annat behövs resurser till att anställa personal till uppföljningsverksamheten. I 

Stockholm har det blivit en större andel av avtalshandläggares och controllers arbetstid som 

läggs på uppföljning efter att vårdvalet införts. Detta borde kunna ses som positivt för att nå 

en effektiv uppföljningsverksamhet. I Sörmland anses uppföljningsverksamheten mycket 

viktig inom den enhet som arbetar med den, men att det samtidigt är svårt att hinna med allt, 

exempelvis finna tid till analysarbete för att göra återkoppling till politikerna. Med tanke på 

att ledarskapet är en faktor i sig som påverkar uppföljningens effektivitet borde bra 

information till de som innehar ledarskapet vara positivt, och då även omvänt, bristande 

information torde göra det svårt för ledningen att ta välgrundade beslut. Enligt Uppsalas 

ledningsplan för åren 2014 till 2016 behöver kvalitetsuppföljningen öka. Här tycks det alltså 

som att det finns en prioritering av området från ledningens sida. Dock ska ökningen ske 

genom att prioritera utifrån befintliga resurser. I nuläget ägnas ungefär tjugo procent av en 

tjänst åt uppföljningen av vårdcentraler, vilket kan låta lite i förhållande till de 49 

vårdcentraler som finns i länet. Dock är detta ändå en ökning så till vida att det tidigare även 

ingick uppföljning av BVC och MVC i samma tjänst. 

Information är något som är viktigt även när det gäller patienterna. För att en patient ska 

kunna göra ett val baserat på kvalitet krävs att sådan information finns tillgänglig. I 

propositionen till LOV (Prop. 2008/09:29, 2008) anges att lagen bygger på att det inte råder 

priskonkurrens mellan aktörer utan att enskilda personer ska basera sitt val av leverantör på 

vilken kvalitet dessa upplevs ha. Lowery (1998) menar att otillräcklig information för de 

personer som ska göra val är något som kan bidra till att en kvasimarknad fallerar.  Enligt 
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LOV (SFS 2008:962, 2008) faller det informationsansvar som finns när det gäller information 

till enskilda individer om de olika leverantörerna på landstinget som upphandlande 

myndighet. Information till allmänheten ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Den jämförelsetjänst som finns på 1177 Vårdguiden (nd) skulle nog kunna 

sägas uppfylla dessa krav, men innehåller få och till största delen patientupplevda mått. Av de 

i studien ingående landstingen är det enbart Sörmland som har hänvisning till något utöver 

den jämförelseguide som finns på 1177 Vårdguiden. Detta i form av länkar till exempelvis 

patientenkäter från landstingets webbplats. Sörmland håller även på att utveckla en egen 

jämförelsetjänst riktad till allmänheten vilken ska baseras på det som rapporteras in till deras 

samlade IT-system. Också i Stockholm finns planer på att utveckla något ytterligare system 

för att förbättra informationen till allmänheten, dock är det inte klart hur detta ska se ut.  

Hur utförarna uppfattar uppföljningskraven från landstingets sida kan påverka hur utförarna 

arbetar med landstinget i uppföljningen och därigenom dess effektivitet (Amirkhanyan m.fl., 

2007). En inblick i dessa uppfattningar ficks i samband med Uppsalas generella fördjupade 

uppföljning där landstinget upplevt att det funnits en bra dialog med utförarna och att de flesta 

utförare har varit positiva till granskningen. Enligt Amirkhanyan m.fl. finns en skala av 

uppfattningar som utförare kan ha, från negativa till positiva, där utförare kan se 

uppföljningen som en möjlighet till konstruktiv kritik. I Uppsala såg vårdgivare det som 

positivt för det egna kvalitetsutvecklingsarbetet att få återkoppling från den fördjupade 

uppföljningen. 

Till hur utförarna uppfattar uppföljningskraven hör hur den information som samlas in 

används (Amirkhanyan m.fl., 2007). De inkluderade landstingen använder alla sig av 

incitament och sanktioner. I Stockholm används både viten och bonus som baseras på en 

kvalitetspoäng, i Uppsala betalas kvalitetsrelaterad ersättning ut och i Sörmland finns vite, 

bonus och vissa indikatorer som är kopplade till en ersättning. Både i Stockholm och i 

Uppsala anses system med bonus/vite leda till förbättrade resultat. Alla landstingen har 

möjlighet att säga upp avtal i förtid. I Sörmland har det inte skett någon gång, medan det i 

Uppsala skett två gånger när vårdgivare gått i konkurs och i Stockholm åtta gånger där det 

bland annat handlat om kvalitetsfrågor. Att uppsägningar faktiskt gjorts baserat på 

kvalitetsskäl när detta ansetts nödvändigt är något som kan kopplas till det Donabedian (1988) 

skriver om sanktioner: de måste vara proportionerliga till de överträdelser som gjorts och för 

att vara trovärdiga måste de också användas när de behövs. Dock finns det också möjligen en 
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risk i att använda sanktioner i det att ett för stort fokus på dessa kan leda till att aktörerna 

fjärmas från varandra (Wareham, 1994). Att något sådant händer borde inte kunna sägas vara 

bra för andra faktorer som Amirkhanyan m.fl. (2007) tar upp där det handlar om att det 

behöver finnas samarbete och samstämmighet mellan myndighet och utförare. 

I den faktor som Amirkhanyan m.fl. (2007) kallar delade professionella normer och 

värderingar ingår synen att samarbete mellan myndigheten och utförare är viktigt. När det 

råder samförstånd mellan dessa aktörer kan uppföljningsverksamheten förväntas underlättas. I 

faktorn målkonsensus handlar det också om att kommunikationsproblem mellan myndighet 

och utförare minskar genom att uppföljningsverktyg skapas som på ett korrekt sätt fångar det 

som ska följas upp. Enligt Peat och Costley (2001) är ett effektivt sätt för beställarna att skapa 

samstämmighet kring målen att bjuda in utförarna när målen ska utformas. I de tre landstingen 

finns olika former av samarbete och dialog mellan beställarna och vårdgivarna. I Uppsala 

finns ett visst samarbete med vårdgivarna när det gäller utvecklingsarbetet kring 

indikatorerna, i Stockholm finns en referensgrupp bestående av vårdgivare och förvaltningens 

medicinska rådgivare där diskussion kring kvalitetsmåttens utveckling sker och i Sörmland 

sker dialog med vårdgivarna där de är välkomna att ge sina synpunkter på indikatorerna, 

bland annat i form av en referensgrupp. 

För en effektiv uppföljningsverksamhet är det även viktigt med kontraktstydlighet 

(Amirkhanyan m.fl., 2007). I landstingens förfrågningsunderlag finns det tydligt angett vilka 

indikatorer som är kopplade till ersättning och även vilka andra saker som kommer tas upp i 

en uppföljning. I exempelvis Sörmlands förfrågningsunderlag anges även för varje indikator 

vem som är ansvarig för dess inrapportering i systemet. 

Ytterligare en påverkande faktor i Amirkhanyans m.fl. (2007) modell är geografisk närhet, 

som påverkar uppföljningens effektivitet genom till exempel att underlätta användande av 

tekniker som oanmälda platsbesök och möten. I samtliga inkluderade landsting används 

sådana tekniker. I Stockholm hålls uppföljningsmöten och görs oanmälda platsbesök. I 

Uppsala har platsbesök genomförts vid ett par tillfällen, dock inte oanmälda, det görs besök 

hos vårdgivare om någon brist upptäcks och vid den fördjupade uppföljningen sker 

återkopplingen genom möten. Det finns även tankar på att vid den årliga uppföljningen ha ett 

möte med varje vårdgivare samt att göra platsbesök hos nystartade enheter. I Sörmland hålls 

möten med varje vårdcentral för att diskutera uppföljningsresultatet, dessa har gjorts hos 

antingen vårdgivaren eller hos landstinget olika år. Alla tre landstingen använder sig alltså av 



 

 

44 

 

sådant som platsbesök eller möten. Dock finns det skillnader landstingen emellan. Stockholm 

tycks använda sig av dessa tekniker i störst utsträckning då de dels gör oanmälda platsbesök 

och dels gör en sexmånadersuppföljning efter start för varje vårdcentral. 

Det tycks alltså, utifrån resultatpresentationen, som att det i landstingen finns vissa 

förutsättningar, baserat på Amirkhanyans m.fl. (2007) modell, för en effektiv uppföljning. 

Detta framför allt när de gäller de faktorer som finns i grupperna som är kopplade till 

myndigheten, då det är ur detta perspektiv studien gjorts.  

 Metoddiskussion 5.2

När det handlar om att beskriva olika fenomen är det aktuellt med kvalitativa metoder 

(Malterud, 2009). Med tanke på detta kan det ses som lämpligt med en kvalitativ ansats i den 

aktuella studien, då den handlar om att beskriva ett praktiskt arbete. En kvantitativ analys 

passar mindre bra i detta fall då syftet inte har varit att kvantifiera något fenomen, dvs. att 

beskriva det i siffror och statistiskt analysera eventuella inbördes förhållanden. Sådana frågor 

skulle möjligen också vara av intresse att undersöka, men faller utanför studiens ramar. 

I studien användes källtriangulering. Det finns även andra former av triangulering, som 

metodtriangulering. I denna form tillämpas både kvalitativa och kvantitativa metoder, där de 

kvantitativa kan ge information om sådant som omfattning, fördelning och jämförelser mellan 

grupper (Malterud, 2009). Detta kan dock inte ses som relevant när det gäller den aktuella 

studien då syftet inte har varit att svara på denna typ av frågor. Ytterligare en form är 

observatörstriangulering vid vilken flera personer, ofta med olika yrkesmässiga perspektiv 

samlar in och analyserar data (Malterud, 2009). En sådan form var dock i den aktuella studien 

inte praktiskt möjlig och kan heller inte sägas vara motiverad utifrån studiens syfte. 

I studien valdes tre fall för analysen. Ett problem med detta är att varje fall kan ges mindre 

utrymme då det finns begränsningar för hur omfattande arbetet kan vara. En fördel är dock att 

det ger en utökad bild att ha fler fall, där likheter och skillnader mellan olika landsting kan 

komma fram. Urvalet av fallen var strategiskt, vilket enligt Malterud (2009) görs för att 

materialet ska kunna belysa problemställningen. I detta fall kan urvalet av Stockholm och 

Uppsala ses som strategiskt urval av kritiska fall under gynnsamma omständigheter 

(Esaiasson m.fl., 2012). Båda införde vårdval förhållandevis tidigt och leddes då liksom nu av 

en borgerlig majoritet, vilket borde kunna ses som gynnsamma förutsättningar för att 

vårdvalssystemet ska fungera väl. Dock finns det problem när det gäller kritiska fall. Det är 
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svårt att riktigt avgöra om ett fall egentligen är gynnsamt eller ogynnsamt eftersom det finns 

ett mycket stort antal faktorer som skulle kunna tänkas påverka detta (Esaiasson m.fl., 2012). 

Hsieh och Shannon (2005) valdes som grund för analysen då den är exempel på en teoristyrd 

metod, vilket ansågs passa föreliggande studie då den kan ses som teoristyrd och inte 

innehållsstyrd. En nackdel med Hsiehs och Shannons metod kan vara att den är väldigt 

övergripande beskriven och inte särskilt detaljerad. Det som beskrivs är att kategorier ställs 

upp initialt istället för att som för en innehållsstyrd analys arbeta fram kategorierna efter hand. 

Dock kan en viss om- och nykategorisering ske även under analysens gång. För att få 

ytterligare struktur i analysarbetet och göra textmaterialet mer hanterbart användes därför 

även meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmann (2009). 

Samtalsintervju användes för att informanterna först ska få berätta förhållandevis fritt utifrån 

ämnet och beskriva verksamheten. Sedan kan samtalet styras in på sådant som är av intresse 

men som inte kommit fram spontant. Alla informanterna fick intervjuguiden i förväg. Positivt 

med detta kan vara att varje person får en bild av vad som kommer att tas upp under intervjun 

och dels kan välja att avböja medverkan om något skulle vara av en sådan natur att svar inte 

skulle vilja ges, dels har en möjlighet att förbereda sig om det finns frågor där svaren inte är 

helt givna. Det senare är en fördel för studien då mer detaljerade svar är att föredra. Negativt 

med att informanterna sett frågeguiden i förväg är att det kan vara svårare att styra upplägget 

på det sätt som är tänkt, där en mer övergripande fråga först ska ge informanten möjlighet att 

tala fritt kring ämnet och mer specifika frågor ska komma sedan. 

Ljudinspelning och transkribering användes för att skapa intervjumaterial att analysera. Ett 

alternativ kunde möjligen ha varit att göra noggranna anteckningar under intervjuerna. En 

nackdel med det kunde dock vara att information missas och att det dynamiska i samtalet blir 

lidande eftersom intervjuaren förutom att ägna sig åt själva samtalet även är upptagen med att 

skriva ned det som sägs. Ur denna synvinkel tycks ljudinspelning som en metod att föredra då 

intervjuarens fokus kan vara på själva samtalet och att aktivt lyssna på det informanten har att 

säga. Polit och Beck (2006) skriver att en intervjuare måste vara en god lyssnare, det är 

genom att vara uppmärksam på vad informanten säger som lämpliga följdfrågor kan 

formuleras. När ljudinspelningen sedan transkriberas finns även möjligheten att upptäcka 

sådant från samtalet som inte direkt registrerades hos intervjuaren under samtalets gång. 

Genom detta kan analysens vetenskapliga kvalitet öka (Malterud, 2009). Transkriberingen 

gjordes också mer formell än ordagrann. Vilket som väljs beror på avsikten med 
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transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket i föreliggande fall var att analysen skulle 

ha sitt fokus på det manifesta innehållet och inte det språkliga. Dock utelämnades inte några 

ord utan saker som hummanden. En fördel med detta kan vara att texten till sin form blir mer 

läsbar och begriplig, medan en risk med att utelämna saker skulle kunna vara att dessas 

betydelse missas i den efterföljande analysen. 

En och samma person har gjort samtliga intervjuer, transkriberingar och analyser. En fördel 

med detta skulle kunna vara att det ger en konsistens till genomförandet av studien och att 

utförandet ser lika ut för de olika fallen. Dock kan det öppna upp för en risk för någon form 

av systematiska fel som då drabbar alla led i studien. 

Antalet dokument som inkluderades i studien var femton, fem för varje fall. Dessa dokument 

anses ha bidragit till att svara på studiens syfte och frågeställningar. Bowen (2009) menar att 

det inte är antalet dokument som är det viktigaste utan deras innehåll i relation till studiens 

syfte och design. Ett fåtal dokument kan ge ett effektivt medel till att fullfölja undersökningen 

när dokument används som komplement till annan information.  

Vad gäller etiska överväganden i samband med studien har det handlat om att de personer 

som deltar som informanter ska ha all relevant information om studien. Detta försökte 

tillgodoses genom det informationsbrev som skickades till potentiella deltagare. Viktigt är 

också att det tydligt framgår att ett deltagande är frivilligt och även kan avbrytas närhelst en 

deltagare vill. Även konfidentialitet i transkriberingarna har tagits hänsyn till där informanten 

inte har namngetts och den kodlista som funnits har förvarats så att enbart behöriga personer 

har haft tillgång till den. När det kommer till studiens innehåll har potentiella informanter fått 

ta del av vad syftet med studien varit vilket har gett möjlighet att låta bli att delta baserat på 

innehållet.  

För att kunna titta på ett sjukvårdssystems lämplighet, effektivitet och utvecklingsmöjligheter 

är ett första steg att beskriva hur systemet ser ut. Det är en sådan beskrivning målet med den 

aktuella studien har varit och det den potentiellt skulle kunna bidra med. Det är viktigt i ett 

system med valfrihet där det explicit framhålls att det är kvalitet och inte pris som ska styra 

patienternas val (Prop. 2008/09:29, 2008) att denna kvalitet följs och redovisas.  

Ett intressant område för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur politiker ser på 

uppföljningsarbetet i förhållande till vårdvalssystem. Det skulle kunna inbegripa sådant som 

prioriteringar och resurser. Ett annat område skulle kunna vara vårdgivarnas perspektiv och 
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hur de ser på uppföljningsverksamheten och relationen till landstinget. Ytterligare frågor som 

skulle kunna tas upp är djupare analys av kontrakten, dvs. förfrågningsunderlagen, och 

kvalitetsindikatorerna som används. 

Esaiason m. fl. (2012) menar att det i förlängningen av ett förliggande 

”forskaroberoendeideal” finns krav på genomskinlighet. En forskningsprocess ska vara öppen 

för insyn och granskning. Denna genomskinlighet och öppenhet för insyn har försökt 

tillgodoses genom att beskriva alla delar i studiens planering och genomförande så tydligt som 

möjligt, så att en läsare ska kunna följa med i alla steg i processen. Exempel på detta är att 

Tabell 2 redovisar exempel på hur meningskoncentreringen gått till. Detta ger läsaren viss 

insyn i hur intervjumaterialet sett ut. Även Malterud (2009) uttrycker att förmedlingen av 

resultaten är viktigt för tillförlitligheten genom att det ger läsaren möjlighet att följa 

processen: ”… forskarens viktigaste uppgift i tillförlitlighetens tjänst [är] att göra läsaren till 

en informerad ledsagare med insikt i de förutsättningar som kunskapen är utvecklad under.” 

Samstämmighet mellan resultaten från olika källor kan bidra till studiens tillförlitlighet 

(Bowen, 2009). I den aktuella studien såg resultaten från de olika typerna av källor ut att 

stämma överens med varandra. 

I studien användes triangulering, vilket kan stärka en studies giltighet. En mer komplett bild 

kan ges av det fenomen som studeras (Polit & Beck, 2006). 

Med tanke på studiens validitet användes under intervjun frågor av typen ”har jag förstått dig 

rätt…” och sammanfattningar av vad intervjuaren uppfattat för att stämma av med 

informanten att vad denne sagt uppfattats rätt samt för att kunna få förtydliganden vid 

eventuella oklarheter. Enligt Malterud (2009) kan detta bidra till att det inspelade 

datamaterialet representerar en så gemensam förståelse som möjligt mellan forskare och 

informant. 

Vad gäller överförbarhet av studiens resultat finns det begränsningar. Alla landsting har ett 

mått av självstyre och kan därför organisera sitt arbete som de själva väljer. Dock sker det 

samarbete mellan olika landsting i nätverk där bland annat sådant som utformning av 

uppföljningsarbete diskuteras. Det skulle kunna tänkas att landsting med förutsättningar som 

liknar de inkluderade fallens även skulle kunna ha liknande resultat. En tanke med ett 

strategiskt urval av kritiska fall är att genom detta kunna säga något om överförbarhet, 

exempelvis om det under ogynnsamma omständigheter visar sig finnas ett välfungerande 
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system eller positiva förutsättningar för något, så ska slutsatsen dras att om detta positiva 

resultat fanns under sådana ogynnsamma förhållanden borde de även kunna finnas där 

förhållandena är mer gynnsamma. Dock finns, som ovan nämnts, problem när det gäller detta 

så till vida att det är svårt att riktigt avgöra om ett fall egentligen är gynnsamt eller ogynnsamt 

eftersom det finns ett mycket stort antal faktorer som skulle kunna tänkas påverka detta 

(Esaiasson m.fl., 2012). 

Gällande författarens förförståelse inom ämnet har denne tidigare arbetat inom hälso- och 

sjukvården som sjuksköterska samt läst bland annat kursen Hälso- och sjukvårdens 

organisation och styrning vid Uppsala universitet. Dock torde arbetets teoristyrda analys 

innebära att inflytandet av förförståelsen begränsas. 

 Slutsats 5.3

Det framhålls att uppföljningarna som görs inte gör skillnad på offentliga och privata 

vårdgivare. För alla vårdgivare görs årliga uppföljningar och data samlas in från olika källor 

som register, patientenkäter, journal- och verksamhetssystem och från vårdgivarna själva. 

Olika landsting har valt något olika indikatorer att följa och även att koppla ersättning till. 

Detta för att det har varit olika områden där resultaten legat dåligt. Om brister upptäcks vidtas 

olika åtgärder och i allvarliga fall händer det att avtal med vårdgivare sägs upp. Fortsatt 

utveckling av uppföljningen pågår och när det gäller detta sker även samarbete med andra 

landsting.  

De tre landstingens uppföljningsverksamheter tycks i stora drag vara ganska lika, trots deras 

något olika förutsättningar. Dock finns även skillnader dem emellan, exempelvis att 

Stockholm rutinmässigt gör uppföljningsbesök hos nystartade enheter och att Uppsala gör en 

generell fördjupad uppföljning.  
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       INTERVJUFÖRFRÅGAN 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Ylva Lindberg och jag arbetar med ett examensarbete inom ramen för 

masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet. Studien jag gör undersöker hur man 

inom landsting praktiskt arbetar med att följa upp privata vårdgivare inom primärvården, med 

avseende på kvalitet i vården. Studien genomförs utav mig, Ylva Lindberg, och handleds av 

docent Ulrika Winblad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

universitet. De centrala frågorna i studien är hur uppföljningen av de privata vårdcentralerna 

går till idag i landstinget och vad som händer med den information som samlas in. 

Datainsamling i denna studie kommer ske genom intervjuer. Vid intervjuerna avses att göra 

ljudinspelning för att sedan kunna genomföra en analys av innehållet. Den data som samlas in 

kommer att anonymiseras och svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Studien ämnar resultera i en examensuppsats vid masterprogrammet i folkhälsa vid 

Uppsala universitet. Sådana uppsatser publiceras i universitetets system DiVA. 

Jag är intresserad av att lära mig mer om hur ert uppföljningsarbete ser ut och då jag tror att 

dina erfarenheter som tjänsteman inom landstinget skulle vara värdefulla för mig att ta del av 

undrar jag om jag kan få träffa dig och ställa några frågor kring detta. Deltagande i studien är 

helt frivilligt och kan när som helst avbrytas, utan särskild förklaring. 

Jag planerar att genomföra intervjuer under vecka 10-16 och undrar om du har möjlighet att 

träffa mig någon gång under denna period. 

Jag förstår att din tid är begränsad, men vore väldigt tacksam om du ändå har tid att träffa mig 

för ett samtal som beräknas ta ca en timme. Dina kunskaper och erfarenheter utgör ett 

värdefullt bidrag till min studie om kvalitetsuppföljning inom primärvården. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ylva Lindberg 

 

Om du har någon fråga gällande studien så kontakta mig gärna på följande e-postadress eller 

telefonnummer: 

E-post: ylva.lindberg.0274@student.uu.se. Telefon: 0736568860 

 

BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 
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Samtyckesformulär 

Härmed intygar jag att jag har fått information om och samtycker till att delta i ovan 

beskrivna studie.  

 

 

Namnunderskrift 

 

 

Namnförtydligande 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

 

Inledande frågor 

 Vad är din arbetstitel/position? (Vad jobbar du som?) 

 Vad har du för utbilning/yrkesbakgrund? 

 Kan du beskriva var inom landstingets organisation du arbetar? 

 Hur länge har du arbetat med uppföljningsfrågor?   

 

Uppföljningsmetoder 

 Kan du beskriva hur uppföljningen går till? 

 Hur följer man upp kontraktet mellan landsting och vårdgivare? 

 Vilka områden följs upp? 

 Vad mäter man när det gäller kvaliteten hos utförarna? 

 Saknas det några relevanta kvalitetsmått? 

 Hur ofta görs uppföljning av vårdcentralers kvalitet? 

 Vem gör uppföljningen? (ex. du/extern konsult/annan enhet inom 

organisationen) 

 Finns det några speciella underlag (ex. formulär/checklistor/algoritmer) 

som man använder sig av i arbetet?  

 Vilka metoder/kanaler för information använder ni? (ex. 

anhörigenkät/brukarenkät/kvalitetsregister/lex maria) 

 Finns det något samlat system för inrapportering/insamling av 

informationen? 

 Återkopplas uppföljningsresultat till respektive vårdgivare?  

o Hur ser denna återkoppling ut? 

 Kan du beskriva vilka incitament som finns inbyggda i systemet för att 

hålla en så hög kvalitet i landstinget som möjligt?  

o Vilka incitament finns?  

o I vilken utsträckning används de? 

 Kan du beskriva vad som händer om det upptäcks brister? 
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 Kan du beskriva hur sanktioner fungerar inom uppföljningen?  

o Vilka sanktioner finns?  

o I vilken utsträckning används de?  

o Vad kan leda till att en verksamhet stängs? 

o Händer det i praktiken att en verksamhet stängs?  

 Om ja: på vilken grund har det skett? 

 Finns det något system för att informera allmänheten om resultaten 

förutom jämförelseguiden på 1177?  

o Om nej: Varför inte?  

o Om ja: Hur ser det ut?  

 Hur mycket resurser läggs i landstinget för uppföljning? (exvis för 

mkt/för lite) 

 Finns det några svårigheter med uppföljningsarbetet? 

 Upplever du att något perspektiv/område saknas i uppföljningen? 

 

Utvecklingsarbete när det gäller uppföljningen 

 Kan du berätta om eventuellt utvecklingsarbete som pågår när det gäller 

uppföljningsverksamheten? (Vad fokuserar man på?) 

 Sker något samarbete med andra för utvecklingen? (Tex andra 

landsting, universitet/högskolor eller företag?) 

 

Detta var mina frågor. Är det något du har tänkt på eller vill tillägga? 
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BILAGA 3: ORGANISATIONSSKISS STOCKHOLM 

 

Organisationsskiss SLL (SLL, 2014d). Bild återgiven med tillstånd från Stockholms läns landsting. 
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BILAGA 4: ORGANISATIONSSKISS UPPSALA 

Den politiska organisationen 

 

Tjänstemannaorganisationen 

 

Organisationsskiss LUL (LUL, 2014b). Bilder återgivna med tillstånd från Landstinget i Uppsala län.  
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BILAGA 5: KVALITETSINDIKATORER STOCKHOLM 

Tabell 5: Anges av landstinget själva som kvalitetsindikatorer med angiven lägstanivå (SLL, 2014a). 

Kvalitetsindikator 
Diagnosregistreringsgrad 

Registrering i nationella diabetesregistret (NDR) 

Uppgift om LDL-kolesterol hos diabetiker (NDR) 

Uppgift om rökning hos diabetiker (NDR) 

Genomförs undersökning av fotstatus hos diabetespatienter 

Uppgift om längd och vikt eller BMI hos diabetespatienter (NDR) 

Uppgift om längd och vikt eller BMI i journalen hos hemsjukvårdspatienter 

Användning av icke-kinoloner hos kvinnor med urinvägsinfektion 

Användning av PcV hos barn med luftvägsinfektion 

Följsamhet till Kloka Listan 

Hälsosamtal för 75-åringar 

Telefontillgänglighet 

Kvalitetsbokslut för läkemedel 

 

Tabell 6: Vissa genomförda och i journalen registrerade åtgärder är kopplade till ersättning (SLL, 2014a). 

Åtgärdsersättning 
Dynamisk spirometri utförd på egen mottagning 

Läkarutlåtande Hälsotillstånd – LUH 

Utredning/utfärdande av vårdintyg 

Konstaterande av dödsfall 

Användande av tolk 

Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk 

Rådgivande samtal om alkoholvanor 

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet 

Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor 

Vårdplanering i hemmet 

Fördjupad läkemedelsgenomgång 

Konferens med patient 

Konferens om patient 

Hälsosamtal i hemmet för 75 åring 

Omhändertagande av nydebuterad diabetiker 

Avslutad basal demensutredning 

Smittspårning 
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Tabell 7: Anges ska rapporteras i årlig rapportering* (SLL, 2014a). 

Område Indikator 
Kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig vård 

Antal patienter med diabetes mellitus under året där Vårdgivaren haft ansvar för 

diabetesvården. 

Säker vård Redovisa, i förkommande fall, resultat av mätning av patientsäkerhetskulturen 

enligt validerad enkät i enlighet med överenskommelse mellan staten och SKL 

Redovisa, i förekommande fall, mätning av Vårdgivarens följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler i enlighet med överenskommelse mellan staten och 

SKL 

Läkemedel Analysera läkemedelsanvändningen och kommentera utfallet för de tre 

förbättringsområden som mottagningen angav föregående år 

Välj tre förbättringsområden för mottagningen för 2014 

Kommentera mottagningens användning av SLLs läkemedelsstatistik 

Redogör för nya läkemedel som Ni själva börjat förskriva samt erfarenheterna av 

dessa 

Redogör för andra faktorer som kan ha påverkat förskrivningsmönstret 

Beskriv kortfattat förbättringar inom området läkemedelshantering och 

läkemedelsanvändning för de äldre som genomförts under 2014 

Biverkningshandläggning 

Beskriv omfattningen av deltagande i läkemedelsfortbildning 

Har mottagningen under 2014 haft besök av informationsläkare och/eller 

apotekare för analys av läkemedelsförskrivningen? 

Har någon inom mottagningen varit ledamot i Stockholms läns 

läkemedelskommitté eller dess expertråd under 2014? 

Har mottagningen deltagit i klinisk prövning under 2014? 

Effektiv vård Finns skriftliga rutiner för samverkan med lokal allmänpsykiatri? 

Finns skriftliga rutiner för samverkan med lokal beroendevård? 

Sjukskrivningsprocessen Har Vårdgivaren en lokal dokumenterad handläggningsrutin för 

sjukskrivningsprocessen? 

Om ja, beskriver den hur man säkerställer att sjukskrivningsprocessen är 

jämställd? 

Om ja, finns det mätbara mål angivna i Vårdgivarens lokala handläggningsrutin? 

Om ja, innehåller rutinen en plan för fortbildning inom försäkringsmedicin för 

berörda yrkesgrupper? 

Jämlik vård Har Vårdgivaren skriftliga rutiner för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor? 

Har Vårdgivaren dokumenterade rutiner för bemötande, synliggörande och 

kompetens kring patienter med HBT-identitet? 

Har Vårdgivaren deltagit i SLLs certifierade jämställdhets- och 

jämlikhetsutbildning för chefer? 

Förebyggande hälso- och 

sjukvård 

Antal patienter som besökt mottagningen under kalenderåret där det i journalen 

finns dokumenterat patientens BMI 

Antal registrerade hemsjukvårdspatienter 65 år och äldre där det i patientjournalen 

fanns uppgift om längd och vikt eller BMI från året 

Har mottagningen utrustning för att utföra 24h blodrycksmätning? 

Levnadsvanor Antal identifierade patienter under kalenderåret med tobaksbruk, riskbruk av 

alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor. 

* Även frågor om miljö. 
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BILAGA 6: KVALITETSINDIKATORER UPPSALA 

Tabell 8: Kvalitetsindikatorer* som mäts vid årlig uppföljning av vårdcentraler i Uppsala (LUL, 2013c). 

Område Indikator 
Kvalitetssystem Redovisa system för kvalitetsutveckling/systematiskt kvalitetsarbete. 

Patientsäkerhet Redovisa registrerade avvikelser och åtgärder 

Redovisa andelen diagnossatta besök av det totala antalet läkarbesök 

Redovisa om och när vårdhygienisk egenkontroll och hygienrond 

genomförts 

Hälsoinriktat arbete Beskriv hur arbetet sker för tidig upptäckt av psykisk ohälsa  

Beskriv det systematiska arbetssättet med rökstopp inför planerade 

operationer 

Kommentera utfallet av samtliga fyra mått med målrelaterad ersättning 

under rubriken Hälsoinriktat arbete 

Personal Redovisa personalsituationen 

Kvalitetsmått kopplade till målrelaterad ersättning 

Hälsoinriktat arbete Antal patienter som fått kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk 

Antal patienter som fått rådgivande samtal om riskbruk av alkohol 

Antal patienter som fått rågivande samtal om otillräcklig fysisk aktivitet 

med tillägg (FaR) 

Antal patienter som fått kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma 

matvanor 

Kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig vård 

Andel inrapportering av totalt antal listade patienter med demenssjukdom 

till SveDem 

Vård i rimlig tid Telefontillgängligheten enligt SKLs nationella höstmätning 

Andel läkarbesök inom sju dagar enligt SKLs nationella höstmätning 

Sammanhållen vård och förstärkt 

utskrivningsprocess 

Andel av antalet signaler om utskrivning av fokuspatienter i Prator som 

efterföljs av ett uppföljande telefonsamtal till fokuspatient. 

Läkemedel Redovisa förskrivningen av de läkemedel som berörs i satsningen ”Mest 

sjuka äldre” i jämförelse med föregående år 

Redovisa antalet antibiotikarecept i jämförelse med föregående år 

* Även andra saker mäts som produktionsdata, samverkan, miljö och tilläggsåtaganden. 
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BILAGA 7: KVALITETSINDIKATORER SÖRMLAND 

Tabell 9: Kvalitetsindikatorer* som mäts i uppföljningen av vårdcentraler i Sörmland, uppdelade i områden 

(Landstinget Sörmland, 2014a). 

Område Indikator 
Kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig vård 

Antal registrerade diabetiker i NDR 

Andel registrerade diabetiker i NDR 

Andel patienter som når mål för HbA1c, NDR 

Andel patienter med typ-2 diabetes som når mål för blodtryck, NDR 

Andel av de till NDR inrapporterade diabetespatienterna där uppgift om längd och 

vikt och/eller BMI finns registrerad 

Andel kostbehandlade patienter som når mål för HbA1c, NDR 

Andel genomförda undersökningar inklusive riskbedömning av fotstatus hos 

diabetespatienter 

Antal demensdiagnoser per listad 

Andel registrerade patienter med demens i SveDem 

Antal registrerade patienter med demens i SveDem 

Total antibiotikaförskrivning per 1000 listade 

Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn 

Har vårdcentralen under året tagit ut individuell förskrivning per läkare och fört en 

dialog kring detta? 

Hjärtsvikt, antal slutenvårdstillfällen per 1000 listade, 50-79 år 

Antal spirometrier per listad (Astma/Kol) 

Andel av vårdcentralens listade 65 år och äldre som erhållit vaccination mot 

säsongsinfluensa 

Vård i rimlig tid Telefontillgänglighet 

Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar 

Patientupplevd telefontillgänglighet 

Patientupplevd väntetid 

Jämlik vård Har vårdcentralen skriftliga rutiner i enlighet med landstingets vårdprogram för våld i 

nära relationer? 

Har vårdcentralen tillräcklig kunskap att bemöta personer med HBT-identitet? 

Säker vård Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för [aktuellt år]? 

Antal patienter som fått läkemedelsgenomgång 

Effektiv vård Samma läkare vid besök 

Kontinuitet avseende läkarkontakt 

Förtroende för läkaren 

Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk 

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet 

Rådgivande samtal om alkoholvanor 

Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor 

Levnadsvanor som tagits upp vid läkarbesök 

Antal förskrivna FaR 

Andel listade som ordinerats fysisk aktivitet på recept 

Är vårdcentralen hälsodiplomerad 

Patientfokuserad vård 

(från nationella 

patientenkäten och 

patientnämnden) 

Rekommendera mottagningen 

Behov av hälso- och sjukvård tillgodosett 

Patientupplevd vård/behandling, helhetsintryck 

Antal ärenden till patientnämnden 

* Även andra saker mäts, som antal listade och besök, miljöaspekter, mått relaterade till BVC, särskilt boende 

och rehabilitering. 
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Tabell 10: Uppföljningsfrågor till vårdcentralerna (Landstinget Sörmland, 2014a).  

Område Frågor 
Basfakta, frågor Vilka öppettider har mottagningen? Huvudmottagning och eventuell filialmottagning 

Uppdrag. Vilka tilläggsuppdrag har vårdcentralen? 

Personal; bemanning och kompetens. Beskriv och kommentera utifrån olika 

yrkeskategorier. Hur ser bemanningssituationen ut? Hur arbetar vårdcentralen med 

kompetensutveckling? 

E-hälsa Vilka erfarenheter har ni av ”Mina vårdkontakter”? 

Hälsofrämjande och 

förebyggande arbete 

Hur ser det generella hälsoläget ut? 

Beskriv kortfattat det systematiska arbetssättet med rökstopp inför planerade 

operationer 

Samverkan Hur fungerar samverkan med kommunen? 

Hur fungerar samverkan med sjukhuset? 

Hur fungerar samverkan med övriga vårdgivare? 

Hur fungerar samverkan med Försäkringskassan? 

Vilka erfarenheter har mottagningen av samarbetet med tolkförmedlingar/tolkar? 

Rehabilitering Beskriv pågående/genomförda insatser för en förbättrad sjukskrivningsprocess för 

kvinnor och män. Kommentera även vilka aktiviteter som genomförs för att stärka 

kompetensen på området. 

Vad är genomfört för att all personal på vårdcentralen känner till innehållet i era 

rutiner? Kommentera hur ni arbetar med frågan. 

Beskriv rehabkoordinatorns uppdrag, roll samt nytta för vårdcentralen. Beskriv 

motsvarande för sakkunnig läkare i sjukskrivningsprocessen. 

Beskriv övriga aktiviteter ni genomfört inom arbetet med en fungerande 

sjukskrivningsprocess. 

Verksamhetsutveckling Hur används resultatet från patientenkäten? 

Vilka utvecklingsområen finns för verksamheten? 

Beskriv kort hur ert ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ser ut? 

Hur använder vårdcentralen kvalitetsregister för att utveckla verksamheten? 

Övrigt Beskriv kortfattat er senaste vårdhygieniska egenkontroll samt ange när den senaste 

hygienronden genomfördes. 

Ersättning för socioekonomi. Beskriv insatser som genomförts. 

 


