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Vad är kvalitet?

• Värde, egenskap, sort
• Kvalitet förknippas som något positivt

och önskvärt



En definition av vårdkvalitet

Att fullt ut svara mot de anspråk de
har som är i störst behov av vård
och att åstadkomma detta till lägsta
kostnad för organisationen samt
inom de begränsningar som
formulerats av samhället

                                    Øvretveit



Patienters önskan om
vården

• En god teknisk vård
• En god mellanmänsklig vård och
• Tillfredställande bekvämligheter i

vårdmiljön



Men vad är då
kvalitetsutveckling?

Kvalitetsutveckling är en systematisk
arbetsprocess där representanter för

olika
professioner och olika kunskapsområden
samverkar i syfte att förbättra vårdens
Innehåll och resultat
                               Svensk

sjuksköterskeförening



Kvalitetsutveckling handlar om
förändringar i attityder, värderingar,

rutiner och processer



 Donabedian

Empirisk del
( hur det faktiskt är)

Normativ del
(hur det bör vara)

        Kvalitetsutvecklingsarbete 



Varför arbeta med
kvalitetsutveckling?

• Lagar och föreskrifter (SFS 1982:763,
SOSFS 2005:12 (M) )

• Professionellt ansvar (lagen om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
1998:531)

• Ökade krav på en effektiv sjukvård
• Krav på kontinuerligt kvalitetsarbete



För att möta dessa krav
måste vården bli mer:

• Patientcentrerad
• Kunskapsbaserad
• Kostnadseffektiv



Evidensbaserad kunskap

Definition av evidens:
En kombination av vetenskapligt

underlag,
beprövad erfarenhet och sådant som
vårdtagarna anser vara viktigt



Framgångsrik tillämpning av
forskningsresultat gynnas av:

PARISH-modellen (Promotion Action on
Research Implementation in Health

Services)

• Evidens/kunskap
• Sammanhang/vårdmiljö
• Underlättare



Metoder och modeller för
kvalitetsutveckling

• Kvalitetscirkeln
• Donabedians triad
• Nolans modell



Beskrivande fas
Definiera
önskvärd
kvalitetsnivå

Utvärderingsfas
Mäta och jämföra mellan 
praxis och den definierade 
nivån

Handlingsfas
Åtgärda för att 
förbättra kvaliteten 
där så behövs

Kvalitetscirkeln



Struktur - Process - Resultat
RESULTAT
Vad vi vill uppnå för
patienten

PROCESS
Omvårdnadshandlingar vi
utför/tillsammans med
patienten

STRUKTUR
Vad vi behöver

•Förekomst av fallskador
•Patient/närstående har
insikt
  om riskerna

Ansvarig sjuksköterska
svarar    för:
•Initial och kontinuerlig
  riskbedömning
•Planering av prevention
och
  behandling
•Genomförande av
planerade
  åtgärder
•Utvärderar vidtagna
åtgärder
•Dokumentation (risk,
  planering, åtgärder och
  resultat)
•Undervisning

•Instrument för  selektion av
  högriskpatienter
•Formulär för fall/olycksfall
•Checklista för kontroll av
  utrustning
•Rutiner för undervisning
•Lex Maria

Kvalitetsmål: Patienter  ska inte drabbas av fallskador under vistelse på vårdinrättning

Från Kvalitetsindikatorer inom
omvårdnad, Omvårdnad 1, 1996, s.27



Nolan-modellen

• Vad vill vi åstadkomma?
• Hur vet vi att en förändring är en
   förbättring?
• Vilka förändringar kan leda till en
   förbättring?



PDSA-cykeln

Act/

Learn
Plan

DoStudy

Utvecklat efter Batalden, P



Att tänka på när man startar
kvalitetsutvecklingsprojekt

• Handlingsplan
• Ledarskap
• Delaktighet
• Tvärprofessionellt arbete
• Återkoppling



Personligt
kvalitetsförbättringsprojekt

Syftet är att studenterna ska få
lära sig kvalitetsförbättring på personlig
nivå och den kunskapen ska de sedan
kunna ta med sig och använda sig av
tillsammans med andra i sin verksamhet.



Personligt
kvalitetsförbättringsprojekt

• Projektarbetsbok
• Presentation av resultat
• Personligt kvalitetsförbättringsprojekt –

termin 3



Mer att läsa om
kvalitetsutveckling finner Du
på:

• www.swenurse.se
•  www.vardkvalitet.se
•  www.sbu.se
•  www.ihi.com
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Nästa moment i ämnet
kvalitetsutveckling

• Webbdugga
• Personligt kvalitetsförbättringsprojekt



”Alla förändringar är inte förbättringar,
men nästan alla förbättringar

kräver någon form av förändring”

Berwick
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