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Förord
Nationella programrådet för diabetes vid Sveriges Kommuner och Landsting
har i uppdrag att följa och analysera kunskapsutvecklingen och eventuella
variationer i vårdpraxis, samt utarbeta gemensamma kunskapsunderlag för att
förbättra diabetesvården i Sverige. Som ett led i detta har programrådet initierat
en jämförande studie av skillnader och likheter mellan olika landsting och
enheters arbete gällande diabetesvård i primärvård. Resultatet av studien
presenteras i denna rapport i form av sju framgångsfaktorer och är baserat på en
fördjupad kvantitativ analys av data från Nationella Diabetesregistret samt ett
80-tal intervjuer med politiker, beslutsfattare och utförare inom åtta utvalda
landsting.
Studien har genomförts med ambitionen att identifiera framgångsfaktorer som
kan vara till konkret nytta i landstingens förbättringsarbete, för att på sikt kunna
bidra till en ökad kvalitet i diabetesvården. Rapporten vänder sig i första hand
till ansvariga tjänstemän och de inom professionen som arbetar med
diabetesvård. Förhoppningen är att beskrivningarna av framgångsfaktorer ska
kunna inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till
kvalitetsförbättringar inom diabetesvården i primärvården.
Health Navigator AB har genomfört studien på uppdrag av Sveriges Kommuner
och Landsting. Styrgruppen för arbetet har bestått av Bodil Klintberg, ClaesGöran Östenson, Sophia Björk, Tony Holm, Fredrik Westander och Mats
Bojestig. Ett tiotal experter inom diabetesområdet har intervjuats och
konsulterats i samband med studiens utformning och genomförande. Nationella
Diabetesregistret har bistått med statistik bland annat kring spridningen mellan
vårdcentralers utfall samt stöd i tolkning av analyser, och Stockholms läns
landsting och Västra Götalandsregionen har bistått med fördjupad statistik för
sina respektive landsting. Sammanlagt åtta landsting och några vårdenheter har
deltagit i studien och delat med sig av erfarenheter och beskrivningar kring
styrkor och utmaningar för en god diabetesvård. Ett stort tack till alla
medverkande aktörer och för ert bidrag i arbetet.
Stockholm i september 2013

Göran Stiernstedt
Avdelningen för vård och omsorg
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Sammanfattning
Inom ramen för den överenskommelse som träffats mellan staten och SKL för
vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013 ingår ett pilotarbete
inom diabetes där etableringen av ett nationellt programråd för diabetes utgör en
central del.
Programrådet har uppdraget att öka den evidensbaserade praktiken och bidra till
en ökad kvalitet i diabetesvården. Som en del i detta uppdrag har man under
våren 2013 initierat en jämförande studie av svensk diabetesvård. Syftet med
studien har varit att identifiera framgångsfaktorer – strukturer, processer och
arbetssätt som hänger ihop med goda utfall i vården av patienter med typ 2diabetes i primärvård.
Svensk diabetesvård har kommit långt vad gäller kvalitetsjämförelser och
kunskapsstyrning; det Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett av Sveriges
(och världens) mest utvecklade kvalitetsregister, och uppskattas täcka 90
procent av patienter med diabetes i Sverige. Jämförelser visar dock relativt stora
skillnader i vård och utfall mellan olika landsting och primärvårdsenheter. Detta
väcker frågan om vilka skillnader som finns i den vård som ges i olika
landsting. Variation i resultat och arbetssätt kan vara en källa till lärande.
I syfte att identifiera framgångsfaktorer och stimulera utbyte mellan landstingen
har programrådet initierat en jämförande studie av diabetesvården i primärvård,
med åtta deltagande landsting. Studien har genomförts i tre steg:





I ett första steg har landsting och vårdenheter bjudits in att delta baserat
på NDR-utfall.
I ett andra steg har en kartläggning av skillnader mellan landstingen
gjorts genom totalt 80 djupintervjuer kompletterade med kvantitativ och
kvalitativ analys.
I ett tredje steg har de skillnader som identifierats sammanställts och
beskrivits i form av sju framgångsfaktorer som bedöms hänga ihop med
goda utfall.

Studien har några viktiga avgränsningar: Det är inte möjligt att med denna typ
av ansats dra entydiga slutsatser kring orsakssamband, utan beskrivningen av
framgångsfaktorer baserar sig på observerade skillnader. Det har heller inte
varit möjligt att inom ramarna för denna studie analysera samtliga potentiella
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bestämmelsefaktorer för diabetesvårdens kvalitet, och de identifierade
framgångsfaktorerna gör inte anspråk på att vara uttömmande. Det finns
ytterligare faktorer som är viktiga för en god diabetesvård.
Förhoppningen är att insikterna från denna rapport ska kunna komma till
praktisk användning i landstingens förbättringsarbete, och kunna inspirera både
till förändring och utökat kunskapsutbyte mellan landstingen.
I denna kartläggning formuleras sju framgångsfaktorer som hänger ihop med
goda utfall i diabetesvården i primärvården.
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I tabellen nedan sammanfattas samtliga framgångsfaktorer

Del av organisationen
Primärvårdsenheter

Framgångsfaktor

Kortfattad beskrivning

1. Diabetesteamet
har fokus på att
varje patient
snabbt ska uppnå
relevanta
målvärden

Med denna framgångsfaktor avses att diabetesteamet låter sina kontakter med
patienten och sina ställningstaganden kring behandling vägledas av en
målmedvetenhet att utan onödiga dröjsmål snabbt uppnå goda
evidensbaserade målvärden.
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:

En proaktiv läkemedelsbehandling, ofta baserad i tydliga
behandlingstrappor (riktlinjer för när man ska byta till annat
preparat)

En strukturerad ansats vad gäller vårdkontakter, som innebär att
man aktivt kallar majoriteten av patienter med diabetes enligt en
fördefinierad struktur
Med denna framgångsfaktor avses att vårdenheten har en tydlig strategi för att
fånga upp patienter med särskilt dåliga värden vad gäller riskfaktorer och rikta
särskilt intensiva insatser till dem
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:

Kraftigt differentierad besöksfrekvens

Proaktiv identifiering av patienter med sämre värden

Tillgång till diabetessjuksköterska
Med denna framgångsfaktor avses att vårdenhetsledningen återkommande för
en dialog med medarbetarna kring enhetens diabetesutfall, med diskussion
kring förbättringsmöjligheter kopplat till frekvent uppföljning och
återkoppling av utfall
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:

Vårdenhetens ledning för en tät dialog med medarbetarna kring
enhetens utfall

Medarbetarna är förtrogna med enhetens utfall
Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen kommunicerar tydliga
förväntningar med hög ambition, samt omsätter (ny) kunskap och information
till primärvårdsenheterna på ett sätt som är enkelt för enheterna att ta till sig
Landsting med särskilt goda utfall utmärker sig vad gäller:

Lättillgängliga, lättförståeliga medicinska riktlinjer med tydliga
rekommendationer

Bred förankring av riktlinjer

2. Vårdenheten
har tydlig strategi
med riktade
insatser för
patienter med
sämre värden
3. Vårdenhetens
utfall för diabetesindikatorer är
ständigt på
personalens och
ledningens
agenda
Huvudman

4. Huvudmannen
omsätter snabbt
och effektivt ny
kunskap till
primärvården och
kommunicerar
tydligt förväntan
på mätbara
resultat
5. Huvudmannen
följer
uppmärksamt
utfall och
återkopplar till
verksamheterna

6. Prioritering av
diabetes i flerårigt
förbättringsarbete

Tvärs
organisationen

7. Kultur av
ägarskap för utfall
samt fokus på
sekundärprevention

Framgångsfaktorer i diabetesvården

Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen är intresserad av och
följer utfall (inte bara för landstinget som helhet utan för de olika
verksamheterna), har en tät dialog med vårdenheterna kring deras utfall, och
använder sig av återkoppling av utfall för att stimulera diskussion kring
förbättringsmöjligheter
Landsting med goda utfall utmärker sig vad gäller:

Huvudmannen återkopplar regelbundet utfall till vårdenheterna och
använder återkoppling som en möjlighet till kvalitetsdialog

Huvudmannen redovisar internt samtliga vårdenheters utfall, och
stimulerar därmed en jämförelse mellan enheter
Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen gjort en särskild satsning
på diabetes (som ett led i tydliga prioriteringar av fokusområden), och att ett
konsekvent och fokuserat förbättringsarbete pågått under flera år och därmed
getts chans att nå resultat.
Landsting med särskilt goda utfall utmärker sig vad gäller:

Satsning på diabetes, bottnande i politiska prioriteringar

Förbättringsarbete som pågått under ett flertal år
Med denna framgångsfaktor avses att den kultur som genomsyrar
verksamheten lägger stor vikt vid att uppnå förbättring genom att lära av och
ta ansvar för sina egna utfall, samt betonar prevention av följdsjukdomar.
Landsting med särskilt goda utfall beskriver följande:

Kultur av efterföljelse till riktlinjer

Stort ägarskap för utfall

Kultur som betonar vikten av prevention av följdsjukdomar
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1
Bakgrund
Skillnader mellan landsting tyder på
förbättringsmöjligheter för svensk diabetesvård
Diabetes är en folksjukdom som drabbar fem procent av invånarna. I och med
det välutvecklade nationella diabetesregistret (NDR) finns god tillgång till
information om olika enheters och landstings utfall för viktiga
kvalitetsindikatorer. Vissa förbättringar i utfall har observerats, men stora
variationer finns mellan landsting och vårdenheter – något som tyder på
möjligheter att lära av varandra. Det nationella programrådet för diabetes
arbetar för att öka den evidensbaserade praktiken och för en mer jämlik
diabetesvård, och denna studie ingår som en del i det arbetet.

1.1

Översikt över svensk diabetesvård

1.1.1

Diabetes är en folksjukdom

Idag lever cirka 365 000 svenskar med diagnosticerad diabetes, en av vår tids
stora folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). Av dessa har ca 15 procent
diabetes typ I och ca 85 procent har typ 2-diabetes. Det uppskattas att ytterligare
150 000 - 200 000 svenskar har sjukdomen utan att veta om det (Johansson,
2011; Socialstyrelsen, 2009). OECD och Internationella Diabetesfederationen
(IDF) uppskattar att prevalensen totalt sett ligger på omkring fem procent (IDF,
2012; OECD, 2010).
Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som innebär en stor omställning i livet
och krav på livsstilsförändringar. Många drabbas av komplikationer i form av
följdsjukdomar i hjärta, kärl, njurar, fötter, ögon och nerver, och sjukdomen
innebär en ökad dödlighet. Stora möjligheter finns dock att påverka genom
livsstilsförändringar och sekundärprevention.
En studie från Landstinget i Östergötland visar att den genomsnittliga
sjukvårdskostnaden per år är i genomsnitt 1,8 gånger högre för en person med
diabetes jämfört med en person utan diabetes (Wiréhn AB, 2008). En stor del av
kostnaden kan knytas till läkemedelsanvändning, som utgör ungefär en tredjedel
av kostnaderna (Henriksson, 2000). En hälsoekonomisk studie av forskare från
Lund beräknade att de totala kostnaderna för diabetes under 2005 var ca 9
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miljarder kronor (920 miljoner euro) (Bolin, Gip, Mörk, & Lindgren, 2009).
Socialstyrelsen räknar att vårdtillfällen med huvuddiagnosen diabetes står för
knappt en procent av den totala slutenvårdskostnaden och närmare tolv procent
om vårdtillfällen med diabetes som bidiagnos räknas in (baserat på kostnaden
för slutenvårdstillfällen och vårdkontakter i den öppna specialistvården med
diabetes som huvud- eller bidiagnos för personer 18 år och äldre, år 2009,
exkluderar primärvård) (Socialstyrelsen, 2011).
Antalet patienter med typ 2-diabetes ökar. En bidragande orsak till detta är en
ökande genomsnittsålder i befolkningen, där personer med diabetes också lever
allt längre vilket gör att dem blir fler. En ökad andel överviktiga beräknas öka
antalet personer med diabetes ytterligare under kommande år (Socialstyrelsen,
2009). De senaste åren ses också en försämring av de genomsnittliga värdena
för personer med typ 2-diabetes inom primärvården och av blodsockervärden
för nyupptäckta personer med diabetes (NDR, 2013). Detta tros enligt NDR:s
årsrapport för 2012 delvis bero på ett ökande BMI.
1.1.2

Svensk diabetesvård är framgångsrik

En utvärdering av diabetesvården som genomfördes av Socialstyrelsen under
2011 visar i de flesta fall positiva resultat och dessutom trender som tyder på
stadig förbättring över tid, både vad gäller vårdens processer och resultat för
patienter. Till exempel har antalet amputationer över fotled per 100 000
läkemedelsbehandlade personer med diabetes i åldrarna 40 år och äldre minskat
med mer än tio procent mellan 2007 och 2010, ett gott betyg åt arbetet med att
förebygga komplikationer (Socialstyrelsen, 2011).
Diabetessjukvården i Sverige kan på flera sätt sägas ligga i framkant jämfört
med andra områden. Det nationella diabetesregistret är ett av de kvalitetsregister
som kommit längst och har hög täckningsgrad i Sverige, vilket möjliggör
uppföljning och utvärdering av vårdprocesser och patientutfall på ett sätt som
ännu inte är möjligt för många sjukdomsområden. Diabetes är också ett av de
områden där störst evidens och konsensus finns kring behandling.
Socialstyrelsen kom 2010 ut med nationella riktlinjer för behandling av
diabetes, och dessa används i de flesta landsting (Socialstyrelsen, 2010).
Internationellt sett ligger Sverige bra till, även om det finns få aktuella
jämförelser. Jämförelser från World Health Organization visar att Sverige tillhör
den bästa tredjedelen i Europa när det gäller förlust av funktionsjusterade
levnadsår på grund av diabetes (Age-standardized disability-adjusted life years,
DALY:s, ett mått som används för att beräkna sjukdomsbördan på
populationsnivå) (World Health Organization, 2004).
1.1.3

Stora variationer tyder på förbättringsmöjligheter

Trots förbättringar ses stora skillnader mellan landstingen vad gäller utfall inom
diabetesvården. Skillnader ses både vad gäller livsstilsvariabler (till exempel
rökning, BMI), vårdprocesser (till exempel andel som får lipidsänkande
läkemedel, andel som genomgår ögonbottenundersökning), riskfaktorer (till
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exempel HbA1c och blodtryck) och medicinska utfall (till exempel
amputationer).
Till exempel hade Västernorrlands läns landsting 2012 närmare dubbelt så hög
andel patienter med diabetes i primärvården med HbA1c över 73 mmol/mol
(detta brukar användas som en gräns för kraftigt ökad risk för följdsjukdomar)
som Landstinget i Östergötland (Figur 1).
Procent
Östergötland
Halland
Sörmland
Västra Götaland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Skåne
Gävleborg
Uppsala
Blekinge
Dalarna
Värmland*
Gotland
Örebro
Stockholm
Västmanland
Norrbotten
Jämtland*
Västernorrland
Västerbotten*
*
Källa:

6,2
7,3
7,4
7,6
8,2
8,2
8,3
8,3
8,5
8,6
9,3
9,5
9,5
9,6
9,6
10,2
10,9
11,0
11,1
11,1
13,4

Osäkerhet föreligger kring utfall utifrån skillnader i mätmetod för HbA1c
Nationella Diabetes Registret, 2012

Figur 1: Andel patienter med typ 2-diabetes i primärvården med
HbA1c >73mmol/mol, 2012
Vidare har Blekinge läns landsting mer än dubbelt så stor andel patienter med
ett systoliskt blodtryck över 150 mmHg (som brukar användas som en gräns för
kraftigt ökad risk för följdsjukdomar) som Landstinget i Östergötland (Figur 2).
Se nästa sida.
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Procent
Östergötland
Västra Götaland
Kalmar
Västerbotten
Gävleborg
Värmland
Jönköping
Halland
Sörmland
Örebro
Kronoberg
Stockholm
Skåne
Jämtland
Gotland
Uppsala
Västernorrland
Dalarna
Västmanland
Norrbotten
Blekinge

13,1
15,3
15,5
15,8
16,1
16,3
16,4
16,7
17,5
17,6
17,8
18,4
18,5
18,7
18,8
19,5
20,1
21,3
22,9
23,3
26,6

Källa: Nationella Diabetes Registret, 2012

Figur 2: Andel patienter med typ 2-diabetes i primärvården med systoliskt
blodtryck ≥150 mmHg, 2012
Skillnaderna i utfall mellan vårdenheter inom samma landsting är också stora.
Till exempel har de vårdenheter i Västra Götalandsregionen som har sämst
utfall hälften så stor andel patienter som klarar behandlingsmålen för HbA1c
jämfört med de vårdenheter inom samma region som lyckas bäst (NDR, 2013).

1.2

Kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik

1.2.1

Begreppen kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvården innebär att vården ska
baseras på bästa möjliga vetenskapliga grund. Detta har länge varit en
självklarhet vad gäller till exempel nya läkemedel, men har de senaste åren fått
ytterligare ökat fokus. Detta kan delvis antas bero på ökade krav på en mer
jämlik vård och det ökande flödet av ny medicinsk information (Fernler, 2012).
Med kunskapsstyrning avses det systematiska arbete som genomförs för att
vårdpraxis ska baseras på bästa tillgängliga kunskap – allt i från att forskning
och utveckling av vårdens metoder sker, nya kunskapsunderlag utarbetas och
implementeras, vårdens praxis följs upp och analyseras. Uppföljningen bidrar
till ett lärande och åtgärder vidtas för att ytterligare förbättra vårdpraxis.
Landsting och regioner har under de senaste åren utvecklat sina system för
kunskapsstyrning i varierande omfattning. Målsättningen är att systemet ska
stödja en utveckling av vårdpraxis baserad på bästa tillgängliga kunskap. Målet
med kunskapsstyrningen är att uppnå en evidensbaserad praktik och därigenom
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skapa förutsättningar för en jämlik vård. Enligt SKL kan kunskapsstyrning
definieras som:
”Ett ständigt, systematiskt lärande där kunskap från brukaren/patienten,
praktiker och från forskningen vägs samman och används” (SKL, 2012).
Beskrivning av kunskapsstyrning i sjukvården
Arbetet med kunskapsstyrning beskrivs ibland i ett ramverk som kan delas in i tre
delar:
1.

Nationell styrning, stöd och uppföljning (makronivå) – På en nationell nivå
finns ett flertal aktörer ansvariga för att ta fram och omsätta systematiserad
kunskap som är väl underbyggda, ibland i form av riktlinjer. De ansvarar även
för att samla in och utvärdera ny data nationellt för att kunna skapa ny
systematiserad kunskap som ska omsättas.
2. Regional styrning, stöd och uppföljning (mesonivå) – Landstingen ansvarar
för att utifrån nationella kunskapsunderlag göra relevanta prioriteringar av
resurser, utforma lokalt anpassade riktlinjer och sprida dessa till professionen,
samt med hjälp av adekvata styrmedel och stödåtgärder säkerställa att
riktlinjerna följs.
3. Evidensbaserad praktik på lokal nivå (mikronivå)– Det är på den lokala nivån
som effekten av en effektiv kunskapsstyrning yttrar sig, i form av en
evidensbaserad praktik i mötet mellan professionen och patienten. Genom en
aktiv lokal uppföljning och utvärdering kan ett systematiskt lärande ske och
utgångspunkter ges för förbättringsarbeten där ny kunskap skapas som sedan
kan systematiseras.

1.2.2

Pågående arbete med kunskapsstyrning

Ett intensivt arbete med kunskapsstyrning pågår nationellt och lokalt. Sedan
2006 publicerar Socialstyrelsen och SKL Öppna jämförelser (ÖJ) i syfte att
”stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten” och för att
”erbjuda medborgarna full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter
åstadkommer” (SKL, 2012). Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg i
kunskapsstyrningen, och kan ge landsting och vårdgivare insikt i hur deras vård
jämför sig med andra och över tid genom ett stort antal indikatorer.
Sedan årsskiftet 2008/2009 utökades arbetet med kunskapsstyrning genom
etableringen av en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK).
NSK är en formell struktur för samverkan med strategiska uppgifter som att:





samverka vid val av områden för nationella kunskapsunderlag
samverka i arbetet med nationella kunskapsunderlag
samverka i arbetet med indikatorer för God Vård/Nationella register
samverka för större nytta av nationella kunskapsunderlag

NSK består av företrädare för hälso- och sjukvården från samtliga
sjukvårdsregioner, Sveriges kommuner och landsting samt myndigheterna
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk
utvärdering, Folkhälsoinstitutet, Smittskyddsinstitutet och Tandvårds- och
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läkemedelsförmånsverket. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska
Läkaresällskapet är inbjudna att delta.
Förutom ÖJ och NSK stödjer SKL utvecklingen av Nationella kvalitetsregister,
ett stort antal kvalitetsregister, bland annat det nationella diabetesregistret
(NDR).
NDR är ett nationellt kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra
diabetesvårdens kvalitet. NDR samlar in data för ca 350 000 patienter från
samtliga landsting och har en täckningsgrad på ca 90 procent av det uppskattade
antalet personer med diabetes i landet (NDR, 2013). NDR utvecklar årligen en
publik rapport om utvecklingen för de indikatorer man följer, och bedriver
sedan 2003 ett antal olika projekt för kvalitetsutveckling i diabetesvården (IQprojekt). Man har också under de senaste tio åren publicerat ett 20-tal artiklar i
nationella och internationella vetenskapliga tidsskrifter.
1.2.3

Diabetes som pilotområde

Diabetes har valts ut som ett pilotområde för ett fördjupat arbete kring
kunskapsstyrning och ingår som en del i den överenskommelse som träffats
mellan staten och SKL om vissa utvecklingsområden inom hälso- och
sjukvården 2013. En programidé bestående i att etablera Nationella programråd
har tagits fram av representanterna för sjukvårdsregionerna i Nationella
samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK). Som ett led i detta arbete har
landsting och regioner gått samman och etablerat det nationella programrådet
för diabetes som syftar till att samordna arbetet med kunskapsstyrning och bidra
till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Diabetes lämpar sig som
pilotområde för en satsning på kunskapsstyrning av flera skäl: Flera
kunskapsunderlag finns tillgängliga bland annat Socialstyrelsens nationella
riktlinjer från 2010, genom NDR finns god tillgång till data för att göra
jämförelser mellan landsting och enheter, och stora praxisvariationer ses i utfall
för viktiga kvalitetsindikatorer.
Programrådet består av experter från varje sjukvårdsregion med
tvärprofessionell sammansättning. Programrådet har fått i uppdrag att
fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i
vårdpraxis, identifiera oönskade variationer och behov av nya/reviderade
kunskapsunderlag samt utarbeta gemensamma nationella vårdprogram,
konsekvensbeskrivningar och förslag till implementeringsstöd. Insatserna syftar
till att minska praxisvariationer och öka följsamheten till bästa tillgängliga
kunskap, och utgår ifrån nationella utvärderingar och öppna jämförelser av
diabetesvården (SKL, 2013).
Programrådet genomför under 2013 ett antal åtgärder. Denna benchmarkstudie
ingår som en del av rådets arbete och syftar till att identifiera framgångsfaktorer
mellan landsting och enheter med särskilt goda utfall och de med mindre goda
utfall. Denna studie kan förhoppningsvis bidra till ett ökat lärande mellan
landsting och vårdenheter om vilka arbetssätt och processer som kan bidra till
en kvalitetsutveckling.
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2
Syfte och ansats
Identifiera framgångsfaktorer genom utvärdering av
skillnader mellan landsting för diabetes i primärvård
I detta kapitel beskrivs den ansats som använts i studien. Fyra landsting med
särskilt goda utfall och fyra landsting med mindre goda utfall har kartlagts och
jämförts för att identifiera faktorer som hänger samman med goda utfall.
Huvudfokus har legat på semistrukturerade djupintervjuer med nyckelpersoner
centralt i landstingen så väl som på enskilda vårdenheter.

2.1

Syfte och avgränsningar

De stora skillnader som observeras vad gäller HbA1c och blodtryck, både
mellan landsting och mellan primärvårdsenheter, tyder på att det finns
möjligheter att lära av varandra. Vad är det de framgångsrika landstingen och
primärvårdsenheterna gör annorlunda? Denna studie har genomförts i syfte att
genom ”benchmarking” av landsting identifiera just sådana faktorer framgångsfaktorer som kan knytas till goda utfall vad gäller diabetesvård i
primärvård.
Den aktuella studien fokuserar i första hand på att genom jämförande analys av
landsting kartlägga skillnader i utformningen av diabetesvården, och gör utifrån
dessa skillnader en ansats att identifiera framgångsfaktorer som hänger ihop
med goda utfall. Det är inte möjligt att med denna typ av ansats dra entydiga
slutsatser kring orsakssamband, utan beskrivningen av framgångsfaktorer
baserar sig på observerade skillnader. Det har heller inte varit möjligt att inom
avgränsningarna för denna studie analysera samtliga potentiella
bestämmelsefaktorer för diabetesvårdens kvalitet, och de identifierade
framgångsfaktorerna gör inte anspråk på att vara uttömmande. Det finns
ytterligare faktorer som är viktiga för en god diabetesvård.
Studien fokuserar på typ 2-diabetes i primärvård, och i första hand på skillnader
mellan landsting. För att få en bättre förståelse för vilka faktorer som är viktiga i
den faktiska vården har ansatsen även kompletterats med intervjuer med ett
antal vårdenheter. Studien har kartlagt faktorer på olika nivåer i organisationen,
som har gemensamt att de direkt eller indirekt påverkar den faktiska vård som
ges och därmed patienten. Ingen utvärdering av eller ställningstagande till olika
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medicinska behandlingsalternativ görs, utan fokus ligger istället på faktorer som
påverkar i vilken grad existerande nationella riktlinjer kommer till faktisk
tillämpning.
Studien har genomförts med ambitionen att identifiera tydliga
framgångsfaktorer som kan vara till konkret nytta i landstingens och
primärvårdsenheternas förbättringsarbete, för att på sikt kunna bidra till en ökad
kvalitet för diabetesvården.

2.2

Övergripande ansats

En ”benchmark”-ansats i tre steg används, där landsting (och
primärvårdsenheter) med särskilt goda utfall jämförs med sådana med mindre
goda utfall för att identifiera skillnader (Figur 3).

Urval

Observationer

Slutsatser kring
framgångsfaktorer

• Identifiering av
• Kvantitativa analyser
• Sammanställning av
lämpliga indikatorer
av möjliga bakgrundsslutsatser kring
för urval av landsting
och förklaringsfaktorer
framgångsfaktorer
och primärvårds• Intervjuer av
enheter för studie
nyckelpersoner inom
• Analys av eventuella
utvalda fokuslandsting
snedvridande
samt ett antal
bakgrundsfaktorer
vårdcentraler

Figur 3: Studiens övergripande angreppssätt
1. I ett första steg bjöds åtta landsting (och tio primärvårdsenheter) in för
att delta i studien baserat på utfall i Nationella Diabetesregistret. Stor
vikt lades vid urvalet av landsting; urvalet vägleddes av expertintervjuer
och analys av ett stort antal kvalitetsindikatorer och bakgrundsfaktorer.
2. I ett andra steg kartlades skillnader mellan landsting (och
primärvårdsenheter) genom en kombination av kvantitativ och
kvalitativ analys. Den viktigaste komponenten var intervjuer med
nyckelpersoner i de olika landstingen; totalt 80 semistrukturerade
intervjuer genomfördes med representanter från enskilda
primärvårdsenheter, primärvårdsledning, central landstingsledning och
politisk ledning.
3. I ett tredje steg formulerades ett antal framgångsfaktorer utifrån de
skillnader som identifierats i intervjuer och analyser.
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2.3

Metodbeskrivning

2.3.1

Urval av fokuslandsting och primärvårdsenheter

2.3.1.1

Intervjuer med experter inom svensk diabetesvård

Initiala hypotesgenererande intervjuer genomfördes med ett tiotal experter inom
svensk diabetesvård. Denna grupp inkluderade bland annat professorer,
statistiker, forskare och diabetesansvariga distriktsläkare. Intervjuerna var 45-60
minuter långa och genomfördes över telefon. Fokus var dels att utveckla
metoden för urval av fokuslandsting och dels att generera hypoteser på möjliga
framgångsfaktorer.
2.3.1.2

Val av indikatorer för selektion

Ett stort antal kvalitetsindikatorer finns tillgängliga i Nationella
Diabetesregistret, Socialstyrelsens nationella utvärdering och Öppna
Jämförelser. Indikatorerna kan översiktligt delas in i fyra kategorier (Figur 4).
Vilka landsting som har goda respektive mindre goda utfall varierar delvis
mellan olika indikatorer; det är inte nödvändigtvis samma landsting som har
goda utfall vad gäller till exempel livsstilsfaktorer, labbvärden och medicinska
utfall. Detta förhållande reflekterar bland annat den stora komplexitet som finns
i förhållandet mellan hälsa och dess bestämmelsefaktorer, och delvis olika
Översikt över indikatorer och mått
tidsperspektiv.
Vilket utgångsläge
har befolkningen/
patienterna?
Bakgrunds-/
livsstilsvariabler
-

BMI
Rökning
Fysisk aktivitet
Åldersfördelning

*
Källa:

Hur väl lyckas man
med kända kliniska
riskfaktorer?
Lab-variabler /
måluppfyllelse
- HbA1c (högt och
lågt)
- BT (högt och lågt)
- LDL-kolesterol
- Albuminuri

Vilket utfall får
patienterna?

Hur väl följer man
riktlinjer kring
omhändertagande?

Medicinska utfall

Processvariabler

- Amputation ovan
fotled
- Dialyskrävande
njursvikt
- Undvikbara
slutenvårdstillfällen*
- Dödlighet i hjärt/kärlsjukdom

- Lipidsänkande
läkemedel
- Ögonbottenscreening
- Fotundersökning
- Screening för
albuminuri
- Metforminanvändning

Måttet undvikbar slutenvård består av inläggningar på sjukhus i ett antal av Socialstyrelsen utvalda diagnoser
Socialstyrelsen (2012) Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård Bilaga 4 Indikatorbeskrivningar; Nationella Diabetesregistret (2013) Årsrapport 2012

Figur 4: Översikt över diabetesrelaterade kvalitetsindikatorer och mått
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Tre kriterier användes för att välja ut indikatorer för att identifiera landsting
med goda respektive mindre goda utfall. Indikatorerna skulle ha:




Hög relevans (viktig för patientens hälsa)
Stor påverkbarhet (möjlig för sjukvården att påverka inom en relativt
kort tidsperiod)
Hög robusthet (hålla en hög datakvalitet och metodsäkerhet)

Ett tiotal expertintervjuer genomfördes med utvalda experter inom
diabetesområdet för att inhämta deras syn på vilka indikatorer som bäst
uppfyllde dessa krav. Statistisk analys gjordes för att förstå vilka eventuella
samband som finns på landstingsnivå mellan de olika indikatorerna (data från
Nationella Diabetesregistret som rör primärvården har tolkats som data för typ
2-diabetes). En analys av datakvalitet och bortfall gjordes också.
Baserat på insikter från expertintervjuer och analyser valdes tre indikatorer ut
för att styra urvalet av fokuslandsting:






HbA1c > 73 mmol/mol: Indikatorn har stor påverkan på medicinska
utfall, möjligheten för sjukvården att påverka utfallet är relativt stor
utan stor tidsförskjutning, och indikatorn har en hög grad av
kompletthet i registrering. Andelen patienter med HbA1c >73
mmol/mol valdes istället för andelen patienter som uppnår målvärdet
HbA1c <52mmol/mol eller ett genomsnittligt värde eftersom det kan
anses vara särskilt prioriterat att få patienter har högt HbA1c. Det finns
också ett samband mellan variablerna; landsting som har en låg andel
patienter med HbA1c >73 mmol/mol har också generellt en hög andel
patienter med HbA1c <52 mmol/mol (Figur 5). Se nästa sida
Systoliskt blodtryck ≥150 mm Hg: Indikatorn har stor påverkan på
medicinska utfall, det finns en relativt stor möjlighet för sjukvården att
påverka utfallet utan stor tidsförskjutning samt en hög grad av
kompletthet i registrering. Andelen med blodtryck ≥150 mm Hg valdes
framför andelen patienter som uppnår målvärdet <130 mm Hg eftersom
det liksom för HbA1c anses vara särskilt prioriterat att en låg andel
patienter ligger över detta målvärde.
Andel med lipidsänkande läkemedel: Indikatorn har stor påverkan på
medicinska utfall (medicinska utfall som för närvarande har ett högt
bortfall i tillgängliga register), det finns en mycket stor möjlighet för
sjukvården att påverka utfallet utan tidsförskjutning samt en hög grad
av kompletthet i registrering för indikatorn.
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För Jämtland, Värmland och Västerbotten föreligger sannolikt metodproblem för HbA1c.
Nationella Diabetesregistret (2012)

Figur 5: Andel patienter med typ 2-diabetes som når behandlingsmål
(<52mmol/mol) respektive har högt HbA1c (>73mmol/mol) inom
primärvården, 2012
2.3.1.3

Analys av bakgrundsfaktorer

För att ytterligare underbygga valet av fokuslandsting studerades ett antal
bakgrundsfaktorer som skulle kunna tänkas påverka utfallet för till exempel
HbA1c utan att ha en direkt koppling till vårdens kvalitet. Syftet var att
identifiera eventuella systematiska skillnader mellan landsting i till exempel
socioekonomi som skulle kunna tänkas göra en jämförelse mindre relevant.
På individ- och vårdenhetsnivå finns sannolikt kopplingar mellan flera av dessa
variabler och utfall vad gäller till exempel HbA1c. På landstingsnivå ses dock
inte att dessa variabler i någon större utsträckning förklarar skillnaderna i utfall
Analys av bakgrundsvariabler
Analyserade variabler:







Prevalens av diabetes
Andelen arbetslösa
Medelålder
Andel födda utanför EU/EFTA
Utbildningsnivå
Andel patienter med BMI >35 kg/m2

För att undersöka variablernas samband med utfall för HbA1c genomfördes
korrelationsanalyser samt en multivariat linjär regressionsanalys. Inga tydliga
samband sågs mellan någon av faktorerna och utfall för HbA1c på
landstingsnivå (Figur 6). Se nästa sida.

Framgångsfaktorer i diabetesvården

18

14

HbA1c >73 mmol/mol*
Procent

Västerbotten

13
12
11
10
9
8

Västernorrland
Jämtland
Norrbotten
Västmanland
Värmland
Dalarna
Blekinge
Gävleborg
Gotland Örebro
Kalmar Kronoberg

Stockholm
Uppsala

Skåne
Västra Götaland

Södermanland Halland
Jönköping
Östergötland

7
0

0

20

22

24

26

28

30

32

Utbildningsnivå**
Procent
Not
*
**
Källa:

För Jämtland, Värmland och Västerbotten föreligger sannolikt metodproblem för inrapportering av HbA1c
Andel diabetespatienter med HbA1c>73 mmol/mol
Utbildningsnivå anger andel i befolkning som har en eftergymnasial utbildning >3 år eller forskarutbildning
Nationella Diabetesregistret (2011), Health Navigator-analys, SCB Regionstatistik (2013)

Figur 6: Andel patienter med typ 2-diabetes som har högt HbA1c
(>73mmol/mol) inom primärvården respektive andel av befolkning i landsting
med eftergymnasial utbildning, 2011
En multivariat linjär regressionsanalys visade en låg förklaringsgrad för
ovanstående variabler vad gäller andelen patienter med HbA1c < 52 mmol/mol.
Endast andel patienter med BMI >35 kg/m2 var statistiskt signifikant (-1,48, 95
% KI -2,96 – -0,004) med en relativt låg förklaringsgrad (R2 0,55). Det fanns
alltså ett svagt negativt samband mellan en högre andel personer med högt BMI
och bättre utfall.
Inga tydliga samband har observerats mellan bakgrundsvariabler som till
exempel socioekonomi och utfall på landstingsnivå, något som stärkte
hypotesen att det finns andra förklaringar, med större möjligheter för sjukvården
att påverka.
Inget tydligt samband ses heller mellan primärvårdskostnader och utfall för
HbA1c (Figur 7). Se nästa sida.
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För Jämtland, Värmland och Västerbotten föreligger sannolikt metodproblem för HbA1c
Andel diabetespatienter med HbA1c >73 mmol/mol
Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen
Health Navigator-analys, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling (2011) SKL, Nationella Diabetesregistret (2011)

Figur 7: Andel patienter med typ 2-diabetes som har högt HbA1c
(>73mmol/mol) inom primärvården respektive nettokostnad för primärvård per
invånare, 2011
2.3.1.4

Identifiering av fokuslandsting

Baserat på utfallet vad gäller HbA1c, blodtryck och lipidläkemedel erbjöds åtta
utvalda fokuslandsting att delta i studien. Samtliga tillfrågade landsting valde att
delta i studien, och respektive hälso- och sjukvårdsdirektör valde ut relevanta
nyckelpersoner att intervjua.
I urvalet togs också viss hänsyn även till andra faktorer. Exempelvis
exkluderades särskilt små landsting, samt landsting som har kända
metodproblem för någon av det tre urvalsindikatorerna. I NDR:s årsrapport för
2012:28 beskrivs metodproblem vad gäller HbA1c för Jämtland, Västerbotten
och Värmland. För dessa landsting ses avsevärt högre värden (2 mmol/mol) än
övriga riket, något som leder till en väsentlig förskjutning i andel patienter med
HbA1c > 73 mmol/mol.
I urvalet eftersträvades även en jämn geografisk fördelning av landstingen.
Utfallet för HbA1c och blodtryck illustreras i Figur 8. Se nästa sida.
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För Jämtland, Värmland och Västerbotten föreligger sannolikt metodproblem för HbA1c.
Andel diabetespatienter (<75 år) med blodtryck ≥150 mm Hg
Andel diabetespatienter med HbA1c >73 mmol/mol
Nationella Diabetesregistret (2012 ), Health Navigator-analys

Figur 8: Andel patienter med typ 2-diabetes som har högt HbA1c
(>73mmol/mol) inom primärvården respektive andel patienter med blodtryck
≥150 mmHg, 2012
Nedan beskrivs urvalet av fokuslandsting, med en kort motivering.
Landsting med särskilt goda utfall
Landstinget i Östergötland hade bäst utfall av alla landsting vad gäller
andelen diabetspatienter med HbA1c > 73 mmol/mol och blodtryck ≥150 mm
Hg, samt högst frekvens av lipidbehandling av alla landsting. Man hade också
förbättrat sig mer än genomsnittet vad gäller både blodtryck och blodsocker de
senaste två åren. Landstinget i Östergötland lyfts ofta fram som en förebild vad
gäller diabetesvården i primärvård.
Västra Götalandsregionen hade en god måluppfyllelse för HbA1c > 73
mmol/mol och hade näst bäst utfall vad gäller blodtryck i Sverige. Västra
Götalandsregionen hade även haft bäst utveckling vad gäller andelen patienter
med diabetes med blodtryck <130/80 mm Hg mellan åren 2011 och 2012 och
landstinget nämns som en förebild av flera experter vad gäller deras
systematiska satsning och arbete med diabetesvården.
Landstinget i Sörmland hade mycket goda utfall vad gäller andelen patienter
med diabetes med HbA1c > 73 mmol/mol, samt ett bättre utfall än genomsnittet
vad gäller andelen patienter med blodtryck ≥150 mm Hg. Mellan åren 2011och
2012 hade Landstinget Sörmland, förbättrat sina utfall vad gäller andelen
patienter med blodtryck ≥150 mm Hg mer än genomsnittet.
Landstinget i Jönköpings län hade näst bäst utfall av alla landsting vad gäller
andelen diabetspatienter med HbA1c > 73 mmol/mol samt ett bättre utfall än
genomsnittet vad gäller andelen patienter med blodtryck ≥150 mm Hg och
andelen med lipidsänkande läkemedel.
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Landsting med mindre goda utfall
Norrbottens läns landsting hade bland de minst goda utfallen av alla landsting
vad gäller andelen diabetspatienter med HbA1c > 73 mmol/mol och blodtryck
≥150 mm Hg, samt lägst användning av lipidsänkande läkemedel.
Landstinget Västmanland hade näst högst andel patienter av alla landsting
med HbA1c > 73 mmol/mol och blodtryck ≥150 mm Hg, samt en under
genomsnittlig användning av lipidsänkande läkemedel.
Stockholms läns landsting hade en av landets högsta andelar av patienter med
HbA1c >73 mmol/mol. Stockholms läns landsting uppvisade dessutom en
negativ trend avseende andelen patienter som uppnår behandlingsmålen på
HbA1c <52 mmol/mol och hade även landets lägsta andel med patienter med
diabetes med lipidsänkande läkemedel.
Landstinget Dalarna låg sämre än genomsnittet vad gäller andelen
diabetspatienter med HbA1c > 73 mmol/mol och hade i jämförelse med andra
landsting mycket svaga utfall vad gäller andelen patienter med blodtryck ≥150
mm Hg.
Det är också viktigt att notera vilka förändringar som skett över tid. För tre av
fyra fokuslandsting med goda utfall ses positiv trend de senaste åren vad gäller
andelen patienter som når behandlingsmålen för HbA1c, medan samtliga
fokuslandsting med sämre utfall uppvisar en negativ trend (Figur 9). Vad gäller
andelen patienter med HbA1c >73 mmol/mol har samtliga fokuslandsting sett
en negativ trend, med en ökande andel patienter med högt HbA1c.
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Figur 9: Andel patienter med typ 2-diabetes med HbA1c <52 mmol/mol i
primärvården, 2010-2012, procent
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2.3.2

Kartläggning av skillnader

2.3.2.1

Djupintervjuer med nyckelpersoner i diabetesvården

Djupintervjuer med ledare och beslutsfattare inom fokuslandsting
Djupintervjuer genomfördes med 44 beslutsfattare och nyckelpersoner. Minst
tre intervjuer genomfördes för varje landsting, och upp till nio intervjuer
genomfördes för de största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting
och Västra Götalandsregionen). Urvalet av intervjupersoner gjordes i samråd
med en person utsedd av respektive hälso- och sjukvårdsdirektör, och vid
urvalet eftersträvades att inkludera personer från flera delar av organisationen
(politisk ledning, huvudmannens tjänstemannaorganisation, primärvårdsledning
samt diabetesråd eller liknande). Intervjuerna var 45-75 minuter långa, och hölls
på den intervjuades arbetsplats alternativt över telefon.
En semistrukturerad intervjumall användes vid intervjuerna. Fokus för
intervjuerna var att kartlägga hur diabetesvården i primärvård är utformad i
respektive landsting, samt förstå vilka faktorer de intervjuade personerna i
första hand menar påverkar vårdens genomförande och i förlängningen
landstingets samlade utfall. Stor vikt lades vid hur olika faktorer påverkar den
faktiska vård som ges; för samtliga föreslagna framgångsfaktorer eller
utmaningar ställdes frågan ”på vilket sätt och genom vilka mekanismer påverkar
detta den faktiska vård och behandling som patienten får?”
Genomförda intervjuer med fokuslandsting:
Landstinget i Östergötland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget Sörmland
Norrbottens läns landsting
Stockholms läns landsting
Landstinget Västmanland
Landstinget Dalarna

Fyra intervjuer
Åtta intervjuer
Fyra intervjuer
Fyra intervjuer
Tre intervjuer
Tio intervjuer
Fem intervjuer
Sex intervjuer

Djupintervjuer med chefer och medarbetare vid vårdenheter
Djupintervjuer genomfördes med totalt 22 chefer och medarbetare vid tio
vårdenheter i Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och
Landstinget Västmanland.
Urval av vårdenheter skedde i dialog med respektive huvudman, och enheter
som uppvisar särskilt goda respektive mindre goda utfall valdes ut och erbjöds
att delta. I urvalet togs särskild hänsyn till socioekonomi; en strävan har varit att
välja enheter som har ett gott utfall trots ett mindre fördelaktig socioekonomiskt
utgångsläge eller ett mindre gott utfall trots god socioekonomi.
Intervjuerna var 30-60 minuter långa, och hölls över telefon. En
semistrukturerad intervjumall användes även vid dessa intervjuer. Fokus för
intervjuerna var att kartlägga diabetesvårdens utformning på respektive
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vårdenhet, samt belysa vad vårdenheterna ser som centrala faktorer i vårdens
utformning.
Genomförda intervjuer med vårdenhetsenheter:
Stockholms läns landsting



Två enheter med särskilt goda utfall
Två enheter med mindre goda utfall

Västra Götalandsregionen


Två enheter med särskilt goda utfall

Landstinget i Västmanland


Fyra enheter med mindre goda utfall

2.3.2.2

Kvalitativ analys

Kvalitativ analys gjordes av utvalda faktorer som kan tänkas påverka vårdens
utformning, i syfte att identifiera eventuella skillnader mellan landsting med
goda respektive mindre goda utfall.





Medicinska riktlinjer: Riktlinjer från de åtta fokuslandstingen jämfördes
med avseende på tillgänglighet, tydlighet och innehåll i
rekommendationer.
Förfrågningsunderlag: Förfrågningsunderlag för primärvården
jämfördes med avseende på förekomst och formulering av krav.
Ersättningsmodeller; Ersättningsmodeller för primärvården jämfördes
med avseende på generell utformning och utformning av eventuell
målrelaterad ersättning.

2.3.2.3

Kvantitativ analys

Kvantitativ analys gjordes av ett antal faktorer som kan tänkas påverka eller
avspegla vårdens utformning, i syfte att identifiera eventuella skillnader mellan
landsting med goda respektive mindre goda utfall. Kvantitativa analyser
genomfördes i första hand för att vidare undersöka insikter från djupintervjuer,
och analyserna fokuserade på några viktiga övergripande faktorer.
Jämförelser gjordes i första hand mellan landsting. Enskilda analyser
genomfördes på vårdenhetsnivå, då med syftet att identifiera skillnader mellan
landstingen i graden av variation.
Samtliga analyser har gjorts baserade på statistik, inga analyser har gjorts
utifrån persondata.
Kvantitativa analyser


Läkemedelsförbrukning; Expediering av olika typer av
diabetesläkemedel (ATC-kod A10 Diabetesmedel) analyserades baserat
på offentlig statistik från Läkemedelsregistret, och jämfördes mellan
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landstingen. Indikatorer som jämfördes inkluderar det totala antalet
definierade dygnsdoser (DDD), antalet patienter som hämtat ut olika
typer av diabetesläkemedel som andel av det totala antalet patienter som
hämtat ut diabetesläkemedel, samt antalet DDD per patient och
läkemedel.
Bemanning; Skillnader mellan landsting i läkarbemanning analyserades
med hjälp av Sveriges läkarförbunds undersökning av bemanning i
primärvården från 2012. Antalet listade patienter per heltidsarbetande
fast specialistläkare och läkare på längre vikariat jämfördes.
Spridning i utfall mellan vårdenheter; För att analysera spridningen i
utfall mellan landstingen jämfördes standardavvikelsen för andelen
patienter med diabetes med HbA1c>73 mmol/mol mellan
vårdenheterna inom landstingen.
Besöksfrekvens; För Stockholms läns landsting och Västra
Götalandsregionen jämfördes det genomsnittliga antalet besök hos
läkare med diagnosen diabetes under 2012 per patienter med diabetes
mellan vårdenheterna.

2.3.3

Beskrivning av framgångsfaktorer

Intervjuer och analys genererade insikter om skillnader och likheter mellan de
olika fokuslandstingen och primärvårdsenheterna. De tydligaste systematiska
skillnaderna som verkade hänga ihop med goda utfall sammanställdes till ett
mindre antal framgångsfaktorer, med syfte att göra dem användbara för
praktiskt förbättringsarbete i landstingen och på primärvårdsenheterna.
Vad menas med framgångsfaktorer?
Med framgångsfaktorer menas faktorer i sjukvården som i kartläggningen av
utvalda landsting och enheter särskilt tydligt tycks hänga ihop med goda utfall, i
första hand vad gäller HbA1c och blodtryck. I första hand ligger fokus på
skillnader i vad som görs och hur, och i andra hand på att identifiera de
viktigaste strukturer som skapar förutsättningar för dessa aktiviteter.
Framgångsfaktorerna särskiljer landsting eller primärvårdsenheter med goda
utfall från de med mindre goda utfall. Tydliga skillnader krävdes därför för att
klassas som en framgångsfaktor, och de faktorer som beskrivs lyftes fram som
viktiga av en majoritet av landstingen/enheterna med goda utfall. Olika faktorer
är dock viktiga i olika landsting, och något som lyfts som en framgångsfaktor i
ett landsting kan vara mindre viktigt för ett annat. Faktorer som särskilt betonas
av ett eller två landsting inkluderas därför i undantagsfall. För att inkluderas
som framgångsfaktor krävdes också en logisk koppling mellan
framgångsfaktorn och goda utfall.
Det är också viktigt att betona vad som inte menas med framgångsfaktorer.
Framgångsfaktorerna tar inte ställning till behandlingsalternativ för den enskilde
patienten, och bedömer inte värdet i olika behandlingsalternativ eller
ifrågasätter rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Fokus ligger
istället på vilka faktorer, på olika nivåer i organisationen, som möjliggör att de
bästa behandlingsalternativen kommer rätt patient till godo på rätt sätt och i rätt
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tid. Framgångsfaktorerna gör inte heller anspråk på att vara heltäckande. Med
största sannolikhet finns både ytterligare skillnader mellan landstingen och
andra gemensamma faktorer som är viktiga för en god vård.
Den valda ansatsen har några inneboende utmaningar. Att observera skillnader i
utformningen av diabetesvården i olika landsting respektive primärvårdsenheter
är inte samma sak som att kunna hävda orsakssamband. I första hand beskrivs
de skillnader som observerats, och låter läsaren själv dra slutsatser kring
orsakssamband.
I nästa kapitel presenteras de sju framgångsfaktorer som identifierats.
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3
Resultat
Sju framgångsfaktorer framträder som urskiljer landsting
med särskilt goda utfall
Ett antal skillnader observeras mellan landsting med särskilt goda och mindre
goda utfall, och baserat på dessa har sju framgångsfaktorer formulerats.
Förhoppningen är att beskrivningen ska kunna stimulera till diskussion och
bidra till ett fortsatt förbättringsarbete.
I detta kapitel beskrivs de sju framgångsfaktorer som identifierats i studien.
Stort fokus har lagts vid att förstå vilka faktorer i den faktiska vården (eller på
mikronivå) som hänger samman med goda utfall, och vilka faktorer som i sin
tur påverkar denna vård (på mesonivå; makronivå ej i fokus i denna studie).
Det som påverkar patienten är vilken faktisk vård som ges; hur ofta och på
vilket sätt personalen vid primärvårdsenheten interagerar med patienten,
innehållet i dessa kontakter, och vilka effekter dessa kontakter får på patientens
behandling. De stora skillnaderna i utfall som ses mellan landsting och
vårdenheter kan anses spegla faktiska skillnader i den vård som ges, och att de
enheter som lyckas bättre faktiskt gör något konkret annorlunda. De
framgångsfaktorer som identifierats som direkt rör vårdenheternas arbete
beskrivs i framgångsfaktor 1-3 (mikronivå).
Ett stort antal faktorer påverkar i sin tur vilken vård som ges på vårdenheten:
strukturer, processer och arbetssätt hos huvudmannen skapar olika
förutsättningar för den faktiska vården och utgör därför viktiga faktorer
(mesonivå). Dessutom finns faktorer som går på tvärs av hela organisationen
och som påverkar vilken vård som ges.
I figur 10 (se nästa sida) beskrivs ett enkelt ramverk som visar hur
framgångsfaktorerna berör olika delar av organisationen, och i Tabell 1 (se sida
29) beskrivs faktorerna kort.

Framgångsfaktorer i diabetesvården

27

Patienter

7. Ägarskap för
utfall & fokus
på
prevention

1. Fokus på snabbt uppnå
målvärden
2. Riktade insatser vid sämre
värden
3. Diabetesresultat ständigt på
agendan

Primärvårdsenheter

4. Spridning av kunskap och
förväntan på resultat
5. Uppmärksam uppföljning
och återkoppling
6. Flerårigt förbättringsarbete
kring diabetes

Huvudman

Nationell och
internationell
kunskap och struktur

Figur 10: Ramverk för framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer i diabetesvården

28

Mikro

Meso

Makro

Del av organisationen
Primärvårdsenheter

Framgångsfaktor

Kortfattad beskrivning

1. Diabetesteamet
har fokus på att
varje patient
snabbt ska uppnå
relevanta
målvärden

Med denna framgångsfaktor avses att diabetesteamet låter sina kontakter med
patienten och sina ställningstaganden kring behandling vägledas av en
målmedvetenhet att utan onödiga dröjsmål snabbt uppnå goda evidensbaserade
målvärden.
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:

En proaktiv läkemedelsbehandling, ofta baserad i tydliga
behandlingstrappor (riktlinjer för när man ska byta till annat
preparat)

En strukturerad ansats vad gäller vårdkontakter, som innebär att
man aktivt kallar majoriteten av patienter med diabetes enligt en
fördefinierad struktur
Med denna framgångsfaktor avses att vårdenheten har en tydlig strategi för att
fånga upp patienter med särskilt dåliga värden vad gäller riskfaktorer och rikta
särskilt intensiva insatser till dem
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:

Kraftigt differentierad besöksfrekvens

Proaktiv identifiering av patienter med sämre värden

Tillgång till diabetessjuksköterska
Med denna framgångsfaktor avses att vårdenhetsledningen återkommande för
en dialog med medarbetarna kring enhetens diabetesutfall, med diskussion
kring förbättringsmöjligheter kopplat till frekvent uppföljning och återkoppling
av utfall
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:

Vårdenhetens ledning för en tät dialog med medarbetarna kring
enhetens utfall

Medarbetarna är förtrogna med enhetens utfall
Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen kommunicerar tydliga
förväntningar med hög ambition, samt omsätter (ny) kunskap och information
till primärvårdsenheterna på ett sätt som är enkelt för enheterna att ta till sig
Landsting med särskilt goda utfall utmärker sig vad gäller:

Lättillgängliga, lättförståeliga medicinska riktlinjer med tydliga
rekommendationer

Bred förankring av riktlinjer

2. Vårdenheten
har tydlig strategi
med riktade
insatser för
patienter med
sämre värden
3. Vårdenhetens
utfall för diabetesindikatorer är
ständigt på
personalens och
ledningens
agenda
Huvudman

4. Huvudmannen
omsätter snabbt
och effektivt ny
kunskap till
primärvården och
kommunicerar
tydligt förväntan
på mätbara
resultat
5. Huvudmannen
följer
uppmärksamt
utfall och
återkopplar till
verksamheterna

6. Prioritering av
diabetes i flerårigt
förbättringsarbete

Tvärs
organisationen

7. Kultur av
ägarskap för utfall
samt fokus på
sekundärprevention

Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen är intresserad av och följer
utfall (inte bara för landstinget som helhet utan för de olika verksamheterna),
har en tät dialog med vårdenheterna kring deras utfall, och använder sig av
återkoppling av utfall för att stimulera diskussion kring förbättringsmöjligheter
Landsting med goda utfall utmärker sig vad gäller:

Huvudmannen återkopplar regelbundet utfall till vårdenheterna och
använder återkoppling som en möjlighet till kvalitetsdialog

Huvudmannen redovisar internt samtliga vårdenheters utfall, och
stimulerar därmed en jämförelse mellan enheter
Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen gjort en särskild satsning
på diabetes (som ett led i tydliga prioriteringar av fokusområden), och att ett
konsekvent och fokuserat förbättringsarbete pågått under flera år och därmed
getts chans att nå resultat.
Landsting med särskilt goda utfall utmärker sig vad gäller:

Satsning på diabetes, bottnande i politiska prioriteringar

Förbättringsarbete som pågått under ett flertal år
Med denna framgångsfaktor avses att den kultur som genomsyrar
verksamheten lägger stor vikt vid att uppnå förbättring genom att lära av och ta
ansvar för sina egna utfall, samt betonar prevention av följdsjukdomar.
Landsting med särskilt goda utfall beskriver följande:

Kultur av efterföljelse till riktlinjer

Stort ägarskap för utfall

Kultur som betonar vikten av prevention av följdsjukdomar

Tabell 1: Kortfattad beskrivning av framgångsfaktorerna
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3.1
Framgångsfaktor 1: Diabetesteamet har fokus på
att varje patient snabbt ska uppnå relevanta målvärden
Med denna framgångsfaktor avses att diabetesteamet låter sina kontakter med
patienten och sina ställningstaganden kring behandling vägledas av en
målmedvetenhet att utan onödiga dröjsmål snabbt uppnå goda evidensbaserade
målvärden.
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:



En proaktiv läkemedelsbehandling, ofta baserad i tydliga
behandlingstrappor (riktlinjer för när man ska byta till nästa preparat)
En strukturerad ansats vad gäller vårdkontakter, som innebär att man
aktivt kallar majoriteten av patienter med diabetes enligt en
fördefinierad struktur

Behandling av riskfaktorer måste anpassas efter varje enskild patient; olika mål
vad gäller till exempel HbA1c och blodtryck kan vara relevanta för olika
patienter, i olika skeden av sjukdomen och i olika situationer i livet. Denna
individuella anpassning kan dock göras utifrån olika inställning till vad som är
rätt nivå vad gäller behandling. Det observeras att enheter (och landsting) med
bättre utfall vad gäller HbA1c och blodtryck också lägger större vikt vid dessa
riskfaktorer, och betonar en mer aggressiv inställning till behandling av dem.
En proaktiv anpassning av kontaktfrekvens och behandling utifrån varje patients
situation, med en tydlig målsättning att utifrån varje patients förutsättningar
uppnå så bra värden som möjligt verkar hänga ihop med goda utfall. Vid
intervjuer framkommer också tillkortakommanden; av olika anledningar lyckas
man inte i tillräcklig utsträckning vara proaktiv. Vissa enheter lyckas dock i
större utsträckning än andra. Nedan följer en beskrivning av några av de
faktorer som verkar utmärka dessa enheter:
3.1.1
Proaktiv läkemedelsbehandling baserad i tydliga
behandlingstrappor
En stark evidensbas finns för värdet av sekundärprevention genom kontroll av
riskfaktorer (HbA1c, blodtryck, lipider), och riktlinjer för behandling av dessa
beskrivs i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes (Socialstyrelsen,
2010). I praktiken varierar det dock förstås hur målinriktat man behandlar
riskfaktorerna och vilka nivåer man ser som önskvärda.
Primärvårdsenheter med goda utfall
Tre av fyra intervjuade vårdenheter med goda utfall betonar särskilt vikten av en
målinriktad läkemedelsbehandling för att nå goda utfall vad gäller
riskfaktorerna, och menar att de rör sig snabbare uppför behandlingstrappan än
andra vårdenheter (och använder tydliga behandlingstrappor för att åstadkomma
detta). En av vårdenheterna betonar den pedagogiska vikten av
läkemedelsbehandling: ”Vi går tidigt in med metformin; det visar också
patienten att vi ser allvarligt på sjukdomen”. Inom flera av dessa vårdenheter är
även diabetessköterskan deltagande i rekommendationer kring val av
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läkemedelsbehandling ”jag följer utvecklingen i HbA1c, och ser jag att det
håller på att gå åt pipan inleder jag en dialog kring möjligheten att pröva
insulin”.
Primärvårdsenheter med mindre goda utfall
Samtliga sex intervjuade vårdenheter med mindre goda utfall beskriver istället
att de inte ser sig själva som särskilt proaktiva vad gäller läkemedelsbehandling,
och att de själva tycker att de ofta dröjer för länge med att initiera eller justera
behandling. De beskriver också i högre utsträckning ett kraftigt individberoende
med stor variation mellan olika läkare och distriktssköteskor. En läkare säger:
”[behandling] beror på vilken läkare man går till; vissa är inte uppdaterade”,
och ”vi försöker råda bot på detta genom att låta den mest proaktive läkaren
föreläsa för de andra”. En diabetessköterska säger: ”Vi diabetessköterskor ser
att det är en skillnad mellan hur proaktiv man är som läkare”. På en annan
vårdenhet beskriver man sin ståndpunkt i termer av ”att stoppa i sig piller är
inget självändamål” och en distriktssköterska upplever att
läkemedelsbehandling främst är läkarens ansvar. En diabetesansvarig läkare
beskriver en onödigt lång avvaktan med att sätta in metformin efter diagnos,
framför allt vad gäller yngre patienter, att benägenheten att vara proaktiv
varierar mellan olika läkare på vårdenheten, och att friheten att tolka riktlinjerna
är stor. Ytterligare en vårdenhet betonar skillnaderna mellan olika läkare; ”mitt
mål är att man ska vara aktiv i början, men vi läkare är inte en homogen grupp”.
3.1.2 Strukturerad ansats för vårdkontakter, med aktiva kallelser
En proaktiv behandling kräver en tillräckligt frekvent kontakt mellan läkare/ssk
och patient. Olika patienter har olika behov, och kontaktfrekvensen (och
kontaktsättet) bör förstås anpassas efter detta. Stora skillnader finns mellan
vårdenheternas hantering och planering av vårdkontakter, och observationerna
är att vårdenheter med goda utfall i högre grad planerar sina diabeteskontroller
och aktivt kallar patienter (även om vissa enheter med mindre goda utfall också
använder aktiva kallelser). Man kan argumentera för att egen bokning av
kontroller stärker patientens ägarskap för sin egen hälsa (’patient
empowerment’). Å andra sidan finns en risk att kontrollerna blir mindre
frekventa om det är helt upp till patienten att initiera kontakt. Denna risk kan
tänkas vara särskilt stor för patienter med lägre motivation och större
utmaningar. Flera intervjuade landsting betonar vikten av att kalla patienter till
kontroller.
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Primärvårdsenheter med goda utfall
Samtliga fyra intervjuade vårdenheter med goda utfall beskriver att de aktivt
kallar en majoritet av sina patienter. En enhet betonar särskilt fördelarna med en
tydlig bevaknings- och kallelselista: ”Vi planerar över året för att få en jämn
arbetsbörda och för att säkerställa att ingen missas”. En annan vårdenhet
beskriver en målmedvetenhet i att nå alla patienter: ”Vi kallar dem tills de
kommer [på kontroll]”.
Primärvårdsenheter med mindre goda utfall
Endast två av sex intervjuade vårdenheter med mindre goda utfall beskriver att
de kallar majoriteten av patienter med diabetes till kontroller. (En av dessa
beskriver också hur de haft problem med att patienter ej registrerats som
patienter med diabetes och därför inte kallats). Övriga fyra vårdenheter berättar
att de inte kallar en majoritet av patienter med diabetes till kontroller. En
vårdenhet berättar att de ”saknar lokala rutiner och [att] det är upp till patienten
att be om att få komma”, och en annan beskriver hur ”man har rätt att komma
men det är upp till patienten att ringa och boka tid”.
Besöksfrekvens
Analys av hur ofta patienter med diabetes besöker vårdenheten visar skillnader
mellan vårdenheter (avser samtliga läkarbesök, och exkluderar patienter som
haft noll besök 2012). Inget tydligt samband ses dock mellan besöksfrekvens
och HbA1c. De vårdenheter som har en sämre måluppfyllelse för HbA1c träffar
inte systematiskt sina patienter oftare, men inte heller mer sällan.
Genomsnittligt antal läkarbesök per patienter med diabetes var under 2012 1,9 i
Stockholms läns landsting och 1,6 i Västra Götalandsregionen (för de patienter
som haft ett besök i primärvården under 2012). Eftersom analysen dock bara
täcker patienter som haft minst ett besök vid vårdenheten under året finns
sannolikt ytterligare en grupp patienter som inte haft något besök och därför i
verkligheten drar ned besöksfrekvensen något.
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Figur 11: Antal besök per patient per vårdenhet i primärvården, Västra
Götalandsregionen, 2012
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Vårdenhetsporträtt
Närhälsan Stora Höga VC, Stora Höga
Närhälsan Stora Höga ligger i Stora Höga i Stenungsunds kommun, 4 mil norr
om Göteborg. Vårdenheten har ca 7000 listade patienter. Vårdenheten har
mycket goda utfall vad gäller blodglukos bland sina patienter och hade bäst
medelvärde vad gäller HbA1c i Västra Götalandsregionen 2012. Vid intervjuer
beskrivs ett gott utgångsläge i form av goda socioekonomiska förutsättningar
och en hög kontinuitet bland personalen. Man beskriver också några arbetssätt
som man särskilt tror bidrar till de goda resultaten:











Områdesansvar och kontinuitet: Läkarna har ett områdesansvar vilket
gör att patienten träffar samma läkare i så stor utsträckning som möjligt.
Välutbildad diabetessköterska: Diabetssköterskan på vårdenheten har
gått flera tilläggsutbildningar och har goda förutsättningar för att
förmedla den kunskap patienten behöver.
Regelbunden uppföljning av utfall: HbA1c följs upp och diskuteras
regelbundet på diabetesronder med diabetessköterska och
diabetesansvarig läkare där även patienter med särskilt stora behov
identifieras. På månatliga arbetsplatsträffar diskuteras även
förbättringsmöjligheter och Verksamhetschefen följer också
regelbundet upp förbättringsarbetet med diabetsteamet.
Särskilt proaktiv läkemedelsbehandling: Intervjuade personer betonar
en proaktiv läkemedelsbehandling, och menar att man står ut jämfört
med andra vårdenheter. T.ex. sätts metformin in direkt vid diagnos.
Flera av de intervjuade medarbetarna betonar den stora pedagogiska
betydelse detta har utöver de rent medicinska aspekterna; det förmedlar
att det finns en diagnos som ska tas på allvar och behandlas.
Extra fokus på patienter med sämre värden: Stora Höga har valt att
fokusera särskilt på yngre patienter med dåliga värden. Dessa
identifieras vid regelbundna diabetesronder och får en intensivare
behandling med grupputbildning utformade efter ett särskilt
pedagogiskt program.
Hög följsamhet till riktlinjer: Flera intervjuade personer betonar
betydelsen av en hög följsamhet till de kliniska riktlinjerna, och menar
att vårdenheten lyckats särskilt väl med detta. Man har utvecklat en
egen lathund utifrån de regionala riktlinjerna, som bland annat tydliggör
behandlingsriktlinjer och uppsatta målvärden samt ger handfasta
anvisningar anpassade till vårdenhetens förhållanden.

Patientunderlag
Kan man då inte tänka sig att skillnaderna mellan vårdenheter beror på vilket
patientunderlag man har? En del intervjuade personer lyfter skillnader i
socioekonomi som en viktig förklaring till olika utfall. Ett ofta använt mått på
socioekonomiska förutsättningar och vårdbehov är Care Need Index (CNI); ju
högre CNI desto sämre socioekonomiska förutsättningar. En jämförelse av
samtliga vårdenheter i Västra Götalandsregionen visar att det finns ett samband
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mellan CNI hos befolkningen och HbA1c hos patienter med typ 2-diabetes i
samma område, men att det endast i statistisk mening förklarar en liten del av de
skillnader i utfall som ses (Figur 12).
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Figur 12: Andel patienter med typ 2-diabetes med HbA1c>73mmol/mol i
primärvården respektive CNI-värde, Västra Götalandsregionen, 2012

3.2
Framgångsfaktor 2: Vårdenheten har tydlig strategi
med riktade insatser för patienter med sämre värden
Med denna framgångsfaktor avses att vårdcentralen har en tydlig strategi för att
identifiera patienter med särskilt dåliga värden vad gäller riskfaktorer och rikta
särskilt intensiva insatser till dem.
Att ha HbA1c över 73 mmol/mol innebär en ökad risk för komplikationer, och
ett viktigt mål för diabetesvården är därmed att så få patienter som möjligt ska
ha ett så högt HbA1c. Detta kan delvis kräva andra strategier än att uppnå
målvärdet 52 mmol/mol.
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:



Kraftigt differentierad besöksfrekvens
Proaktiv identifiering av patienter med sämre värden

3.2.1

Kraftigt differentierad besöksfrekvens

De flesta är överens om att patienter med sämre värden vad gäller riskfaktorer
som HbA1c och blodtryck bör ha en tätare kontakt med sjukvården, och detta
uttrycks också i landstingens riktlinjer. Detta kan dock tolkas olika, och olika
stort fokus kan läggas vid särskilt frekvent kontakt för de med sämre värden.
Flera intervjuade landsting betonar vikten av att patienter med sämre värden får
en tillräckligt frekvent vårdkontakt. En variation kan observeras mellan
vårdenheterna i inställningen till differentiering av besöksfrekvens:
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Primärvårdsenheter med goda utfall
Samtliga fyra intervjuade vårdenheter med goda utfall betonar särskilt vikten av
en differentierad besöksfrekvens, det vill säga att patienter med sämre värden
eller särskilda utmaningar har en tätare kontakt med vårdenheten. En vårdenhet
med goda utfall beskriver hur ”vissa patienter behöver komma tio gånger på ett
år, och då får de självklart det”. En vårdenhet med goda utfall beskriver en
etablerad rutin för en högre besöksfrekvens för unga patienter med sämre
värden; dessa patienter får automatiskt två sjuksköterskebesök bokade direkt vid
upptäckt.
Primärvårdsenheter med mindre goda utfall
Vårdenheter med mindre goda utfall beskriver också att de träffar patienter med
sämre värden något oftare, men beskriver inte lika tydligt en differentierad
besöksfrekvens. En läkare berättar om en önskan om en mer differentierad
ansats: ”vi kallar mest efter slentrian; man borde kalla mer efter behov”.
Ytterligare en läkare beskriver hur ”vi har inte tid att följa upp de patienter som
inte kommer och som förmodligen har sämre värden”. En vårdenhet med
mindre goda utfall beskriver en avsaknad av rutiner för att följa upp
riskpatienter; ”Det är upp till varje enskild läkare att kalla sina patienter och
våra sjuksköterskor har för närvarande inte tid att följa upp patienter som inte
kommer”.
3.2.2

Proaktiv identifiering av patienter med sämre värden

Riktade insatser till patienter med sämre värden underlättas av att dessa
individer systematiskt identifieras och uppmärksammas på vårdenheten. Risken
för att en patient med sämre värden ”faller mellan stolarna” är mindre om en
strategi finns för att identifiera dem. Skillnader kan ses i olika vårdenheters
ansats:
Primärvårdsenheter med goda utfall
Vårdenheter med goda utfall beskriver i högre grad utvecklade strategier för att
särskilt fånga upp patienter med sämre värden. En vårdenhet beskriver hur
diabetessjuksköterskorna håller koll på vilka som har dåliga värden och
säkerställer att dessa kallas oftare, medan en annan beskriver en uttalad strategi
att särskilt fokusera på unga med dåliga värden. Två vårdenheter beskriver hur
de särskilt identifierar och flaggar patienter med dåliga värden; patienter med
dåliga (eller inga) värden identifieras antingen i journalverktyget, RAVE, eller
diskuteras i särskilda diabetesronder.
Primärvårdsenheter med mindre goda utfall
Vårdenheter med mindre goda utfall beskriver inga särskilda strategier för att
särskilt identifiera riskpatienter. De beskriver istället hur det är upp till den
enskilde läkaren eller sjuksköterskan att säkerställa att patienten får adekvat
behandling. En vårdenhet beskriver ”vi kanske kollar lite extra på yngre
patienter med HbA1c över 60 mmol/mol, men inget strukturerat”. Ytterligare en
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vårdenhet beskriver hur det inte förs några diskussioner i diabetesteamet kring
patienter med sämre värden; ”det är upp till varje läkare att sköta detta”.
Vårdenhetsporträtt
Capio Wasa, Södertälje
Vårdenheten Capio Wasa i Södertälje beskriver ett patientunderlag med en hög
prevalens av diabetes och en mångfald av kulturer, där tolk ofta krävs. Man är
stolta över att man trots dessa utmaningar kan uppvisa bland Stockholms bästa
utfall vad gäller HbA1c.
Vårdenheten betonar vikten av en hög kontinuitet bland personalen; de flesta
har arbetat på vårdenheten länge, flera stycken över tio år. Man betonar även ett
antal andra faktorer bakom framgångarna:










Individanpassning: Man arbetar aktivt med individanpassad information
och råd för att öka patientens medverkan En diabetessjuksköterska
betonar vikten av att anpassa informationen efter patientens situation.
Till exempel beskriver hon hur man på mottagningen utvecklat kostråd
anpassade till olika matkulturer.
Aktiv kallelse: Man använder kallelser för att säkerställa att kontroller
görs: Alla patienter kallas regelbundet, samtidigt som de med sämre
värden bevakas särskilt. Ett av målen är att skapa en jämn arbetsbörda
och hinna med alla, och varje år skapas en plan med ett visst antal
besök i varje period.
Proaktiv läkemedelsbehandling: Man betonar särskilt en proaktiv
läkemedelsbehandling, och menar att det är en av orsakerna bakom de
goda utfallen. Kost och motion är basen, men metformin sätts oftast in
inom 2-3 månader från diagnos.
Uppföljning och återkoppling: Man följer noga enhetens utfall, och
dessa används både för att diskutera förbättringsmöjligheter för hela
vårdenheten och för att identifiera patienter med särskilt stora behov.
NDR-utfall följs varje månad av diabetessjuksköterskorna, och
vårdenhetschefen har utsett en ansvarig person för varje kvalitetsmål
som följs av huvudmannen.
Aktiv identifiering av ’riskpatienter’: Man använder aktivt landstingets
verktyg för uppföljning, RAVE, varje månad för att identifiera patienter
som särskilt bör uppmärksammas, till exempel på grund av dåliga
värden eller avsaknad av blodsockervärden.

3.2.3

Tillgång till diabetessjuksköterska

Tillgång till diabetessjuksköterska lyfts fram av samtliga intervjuade landsting
och vårdenheter som en central faktor i diabetesvården i primärvård.
Diabetessjuksköterskan beskrivs som en viktig faktor bakom både intensiv
behandling och fokus på patienter med sämre värden. En intervjuad person
beskriver hur diabetessjuksköterskan bidrar till hög tillgänglighet och
kontinuitet för patienten, och hur fokus på enbart diabetes skapar möjligheter att
vara proaktiv; ”diabetessjuksköterskans roll som spindel i nätet är ovärderlig”.
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Det har inte funnits möjlighet att göra en uttömmande analys av
diabetessjukskötersketätheten i olika landsting, och vi kan utifrån intervjuer inte
identifiera genomgående skillnader mellan landstingen med goda och mindre
goda utfall. Tre av fyra landsting med särskilt goda utfall beskriver att samtliga
vårdenheter har tillgång till diabetessjuksköterska (undantag Landstinget i
Östergötland). I landsting med mindre goda utfall beskrivs en blandad bild. I
Stockholms läns landsting och Norrbottens läns landsting verkar det saknas
diabetessjuksköterskor på en del vårdenheter. I Landstinget Dalarna beskrivs att
samtliga landstingsdrivna vårdenheter har diabetessjuksköterskor, men att man
inte vet om detta gäller även för de privata enheterna. I Landstinget
Västmanland uppges att samtliga vårdenheter har en diabetessjuksköterska. Vid
intervjuer med vårdenheter framträder en bild där samtliga intervjuade
vårdenheter med goda utfall har minst en diabetessjuksköterska, medan
diabetessjuksköterska delvis saknas på enheter med mindre goda utfall (saknas
helt på två av sex intervjuade enheter, och har endast funnits sedan cirka 6
månader på en tredje).
Vårdenheter med goda utfall beskriver i högre utsträckning ett diabetesteam
som träffas och diskuterar sina patienter, medan enheter med mindre goda utfall
i högre grad betonar individuella läkare och sjuksköterskors eget ansvar.

3.3
Framgångsfaktor 3: Vårdenhetens utfall för
diabetesindikatorer är ständigt på personalens och ledningens
agenda
Med denna framgångsfaktor avses att vårdcentralsledningen konsekvent för en
dialog med medarbetarna kring enhetens diabetesutfall, med diskussion kring
förbättringsmöjligheter kopplat till frekvent uppföljning och återkoppling av
utfall.
De vårdenheter som lyckas särskilt bra beskriver följande:



Vårdenhetens ledning för en tät dialog med medarbetarna kring
enhetens utfall
Medarbetarna är förtrogna med enhetens utfall

Ett starkt och kvalitetsfokuserat nära ledarskap är viktigt för att främja en
proaktiv diabetesvård som fångar upp patienter med särskilt stora behov. Ett
starkt ledarskap lyfts fram som en faktor bakom goda utfall av både
vårdenhetschefer och medarbetare i intervjuer med vårdenheter. Det finns
många aspekter av ledarskap; det som särskilt står ut vid intervjuer med
vårdenheter är ledningens fokus på utfall.
3.3.1
Vårdenhetens ledning för en tät dialog med medarbetarna
kring enhetens utfall
I intervjuer beskrivs hur ett tydligt fokus på, och dialog kring, utfall bidragit till
en kultur av proaktiv behandling av riskfaktorer. Genom en frekvent
uppföljning och återkoppling av enhetens utfall skapas en ansvarskultur och en
möjlighet till professionell dialog kring arbetssätt, behandlingsalternativ,
patientutfall och förbättringsmöjligheter. Diskussion kring enhetens utfall kan
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fokusera på individuella patienter (vilka är våra patienter med störst behov och
hur kan vi hjälpa dem), jämförelse över tid (kan vi se att våra ändrade arbetssätt
har effekt över tid) och jämförelse med andra enheter (kan vi lära oss något av
grannvårdenheten som trots liknande förutsättningar når bättre utfall).
Primärvårdsenheter med goda utfall
Samtliga intervjuade vårdenheter med goda utfall beskriver en ledning som är
engagerad i diabetesvården, regelbundet återkopplar utfall, och leder en
diskussion kring utfall och förbättringsmöjligheter: En framgångsrik vårdenhet i
Västra Götalandsregionen beskriver återkoppling av utfall, drivet av en
engagerad vårdenhetschef, som en viktig faktor bakom enhetens goda resultat.
Återkoppling av utfall från NDR görs varje kvartal eller varje månad i möten
där utfall och förbättringsmöjligheter diskuteras. En framgångsrik vårdenhet i
Stockholms läns landsting lyfter vikten av uppföljning, och vårdenhetschefen
berättar att hon ofta går in i NDR och tittar på enhetens utfall. Ytterligare en
vårdenhet med goda resultat i Stockholms läns landsting beskriver regelbundna
samtal kring enhetens utfall mellan vårdenhetschefen och
diabetessjuksköterskan.
Primärvårdsenheter med mindre goda utfall
Vårdenheter med mindre goda utfall beskriver en mer sporadisk, eller ingen,
återkoppling av utfall. En vårdenhet i Stockholms läns landsting beskriver att
man saknar rutiner för uppföljning och återkoppling; ingen återkoppling ges
från ledningen och det är upp till enskilda läkare att följa upp sina egna utfall.
Ytterligare en vårdenhet beskriver att man endast använder RAVE som
patientöversikt, och inte för att studera utfall för enheten; ”det är nog
enhetschefens ansvar, men vi i personalen har inte fått någon återkoppling kring
detta”. På en tredje vårdenhet säger vårdenhetschefen att hon ”självklart pratar
kvalitet med medarbetarna, även om det inte sker strukturerat” medan
diabetessjuksköterskan upplever att ”enhetens utfall kommuniceras inte”.
Ytterligare en intervjuad person beskriver: ”Vi har ingen rutin alls för att
återkoppla från NDR, och vet inte heller hur man gör”.
3.3.2 Vårdenheten känner väl till sina utfall
Kännedom om enhetens egna utfall speglar en insikt i hur väl den egna vården
lyckas. Det kan också ses som en förutsättning för välgrundade diskussioner om
förbättringsmöjligheter.
Samtliga fyra intervjuade vårdenheter med goda utfall kände till och hade
studerat sina utfall. Två av sex intervjuade vårdenheter med mindre goda utfall
kände inte alls till sina utfall, medan resterande fyra översiktligt kände till sina
egna dem, men inte kunde säga om de var bra eller dåliga i jämförelse med
andra. En intervjuad läkare berättade att hon tittat i RAVE för första gången
med anledning av vår planerade intervju, och ytterligare en vårdenhet beskriver
hur man blev ”överraskade över att man låg så pass dåligt till”.
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Som svar på frågan ”vad fick er att komma igång med ett fokuserat
kvalitetsarbete” lyfter flera intervjuade vårdenheter fram möjligheten att följa
sina egna utfall i NDR. Man beskriver hur registrering i NDR lett till ett ökat
fokus på diabetesutfall och ett intresse för att se utfall. Diskussion kring
enhetens utfall lett till ökad diskussion av utmaningar och
förbättringsmöjligheter, som i sin tur lett till justeringar av arbetssätt;
”Inrapportering av data till NDR gjorde att vi började följa upp våra utfall, och
det gjorde i sin tur att vi blev bättre”. En vårdenhet beskriver hur ett stort fokus
från vårdenhetschefen på diabetes ledde till diskussioner kring hur vården av
personer med diabetes fungerade, och att man gjorde förändringar till det bättre.
Andra vårdenheter betonar tillgången till en engagerad och proaktiv
diabetessjuksköterska; ”när diabetessjuksköterskan kom in så kunde vi på ett
bättre sätt få till ett strukturerat diabetesarbete”.

3.4
Framgångsfaktor 4: Huvudmannen omsätter snabbt
och effektivt ny kunskap till primärvården och kommunicerar
tydligt förväntan på mätbara resultat
Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen kommunicerar tydliga
förväntningar med hög ambition, samt omsätter (ny) adekvat kunskap och
information till primärvårdsenheterna på ett sätt som är enkelt för enheterna att
ta till sig.
Landsting med särskilt goda utfall utmärker sig vad gäller:



Lättillgängliga, lättförståeliga medicinska riktlinjer med tydliga
rekommendationer
En bred förankring av riktlinjer

Det som direkt påverkar patienten, och därmed utfallet, är arbetet på
vårdenheterna, där flera framgångsfaktorer beskrivits ovan. Vårdenheten är
dock inte oberoende av signaler från omvärlden, utan påverkas av stöd och
styrning från huvudmannen. Till exempel påverkar riktlinjer, villkor för
verksamheten och övriga budskap från huvudmannen hur vården utformas och
ges.
I denna studie har flera aspekter av kommunikation av förväntningar och
kunskap från huvudmannen studerats. Stora skillnader ses mellan landstingen.
De mest systematiska skillnaderna berör utvecklandet och utformningen av
medicinska riktlinjer. Studien observerar att landstingen med goda utfall över
lag har riktlinjer som är tydligare och mer lättillgängliga, samt är väl förankrade
i organisationen.
Inga systematiska skillnader mellan landsting med goda och mindre goda utfall
ses vad gäller utformning av förfrågningsunderlag för primärvården eller
ersättningsmodeller. Dock finns intressanta skillnader mellan landstingen som
kan utgöra möjliga lärdomar. Dessa beskrivs närmare nedan.
Studien har inte heller kunnat identifiera tydliga systematiska skillnader i den
utbildning/fortbildning som landstingen erbjuder vårdenheterna, eller i hur tät
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(formell eller informell) dialog de olika huvudmännen har med sina
vårdenheter. Båda dessa utgör sannolikt viktiga faktorer vad gäller att föra ut
kunskap, men ett val har gjorts att inte lyfta dem vidare.
3.4.1

Lättillgängliga och tydliga riktlinjer

Lokala och regionala riktlinjer baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Dock innebär varje lokal anpassning med nödvändighet tolkningar och
prioriteringar. Varje landsting väljer också sitt eget format för riktlinjerna, och
gör olika val vad gäller avvägningen mellan hög detaljnivå och
korthet. Det är därför inte förvånande att vissa skillnader ses
Tre landsting är tydligare i
sina rekommendationer kring
mellan landstingens riktlinjer.
metforminbehandling

De analyserade landstingens diabetesriktlinjers längd varierar
från två till över 40 sidor. Tre av fyra studerade landsting med
goda utfall har riktlinjer kortare än tio sidor, medan landstingen
med mindre goda utfall har mer omfattande riktlinjer (15-44
sidor). Ett av landstingen med mindre goda utfall, Landstinget
Dalarna, saknar ännu landstingsövergripande riktlinjer; arbete
pågår med att utveckla sådana (Tabell 2). Se nästa sida.

Landstinget i Östergötland
anger som enda landsting
gränsvärden för byte av
läkemedelsbehandling

Riktlinjernas längd är en avvägning mellan å ena sidan fullständighet och
detaljrikedom och å andra sidan tydlighet och lättillgänglighet; vilket som är
viktigast kan se olika ut för olika personer och vid olika tillfällen. Intervjuer
pekar dock på att korta och tydliga riktlinjer ofta föredras på grund av
enkelheten i att använda dem i patientmötet. Det faktum att de flesta landsting
med goda utfall använder korta ”lathundar” väcker frågan om dessa i högre grad
kommer till faktisk användning.
Vissa skillnader ses också i det medicinska innehållet, specifikt vad gäller
graden av tydlighet vad gäller läkemedelsbehandling:


Landsting med goda utfall har medicinska riktlinjer som
rekommenderar en något mer intensiv läkemedelsbehandling. Fyra
landsting (varav tre med goda utfall) skriver explicit att behandling med
metformin ska inledas antingen direkt vid diagnos eller inom 1-3
månader från diagnos, medan resterande landsting något mindre
specifikt rekommenderar metformin ”efter livsstilsbehandling”.

Landstinget i Östergötland står ut som det enda studerade
landsting som anger gränsvärden för HbA1c när olika typer
av läkemedelsbehandling ska inledas, något som i intervjuer
beskrivs syfta till att främja snabbare rörelse uppåt i
behandlingstrappan (Tabell 2). Se nästa sida.

Tre av fyra landsting
med goda utfall har
korta riktlinjer (<8
sidor)

Det skulle vara en kraftig förenkling att hävda att dessa
skillnader ensamt skulle förklara bättre utfall. Det är dock rimligt att anta att de
mer aggressivt formulerade rekommendationerna speglar ett aktivt
ställningstagande hos den grupp som utformat riktlinjerna, och att dessa
nyansskillnader kommer att återspeglas i den faktiska vården.
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Landsting

Landstinget i
Östergötland

Riktlinjer

”Vård-program
diabetes”

Tillgänglig- Del av landstingssidan, samlade
het
riktlinjer

Västra
Landstinget
Götalandsregionen i Jönköpings
län
”Medicinska
”Fakta Typ
riktlinjer Diabetes 2 Diabetes”
- typ 2”

Landstinget
Sörmland

Norrbottens
läns
landsting
”Riktlinjer
”Diabetes
för
Mellitus –
handläggning HÖK”
av diabetes”

Del av landstings- Separat
sidan, samlade
webbsida,
riktlinjer
FAKTA

Del av
landstingssidan,
samlade
riktlinjer
Webbaserad,
~40 sidor
(+2 sid
lathund)
Årskontroll
Minst årliga
läkare.
läkarbesök,
Kallelse
däremellan
nämns ej
diab-ssk.
Kallelse
nämns ej
1.Metformin 1.Metformin
efter
efter
livstilsbeh.
livstilsbeh.
2.Inga
2.Inga
gränsvärden gränsvärden
3.Nya lm enl 3.Nya lm
FASS
när annat ej
fungerat

Stockholms
läns
landsting
”Viss –
Vårdprogram
Diabetes”

Del av
landstingssidan,
samlade
riktlinjer
Utskrivbar, 2 sidor Webbaserad, Utskrivbar, 2
~8 sidor.
sidor

Separat
webbsida,
VISS.nu

Inga tydliga
rekommendationer.
Kallelse av
ögonklinik

Minst årliga läkaroch diab-sskbesök. Kallelse
nämns ej

Läkare
årligen, ssk
1-2 ggr/år.
Kallelse av
ögonklinik

Läkemedels 1. Metformin efter
behandling 1-3 mån
blodglukos 2. Tydliga
gränsvärden för
lm-byte
3. Försiktighet med
nya lm

1. Metformin
direkt vid diagnos
2. Inga
gränsvärden.
3. Nya lm kan
prövas

Utformning Webbaserad, ~33
sidor

Vårdkontakter

Regelbundenhet
rekommenderas.
Kallelse
nämns ej
1.Metformin
vid debut för
yngre pat
2.Inga
gränsvärden.
3.Nya lm till
definierade
typ-patienter

Årliga besök
läkare, årliga
besök diabssk. Kallelse
av
ögonklinik
1.Metformin 1.Intensivefter
beh. med
livstilsbeh
metformin
2.Inga
från debuten
gränsvärden 2.Inga
3.Nya lm
gränsvärden
endast i
3.Nya lm
enstaka fall
kan prövas

Intervjuer förstärker intrycket att rekommendationer kring intensiv
läkemedelsbehandling hänger samman med goda utfall:





Landstinget i Östergötland står ut genom sina goda utfall, sina tydliga
gränsvärden för läkemedelsbehandling och sin relativt sett höga
insulinanvändning (Figur 13). Se nästa sida. Flera intervjuade personer
från Landstinget i Östergötland lyfter också proaktivitet i
läkemedelsbehandlingen som en nyckelfaktor bakom landstingets goda
utfall. Man beskriver en medveten strategi där tydliga riktlinjer speglar
en generell inställning (även om en viss diskussion verkar förekomma
kring användandet av exakta gränsvärden).
Flera vårdenheter med goda utfall lyfter också vikten av att riktlinjer
tydligt förespråkar aggressiv läkemedelsbehandling, och en vårdenhet
har också utformat egna riktlinjer som de menar är tydligare än
landstingets och därmed främjar en mer proaktiv läkemedelsbehandling.
Skillnader ses mellan landstingen vad gäller läkemedelsanvändning.
Bortsett från Landstinget i Östergötland, ses dock inga systematiska
skillnader mellan landsting med goda utfall och mindre goda utfall.
Landsting med goda utfall har inte överlag en högre insulinanvändning.
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”Vårdprogram för
vuxna med
diabetes”

Del av
landstingssida inga
samlade
riktlinjer
Webbaserad, Utskrivbar,
~15 sidor
44 sidor

Tabell 2: Jämförelse av landstingens medicinska riktlinjer



Landstinget Landstinget
Västmanland Dalarna
Saknar
lokala
riktlinjer,
utveckling
pågår

DDD* per läkemedelsbehandlad patient med diabetes typ 1 och 2**, 2012,
Övriga***
antal
Inkretiner

Metformin
Insuliner

SU-preparat

492

35

14

454

36

472

15

480

25

493
26

485

29

449

463

33
35

456
23
54

174

164

164

164

215

212

209

222

27
43

55

69

60

154

170

175

238

220

217

Landstinget
Dalarna

Landstinget
Västmanland

26
46

156
155

281

244

Landstinget i
Östergötland
*
**
***
Källa:

Norrbottens
Landstinget i
Läns Landsting Jönköpings Län

Landstinget
Västra
Stockholms
Sörmland Götalandsregionen Läns Landsting

Definierad dygnsdos
Antal expedierade DDD delat med antal unika personnummer som hämtat ut A10 Diabetesmedel i läkemedelsregistret
Inkluderar glitazoner, disackaridashämmare och perorala blodglukossänkande medel (kombinationer)
Socialstyrelsens statistikdatabas , Läkemedelsregistret (2013-04-24); HN analys

Figur 13: Antal definierade dygnsdoser (DDD) per läkemedelsbehandlad
diabetiker, 2012, antal
3.4.2

Väl förankrade riktlinjer

Riktlinjer är bara effektiva om de används och efterföljs. Sannolikheten för
detta ökar om riktlinjerna, utöver att vara lättillgängliga, har en hög trovärdighet
hos aktiva läkare och diabetessjuksköterskor. Landstingen har valt olika
ansatser för hur man utvecklar och förankrar riktlinjer, och arbetar med olika
strukturer.
Primärvårdsenheter med goda utfall
Intervjuade personer från landsting med goda utfall beskriver att ett grundligt
förankringsarbete vid utarbetandet av nya riktlinjer bidragit till en hög
trovärdighet. De pekar också på en utbredd samsyn kring behandlingsmål och
metoder som en bidragande faktor till hög följsamhet och därigenom goda
utfall.
Beskrivning av utveckling och förankring av riktlinjer
Västra Götalandsregionen
I Västra Götalandsregionen har arbetet med riktlinjer systematiserats de senaste
fyra åren, något som man tror har ökat användningen av och följsamheten till
riktlinjer.




Riktlinjer utvecklas nu alltid på direkt uppdrag av hälso- och
sjukvårdsdirektören, och efter en gap- och behovsanalys; inga riktlinjer
får utvecklas utan sådant uppdrag.
Man har utvecklat en standardmall för riktlinjer. En målsättning har
varit att öka användandet av korta lathundar, och i mindre utsträckning
använda långa vårdprogram. Man vill också att riktlinjer inom olika
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Medelvärde



sjukdomsområden ska vara konsekvent utformade; läsaren ska känna
igen de begrepp som används. För att öka tydligheten har man anställt
en medicinsk redaktör med journalistutbildning för att stödja
författargrupperna (”det är svårt att få dem att formulera sig kort”).
För att öka tillgängligheten och användningen har man samlat samtliga
regionala riktlinjer och vårdprogram i en gemensam portal
(”Vårdaktörsportalen”).

Man beskriver också ett grundligt förankringsarbete:






Förslag på nya riktlinjer skickas på remiss i sex veckor till samtliga
förvaltningar. Tidigare har primärvårdsdirektören kommenterat
riktlinjerna för primärvårdens räkning. Då denna företräder endast de
offentliga vårdenheterna har man nyligen tagit fram en ny modell för
förankring där både privata och offentliga aktörer kan delta. Ett
reviderat förslag behandlas sedan av program- och prioriteringsrådet,
och beslut om implementering tas av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Vid införandet av diabetesriktlinjerna skickades nyhetsbrev ut till
samtliga vårdenheter, och två kunskapsseminarier á 150 deltagare
anordnades för att sprida kunskapen om de nya riktlinjerna.
Utöver kunskapsseminarier ingick diskussion om implementering av
nya riktlinjer i den besöksturné som tidigare beskrivits, där samtliga
vårdenheter besöktes.

Landstinget i Östergötland
I Landstinget i Östergötland beskrivs ”en stor tillit till experterna som skrivit de
lokala riktlinjerna” som en bidragande faktor till hög följsamhet och goda utfall.




Man betonar att man var först med att utveckla egna riktlinjer på 90talet; ”Vi var först med att bryta ned [de nationella riktlinjerna] till egna
riktlinjer, och fick snabbt ut dem till alla enheter”. Redan då fanns ett
diabetesråd, som från början bestod av fyra läkare, men nu har en
tvärprofessionell representation från flera delar av organisationen
(primärvårdens tre distrikt, medicinklinikerna, dietist, fotterapeut,
patientrepresentanter, koordinatorer och kvalitetsansvariga
sjuksköterskor).
När de nya nationella riktlinjerna kom 2010 ansvarade diabetesrådet för
att utveckla nya lokala riktlinjer Inspel inhämtades via mail från
samtliga diabetesansvariga läkare och sjuksköterskor på vårdenheterna,
och möjligheter att komma med inspel kring riktlinjerna fanns på de
årliga diabetesdagarna. Förslaget på riktlinjer förankrades även med
huvudmannen, särskilt med fokus på eventuell påverkan på
ansvarsfördelning mellan primärvård och specialistvård.

Landstinget Sörmland
Även i Landstinget Sörmland beskrivs en omfattande process för utveckling och
förankring av de regionala riktlinjerna.
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Utvecklingen av det regionala vårdprogrammet tog sin utgångspunkt i
de lokala vårdprogram som redan fanns från varje medicinklinik och
man betonar vikten av lokal förankring; ”vårdprogrammet måste vara
lokalt förankrat innan det kunde bli länsövergripande”. Ett flertal
förankringsmöten hölls i respektive stad, där alla ”diabetesmänniskor”
bjöds in.
Redan 1989 gjordes en ansats att utveckla ett regionalt vårdprogram,
men en intervjuad person beskriver hur ”det var helt nödvändigt att få
de lokala programmen på plats innan tiden var mogen för att utveckla
ett gemensamt regionalt program”.
Den lokala förankringen ses idag som kritisk för att man nu har uppnått
en relativt stor acceptans för de regionala riktlinjerna. ”Nu har vi
kommit förbi diskussionen kring riktlinjer; alla accepterar dem. Nästa
steg är att utveckla diabetesprocessen”.

Landstinget i Jönköpings län
I Landstinget i Jönköpings län utvecklades riktlinjerna av en central kommitté
med tvärprofessionell representation från både primär- och specialistvård samt
en patientrepresentant. Intervjuade personer beskriver hur förslaget på nya
riktlinjer förankrades med huvudmannen men inte skickades ut på remiss till
vårdcentralerna. Istället lanserades riktlinjerna med en prövoperiod, under
vilken vårdenheterna hade möjlighet att komma in med kommentarer. Vid nästa
årliga öppna diabetesmöte samlades synpunkter på de nya riktlinjerna in.
Primärvårdsenheter med mindre goda utfall
För landstingen med mindre goda utfall är bilden mer blandad. Ett av
landstingen saknar riktlinjer, och ser förankring som ett viktigt moment i den
pågående utvecklingen av riktlinjer. Ett annat landsting beskriver en grundlig
förankringsprocess, som dock skett relativt nyligen. Ytterligare ett landsting
beskriver förankringsarbete, men lyfter också brister i mandat och förankring.
Beskrivning av utveckling och förankring av riktlinjer:
Landstinget Dalarna
Landstinget Dalarna har ännu inga landstingsövergripande riktlinjer utan arbetar
just nu med att utveckla dessa. Man beskriver också att det delvis saknas en
acceptans för de nationellt satta målen och riktlinjerna, och betonar vikten av
lokal förankring i den pågående processen med att ta fram riktlinjer.
Landstinget Västmanland
Man beskriver en lång förankringsprocess som verkar ha varit grundlig och
inkluderade remiss till vårdenheterna. Landstinget Västmanland s riktlinjer kom
dock inte förrän under 2012, och förankringsarbetet och riktlinjerna kan därför
antas ännu inte ha nått full effekt.
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Norrbottens läns landsting
Riktlinjer togs fram 2006 på initiativ av en projektgrupp i samband med en
inventering av diabetesvården. Dessa förankrades genom sex klinik- och
verksamhetsmöten. Det är dock först senare som gruppen fick ett formellt
mandat och ägarskap i samband med övergången till en expertgrupp.
Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting genomförde under 2009 ett kunskapsseminarium
med 130 deltagare och en gapanalys, som en del av Socialstyrelsens
remissförfarande i samband med utvecklingen av de nya nationella riktlinjerna.
När de färdiga riktlinjerna kom 2010 uppdaterades existerande vårdprogram.
Det nya vårdprogrammet granskades av en arbetsgrupp med representanter för
professionen, Specialitetsrådet för endokrinologi och metabola sjukdomar
(Stockholms medicinska råd) och Stockholms läns läkemedelskommittés
expertråd. Vårdprogrammet presenterades även för intresserade vårdenheter i
samband med återkommande frivilliga utbildningsinsatser genomförda av det
landstingsfinansierade Centrum för allmänmedicin (CEFAM). Förslaget
skickades ej ut på någon allmän remiss till vårdenheter.
3.4.3 Förfrågningsunderlag
Jämförelse av förfrågningsunderlagen för primärvården har inte visat några
systematiska skillnader mellan landsting med goda respektive mindre goda
utfall: (Tabell 3) Se nästa sida.








Samtliga åtta landsting
Efterföljelse till riktlinjer/vårdprogram: Samtliga
kräver (eller belönar)
landsting kräver efterföljelse av
registrering i NDR
riktlinjer/vårdprogram, och sex av åtta kräver
registrering i NDR (resterande två ger målrelaterad
ersättning för registrering).
Målnivåer: Det har inte varit möjligt att identifiera några explicita krav
på att uppnå specifika genomsnittliga nivåer vad
Endast tre landsting
gäller till exempel blodtryck eller HbA1c, och inte
kräver tillgång till
heller några krav på förbättrade utfall över tid.
diabetessjuksköterska
Diabetessjuksköterska: Endast tre landsting
observeras ha explicita krav på tillgång till
diabetessjuksköterska; Västra Götalandsregionen, Landstinget
Sörmland (goda utfall) samt Landstinget Västmanland (mindre goda
utfall). Resterande landsting ställer krav på ” nödvändig kompetens”
eller liknande svagare formulering.
Fortbildning: Kraven på fortbildning skiljer sig. Två landsting kräver
deltagande i utbildning som anordnas generellt, ej diabetesspecifika,
medan resterande landsting använder mer allmänt hållna formuleringar
om utbildning och kompetensutveckling.

Synen på upphandlingsunderlaget skiljer sig mellan landstingen; flera
intervjuade personer betonar att beställaren inte bör detaljstyra verksamheten
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medan andra betonar vikten av tydliga krav: ”viktigt att beställarna skärper
kraven på utbildning och bemanning”.
Tabell 3: Jämförelse av krav i förfrågningsunderlag för primärvård
Landstinget
i
Östergötland
...den breda
kompetens
som krävs
för att
fullgöra
uppdraget

Västra
Götalandsregionen

Utbildning

Personal ska
få den
komp-utv
som
erfordras

Utvecklingsarbete

LT:s infomöten &
utv-arb inkl.
årligt uppfmöte
JA

Landsting

Bemanning

Registrering i
NDR

Landstinget i
Jönköpings
län
Bemanning
som
säkerställer
kontinuiteten,
minst 2 läkare

Landstinget
Sörmland

Norrbottens
läns landsting

Kompetens som
krävs för att
fullgöra uppdraget
inkl. diab-ssk

Kompetens
som krävs för
att fullgöra
basuppdraget

Ska på anmodan
delta i sådan utb
som anordnas

Personal ska
få den utb
som behövs

Personal ska ges
möjlighet att delta
i utb.

Uppf-möte minst
1 ggr/år

LT:s arb med
ständiga förb

Nej, men
målrelaterad
ersättning

Ja

...insatser av
specialistutbildad SSK

Stockholms
läns
landsting
...minst en
DSK

Landstinget
Västmanland

Landstinget
Dalarna

...SSK med
diabetes och
pedagogik

Ska åta sig
givna
uppdrag
inom utb &
utv-arb

Personal ska
få komp-utv
som
erfordras

Ska driva den
komp-utv som
behövs

Verksamhetsdialog
minst 2 ggr/ år.
DAL & DAS ska
delta i Diab-forum

Ska delta i
uppf-möten

Ska delta i
uppf-möten

Verksamhetsdialog
2 ggr/år

Minst 2 läk
och 2 ssk
med
adekvat
utb, leg.
och
lämplighet
Personal
ska delta i
fortbildning
som LT
kallar till
Inga krav
på möten

Ja

Ja

Nej, men
målrelaterad
ersättning

Ja

Ja

3.4.4 Ersättningsmodeller
Ersättningsmodellerna för primärvården, och användningen av målrelaterad
ersättning, skiljer sig mellan landstingen. Det har dock inte i studien kunnat ses
några systematiska skillnader mellan landstingen med goda
respektive mindre goda utfall.
Västra
Götalandsregionen är det
enda landsting som
Målrelaterad ersättning: Alla landsting har någon form av
ersätter utfall direkt
målrelaterad ersättning, som dock ofta är liten, och fördelad
relaterade till diabetes
över många mål. Det är vanligare att ersätta aktiviteter (till
exempel registrering av olika typer av värden) än utfall (till
exempel labbvärden eller livsstilsförändringar). Flera
landsting ersätter hälsofrämjande aktiviteter (till exempel dokumentation av
livsstilsfaktorer), medan endast tre landsting ersätter relaterade utfall (till
exempel rökfrihet). Västra Götalandsregionen är det enda landsting som ersätter
utfall direkt relaterade till diabetes; man ersätter bland annat goda värden vad
gäller HbA1c och blodtryck (Tabell 4). Se nästa sida. Representanter för Västra
Götalandsregionen lyfter också fram den målrelaterade ersättningen som en
viktig faktor bakom regionens förbättrade resultat.
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Tabell 4: Jämförelse av ersättningsmodeller
Landsting

Landstinget i
Östergötland

Huvudsalig
ersättning
Antal mål

>90% fast
Resten mål
1

Värde
1 500 kr per
målrelaterad patient (max 2
ersättning
% av VC
listade)
Målrelaterad
ersättning aktivitet

Västra
Landstinget i
Götalandsregionen Jönköpings
län
>90% fast
>95% fast
Resten mål
Resten mål
10
5

Landstinget
Sörmland

~6kr per listningspoäng

>70 kr per
invånare

~2 200 kr per
patient

6 st, främst
registrering av
mät-värden,
livsstilsdata (ex
rökning) + FAR
(Fysisk aktivitet på
recept)

Dok. av
levnadsvanor
(mat,
alkohol,
tobak,
rörelse),
systematiskt
förbättringsarbete

6 st, livsstil
(vikt, rökning,
fysisk akt,
alkohol) samt
registrering i
NDR

Målrelaterad Följsamhet till 2 st, HbA1c + LDL
ersättning – FaR (fys. akt.
resultat
recept) >3 mån

~80% fast
~18% rörlig
9

Norrbottens
läns
landsting
>99% fast
0

Stockholms
läns
landsting
~40% fast
~55% rörlig
5

Landstinget
Västmanland

Landstinget Dalarna

~80% fast
~20% rörlig
4

70 % fast
30 % mål
2

~0,5 % av
780-940 kr per
total
patient ( även
årsersättning avdrag underreg.
NDR)
5 st, inkl
4 st, livsstil
registrering i (matvanor,
NDR,
alkohol, rökning,
provtagning fysisk akt)
HbA1c,
fotstatususk,
metforminanvändning

3 st, rökfrihet,
midja, riskfritt
alkobruk

3.5 Framgångsfaktor 5: Huvudmannen följer uppmärksamt
utfall och återkopplar till verksamheterna
Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen är intresserad av och följer
utfall (inte bara för landstinget som helhet utanför de olika verksamheterna), har
en tät dialog mer vårdcentralerna kring deras utfall, och använder sig av
återkoppling av utfall för att stimulera diskussion kring förbättringsmöjligheter.
Landsting med goda utfall utmärker sig vad gäller:



Huvudmannen återkopplar regelbundet utfall till vårdenheterna och
använder återkoppling som en möjlighet till kvalitetsdialog
Huvudmannen redovisar internt samtliga vårdenheters utfall, och
stimulerar därmed en jämförelse med andra enheter

Med ökad täckningsgrad, kompletthet i registrering och datakvalitet i
kvalitetsregister som NDR finns allt bättre möjligheter för sjukvården att följa
upp utfall och dra lärdomar kring arbetssätt och behandlingsmetoder.
Fortfarande används den guldgruva som kvalitetsregistren kan sägas utgöra
dock i alltför liten utsträckning för uppföljning och kvalitetsarbete (SKL & SoS,
2010).
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~100 kr per patient

2st, inkl. FAR. &
motivations-bedömning
tobak

Uppföljning av utfall kan ha flera syften:








Identifiering av stödbehov: Uppföljning ger huvudmannen en möjlighet
att identifiera enheter som behöver särskilt stöd och rikta insatser till
dessa, samt en möjlighet att utforma och justera landstingets hela ansats
efter de behov som ses.
Inspel till förbättringsarbete: Återkoppling av utfall ger enheterna
information om hur de ligger till, både över tid och i förhållande till
andra, och därigenom värdefulla inspel till förbättringsarbete.
Diskussion om förbättringsmöjligheter: Återkoppling kan också kopplas
till en kvalitetsdialog med enheterna, och ger då huvudmannen en chans
att stimulera professionell diskussion och förbättringsarbete. Sannolikt
ökar värdet av återkoppling kraftigt om det kopplas till en
kvalitetsdialog med utgångspunkt i den enskilda enhetens situation och
utfall.
Förbättringstryck: En öppen redovisning av utfallen, där de egna
utfallen kan jämföras med andra vårdenheter, kan sannolikt också bidra
till en ökad kvalitetsutveckling genom ’peer pressure’.

En frekvent återkoppling av utfall kräver att strukturer och resurser i form av till
exempel analyskapacitet och personer som kan hålla i diskussioner kring utfall
och förbättringsmöjligheter finns tillgängliga.
Vid intervjuer med landstingsrepresentanter framträder en delvis splittrad bild
av vilken återkoppling som görs. Olika personer beskriver olika insatser, och
ger delvis motstridiga beskrivningar (”endast registreringsgrad i NDR
återkopplas; inga utfall” mot ”utfall för HbA1c återkopplas varje år”, om
samma landsting). Sammantaget fås intrycket att ett samlat grepp kring
återkoppling av utfall ibland saknas. Landsting med goda utfall verkar ha
kommit något längre vad gäller huvudmannens uppföljning, återkoppling och
redovisning av utfall. Bilden är inte svartvit; utvecklingsmöjligheter finns för
samtliga intervjuade landsting, och vissa av landstingen med mindre goda utfall
har inlett ett arbete med uppföljning och återkoppling. Dock ses vissa skillnader
som tyder på att uppföljning, återkoppling och redovisning av utfall hänger
samman med goda utfall. En majoritet av intervjuade landsting betonar också
vikten av uppföljning och återkoppling, och strävar efter att göra detta i högre
grad i framtiden.
3.5.1

Regelbunden återkoppling till vårdenheterna

Landsting med goda utfall
Landsting med goda utfall beskriver i högre grad en strukturerad återkoppling
av utfall till vårdenheterna, ibland men inte alltid kopplad till den ordinarie
uppföljningen av ekonomi- och produktionsutfall. De lyfter återkopplingen som
något som sätter fokus på kvalitet och bidrar till förbättringar, och verkar ha
kommit längre vad gäller att använda återkopplingen av utfall som en möjlighet
till kvalitetsdialog med vårdenheterna. Ett av landstingen betonar särskilt den
betydelse som goda strukturer, resurser och verktyg haft för möjligheterna att
arbeta med återkoppling.
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Översikt över landsting med goda utfalls återkoppling till vårdenheterna
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen beskriver ett stort fokus på uppföljning och
återkoppling av utfall, med flera olika komponenter. Flertalet landsting nämner
också Västra Götalandsregionens arbete med återkoppling av utfall som en
förebild. Återkoppling till vårdenheter sker på några olika sätt:








Primärvårdsregistret: Vårdenheterna kan själva logga in i
Primärvårdsregistret (via verktyget SPEAR), där kvalitetsindikatorer för
ett flertal sjukdomsområden i primärvården finns samlade för samtliga
vårdenheter. Här kan vårdenheterna kontinuerligt följa sina utfall. (För
vissa speciellt utvalda fokusområden, dock ej diabetes i dagsläget, görs
även en särskild återkoppling via brev; ”er enhet har x patienter som
inte står på behandling y – borde de göra det?”.) Omfattande utbildning
har också hållits kring hur man loggar in och tolkar jämförelser (26
seminarier för vårdenheter). Flera intervjuade personer lyfter
Primärvårdsdatabasen som en av de största framgångsfaktorerna för
Västra Götalandsregionen, genom att den har möjliggjort återkoppling
och bidragit till ett stort fokus på återkoppling av utfall.
”Kvalitetsresan”: Under 2010-2011 gjordes en särskild insats vad gäller
återkoppling kring diabetes. En primärvårdsläkare och en
diabetessjuksköterska besökte samtliga 200 vårdenheter i Västra
Götalandsregionen och återkopplade vårdenhetens NDR-utfall och
ledde en diskussion kring förbättringsområden. Fokus lades vid
kvalitetsdialog och engagemang från enheterna: enheterna fick välja ut
förbättringsområden att arbeta vidare med, och dessa följdes sedan upp
vid ett uppföljande besök. Denna insats är nu avslutad. Eventuellt
kommer liknande insatser att genomföras för särskilt angelägna
områden, men ingen fortsättning planeras direkt för diabetes.
Medicinsk revision: Medicinsk revision genomförs som har särskilt
dåliga utfall. I samband med detta avkrävs enheterna en handlingsplan
för hur utfallen ska förbättras.
Vägledning för ledningsbeslut: Uppföljning av verksamheternas utfall
används också för att vägleda ledningsbeslut kring hela regionens
arbete: En verksamhetsanalys görs årligen baserat på utfall i ÖJ, och
resulterar i en handlingsplan för regionen, med resurser kopplade.
Denna presenteras i en videokonferens där vårdenheterna kan delta i
diskussionen.

Västra Götalandsregionen betonar betydelsen av goda strukturer och tillräckliga
resurser för analys i form av en särskild analysenhet. Man lyfter särskilt vikten
av Primärvårdsregistret som varit ett verktyg som möjliggjort arbetet med
återkoppling, och även de resurser till fokuserad återkoppling (”kvalitetsresan”)
som kom från en politisk satsning.
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Landstinget i Östergötland
I Landstinget i Östergötland beskrivs också ett fokus på återkoppling av utfall
kopplad till kvalitetsdialog:










I primärvården sker en årlig kvalitetsrevision/resultatdialog som sköts
av huvudmannen. Denna omfattar hela primärvården, inklusive privata
och offentliga vårdenheter, och inte endast diabetes.
Revisionen utförs av ansvariga för avtal tillsammans med medicinska
rådgivare, och omfattar både avtalsaspekter och medicinska utfall. Data
inhämtas från respektive primärvårdsenhet samt egna och nationella
kvalitetsregister.
Huvudmannen besöker varje primärvårdsenhet och för en dialog utifrån
enhetens utfall. Varje år väljs några fokusområden ut, där diskussionen
särskilt fördjupas. Diabetes har tidigare under flera år varit ett sådant
fokusområde, men är det inte i nuläget eftersom utfallen bedöms vara så
pass goda.
Efter dessa dialoger sammanställs utfallen till en rapport till den
politiska ledningen. I denna rapport ges varje vårdenhet en färg
(röd/gul/grön) baserad på en samlad bedömning av enhetens utfall.
Bedömningen baseras på absoluta, ej relativa, kriterier. De vårdenheter
som blir ”röda” (5 st 2012) avkrävs en handlingsplan för förbättring,
och erbjuds också stöd från och utökad dialog med huvudmannen.
Varje år väljs en eller ett par vårdenheter (med goda och/eller mindre
goda utfall) ut för ”verksamhetsförlagd uppföljning”, där politiker
besöker vårdenheten och diskuterar enhetens utfall.

Flera intervjuade personer från Landstinget i Östergötland lyfter fram
återkopplingen av utfall (och att man gjort det under en längre tid) som en av
flera förklaringar till landstingets goda utfall.
Landstinget Sörmland
Även i intervjuerna med Landstinget Sörmland beskrivs återkoppling av utfall
som en framgångsfaktor:







En intervjuad person betonar vikten av återkoppling för att motivera
fortsatt registrering: ”Vi vill ju att folk ska rapportera in och då måste vi
följa upp utfallen”.
Enheten för hälsoval för två gånger årligen en diskussion med varje
vårdenhet där återkoppling sker både kring avtalsefterföljelse och
utvalda utfallsmått (för primärvårdens hela verksamhet, ej endast
diabetes). Registreringsgrad i NDR började återkopplas för tre år sedan,
och från 2011 återkopplas även utfall.
Man arbetar just nu med att implementera ett digitalt beslutsstöd som
ska underlätta en mer automatiserad återkoppling till enheterna.
För två år sedan gjordes också en engångssatsning där ordförande för
diabetesrådet tillsammans med diabetessamordnare besökte samtliga
vårdenheter och återkopplade utfall och diskuterade
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förbättringsmöjligheter. Detta sågs som en stor framgång, men var
också tidskrävande.
Utöver ordinarie återkoppling träffar diabetessamordnarna på begäran
enskilda vårdenheter, och har då med sig vårdenhetens utfall och för en
diskussion kring detta.
I tillägg till huvudmannens återkoppling görs ett årligt kvalitetsbokslut
där de offentligt drivna vårdenheterna (som utgör cirka två tredjedelar)
skriver varsitt avsnitt om sin diabetesvård. Hittills har varje vårdenhet
fått utforma innehållet i sin rapport; till exempel har vissa behandlat
registreringsgraden i NDR medan andra behandlat utfall för HbA1c.
Avsikten är att i framtiden standardisera vilka mått som bör ingå i
kvalitetsbokslutet.

Landstinget i Jönköpings län
I Landstinget i Jönköpings län beskrivs en årligen återkommande
vårdenhetsuppföljning som genomförts sedan 2006. Inom ramen för denna
samlas bland annat kliniska utfall och data kring diabetes in av huvudmannen i
syfte att hjälpa vårdenheterna med mätningar och jämförelser som kan stimulera
lokalt förbättringsarbete.
Huvudmannen analyserar och värderar utfallen som återkopplas genom
verksamhetsbesök på samtliga enheter. I samband med dessa avkrävs samtliga
enheter förslag på fyra områden som man kommer arbeta vidare med under
kommande verksamhetsperiod.
Utöver detta finns det landstingsövergripande forum, knutna till medicinska
programgrupper, där specifik diabetesåterkoppling lyfts två gånger årligen för
diskussion mellan huvudman och verksamhetsföreträdare.
I tillägg till detta driver och stöttar huvudmannens utvecklingsenheter
förbättringsarbete för flera enheter och ger individuellt stöd vid behov.
Landsting med mindre goda utfall
Landsting med mindre goda utfall beskriver överlag en kvalitetsåterkoppling
som inte kommit riktigt lika långt, även om stora skillnader i ansats ses mellan
den fyra landstingen. Flera av landstingen beskriver en önskan att utöka arbetet
med återkoppling, och nämner särskilt Västra Götalandsregionens arbete med
återkoppling som en förebild och inspiration.
Landsting med mindre goda utfall - Återkoppling till vårdenheterna:
Norrbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting beskriver en situation där man hittills inte haft
kvalitetsmål som följts för diabetesvården i primärvård. Sådana håller nu på att
utvecklas. I nuläget återkopplar man endast registreringsgrad i NDR, och ingen
strukturerad återkoppling av utfall har gjorts till primärvårdsenheterna.
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Landstinget Dalarna
Landstinget Dalarna beskriver en viss återkoppling genom årliga
kvalitetsbokslut, där både registreringsgrad i NDR och HbA1c-utfall
återkopplas. Utfall jämförs mellan den egna vårdenheten, det egna
sjukvårdsområdet och hela landstingets primärvård. Kvalitetsbokslutet
återkopplas till verksamheten per e-post och även vid landstingsgemensamma
träffar för verksamhetschefer där utfall för vårdenheterna redovisas. Intervjuade
personer beskriver dock hur en revision identifierat diskrepans mellan utfall i
kvalitetsbokslut och utfall i NDR.
Landstinget Västmanland
I Landstinget Västmanland beskrivs ett nyligen utökat arbete med återkoppling,
från att tidigare ha varit begränsat.




Flera insatser görs för endast de landstingsdrivna vårdenheterna
(ungefär 60 procent).
o Man har under hösten 2012 inlett en satsning där man besöker
samtliga offentligt drivna vårdenheter och återkopplar utfall för
en rad sjukdomsgrupper, där diabetes är en av dem. En
diskussion förs utifrån kvalitetsutfallet, och eventuella
förbättringsområden loggas och följs upp ett halvår senare. En
person berättar att man i framtiden gärna skulle vilja göra en
liknande satsning med fokus på endast diabetes.
o Man använder sig också av ett så kallat balanserat styrkort som
innehåller både HbA1c och blodtryck och diskuteras på
månatliga möten där vårdenhetscheferna för de offentligt drivna
vårdenheterna deltar. I dessa möten visas varje vårdenhets
styrkort för hela gruppen, och det är möjligt att på egen hand
logga in och se varandras styrkort.
Vissa insatser görs även för samtliga enheter.
o I samband med NDR:s årliga rapportering skickas utfallen för
vårdenheterna till samtliga verksamhetschefer, samt presenteras
på det årliga Diabetesforumet.

Samtliga vårdenheter har även tillgång till sina och andra enheters utfall via
systemet Medrave. I intervjuer beskrivs dock att brist på tid och intresse gör att
färre vårdenheter än önskvärt faktiskt använder möjligheten att studera sina
utfall; ”på en vårdenhet hade man inte ens skaffat behörighet för att kunna logga
in”.
Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting beskriver en satsning på personlig återkoppling av
kvalitetsutfall till vårdenheterna, men svårigheter att nå alla vårdenheter: ”Vi
besöker vårdenheterna och återkopplar deras NDR-data, men det kan ofta vara
svårt att komma till, och cirka 20 procent har vi inte kunnat besöka”.
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Årlig självrapportering av ett antal indikatorer, bland annat HbA1c, görs från
vårdenheterna via en webbenkät som är ett avtalskrav inom vårdvalet, och
vårdenheterna kan i och med denna återkoppling få reda på hur de ligger till
jämfört med snittet i landstinget. Dialogen med huvudmannen kopplat till detta
beskrivs dock vara begränsad, och fokusera på registreringsgrad.
Stockholms läns landsting är en stor organisation, och flera enheter finns som
arbetar med olika aspekter av kunskapsstyrning. Dessa är separata från de delar
av organisationen som arbetar med beställning och avtalsuppföljning, och
involveringen av kunskapsstyrningsorganisationen i uppföljningen av
primärvård har hittills varit begränsad.
3.5.2 Öppen intern redovisning av vårdenheters utfall
En majoritet av landstingen kommunicerar internt öppet hur olika vårdenheter
ligger till vad gäller kvalitetsutfall. Tanken bakom detta beskrivs vara att en
aktiv påminnelse om den egna vårdenhetens utfall i jämförelse med andra
vårdenheter i länet kan stimulera till reflektioner över den egna vården och över
tid bidra till en utjämning av variationer: ”det bör bidra till att enheterna närmar
sig varandra”.
Landsting med goda utfall
Samtliga landsting med goda utfall beskriver en öppen redovisning av samtliga
vårdenheters utfall där vårdenheter kan jämföra sig med andra:








Västra Götalandsregionen: Vårdenheterna kan själva logga in i
Primärvårdsdatabasen och se samtliga enheters utfall för 13
utvalda diabetesindikatorer i en öppen jämförelse/ranking.
I Landstinget i Östergötland visas vårdenheternas utfall öppet
en gång årligen på diabetesdagar, och det är då möjligt att se
samtliga vårdenheters utfall.
I Landstinget Sörmland presenteras på årliga diabetesdagar
utfall för samtliga vårdenheter, och vårdenheterna kan se hur
olika enheter ligger till i förhållande till varandra.
I Landstinget i Jönköpings län redovisas utfall öppet en gång
per år till medicinska rådgivare på vårdenheter och
lanstingskansliet, samt vid årliga diabetesdagar. Man beskriver
öppenheten som något viktigt och självklart: ”Det är jätteviktigt
med samarbete och öppenhet mellan vårdenheterna. Det kan
vara lite svårt i början, men nu har vi byggt upp förtroende och
strukturer för att visa utfallen öppet och skapa bra dialog.”

Landsting med mindre goda utfall
Två landsting med mindre goda utfall beskriver en öppen redovisning, medan
två inte gör någon sådan:


Landstinget Dalarna: Som en del av ett årligt kvalitetsbokslut kan
enheterna se sina egna utfall och hur dessa jämför sig med övriga
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enheter inom samma område (Landstinget Dalarna delas in i fem
områden).
Landstinget Västmanland: En öppen redovisning av utfall skickas ut till
vårdenheterna en gång årligen där man kan se utfall för samtliga
enheter, samt visas öppet på årliga diabetesforum.
I Norrbottens läns landsting redovisas vårdenheternas registreringsgrad
i NDR öppet i en landstingsintern internetportal. Utfall som till exempel
HbA1c och blodtryck redovisas ej på detta sätt; ”Det är fortfarande för
känsligt att gå på enskilda enheter”.
Stockholms läns landsting: En diskussion förs kring möjligheten att
öppet redovisa utfall för till exempel HbA1c för vårdenheterna på
landstingets intranät, men detta görs ej idag.

3.5.3 Kvalitetsspridning mellan vårdenheter
Flera intervjuade personer lyfter fram återkopplingens betydelse för att minska
variation och förbättra kvalitet. Ses då en mindre variation mellan enheter i
landsting med goda utfall?
En analys av kvalitetsspridningen inom landsting (storleken på spridningen i
utfall mellan vårdenheter inom ett landsting) visar stor spridning inom
landsting, och olika stor spridning i olika landsting. Inget entydigt samband ses
mellan stor spridning och mindre goda utfall, men detaljerad jämförelse av
några landsting ger intressanta insikter (Figur 14). Vid jämförelse av de tre
största landstingen (Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och
Landstinget i Östergötland) ses att Östergötlands vårdenheter generellt har en
lägre andel patienter med högt HbA1c. Den största skillnaden mellan Västra
Götalandsregionen och Stockholms läns landsting är att vårdenheterna med hög
andel patienter med högt HbA1c i Stockholms läns landsting har sämre värden
än i Västra Götalandsregionen. Landstinget i Östergötland ligger alltså bättre till
generellt, medan skillnaden mellan Västra Götalandsregionen och Stockholms
läns landsting ses komma framför allt från vårdenheterna med sämre värden.
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Vårdcentraler med färre än 100 diabetspatienter har exkluderats
Nationella Diabetesregistret (2012), Health Navigator-analys

Figur 14: Andel patienter med typ 2-diabetes med HbA1c >73 vid vårdenheter
rangordnade efter utfall, Primärvård, 2012
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3.6
Framgångsfaktor 6: Prioritering av diabetes i
flerårigt förbättringsarbete
Med denna framgångsfaktor avses att huvudmannen gjort en särskild satsning
på diabetes (som ett led i tydliga prioriteringar av fokusområden), och att ett
konsekvent och fokuserat förbättringsarbete pågått under ett flertal år och
därmed getts chans att nå resultat.
Landsting med särskilt goda utfall utmärker sig vad gäller:



Satsning på diabetes, bottnande i politisk prioritering
Förbättringsarbete som pågått under ett flertal år

Primärvården har ett brett uppdrag: man ska möta många skilda behov, och
hanterar ett stort antal sjukdomsgrupper. För att lyckas med förbättringsarbete
är prioriteringar sannolikt nödvändiga; fokuserade insatser på något eller några
områden åt gången ökar chansen att nå resultat. Det krävs också en uthållighet
för att se resultat av förbättringsarbete. Ett konsekvent arbete under ett flertal år
kan vara nödvändigt för att i praktiken förändra arbetssätt och se effekt i form
av i förbättrade utfall för patienter.
Utformningen av satsningar och förbättringsarbete skiljer sig förstås mellan
landstingen. Flertalet landsting med goda utfall för diabetes i primärvård
beskriver dock en målmedveten prioritering från huvudmannen och en satsning
som pågått under en längre tid, och beskriver hur uthålligheten över tid har varit
helt nödvändig för att nå resultat.
3.6.1

Satsning på diabetes, bottnande i politisk prioritering

Landsting med goda utfall
Flera landsting med goda utfall beskriver en politisk prioritering och satsning på
diabetes.
Exempel på riktad diabetessatsning:
I Västra Götalandsregionen beskrivs hur man under de senaste åren gjort en
fokuserad satsning på diabetes, med särskilt fokus på omsättning av
Socialstyrelsens nationella riktlinjer i faktisk användning. Processen kan
beskrivas i fem steg (Västra Götalandsregionen, 2010):


Analys och konsekvensbeskrivning - När Socialstyrelsen aviserade att
nya nationella riktlinjer skulle utvecklas tillsattes en arbetsgrupp på
uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören för att analysera och
beskriva de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna.
Synpunkter från professionen togs in via en hearing under våren 2009.
Som ett resultat av detta arbete återkopplades synpunkter till
Socialstyrelsen kring den preliminära versionen av riktlinjerna, och ett
förslag togs fram på utformning av ett ägaruppdrag med en
diabetessatsning.
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Utveckling av lokala riktlinjer – I enlighet med regionens ambition
kring standardisering av riktlinjer (se beskrivning under 3.4.2 Väl
förankrade riktlinjer) utvecklades lokala riktlinjer på uppdrag av
huvudmannen. Dessa riktlinjer följer ett utvecklat format för att uppnå
användbarhet, och förankrades hos samtliga förvaltningar.
Politiskt beslut om riktad satsning - Under 2010 godkändes det så
kallade regionuppdraget eller ägaruppdraget som omfattar såväl
beställare som utförare. I det 20-sidiga dokumentet beskrivs regionala
mål, föreslagna åtgärder, särskilda satsningar och den analys av nuläget
för regionen som gjordes under 2009. I ägaruppdraget beskrivs bland
annat en satsning på intensivbehandling vid typ 2-diabetes, med tidigt
insatt behandling vid diagnos och förebyggande av
diabeteskomplikationer genom läkemedelsbehandling av blodtryck och
blodfetter. Inom ramen för ägaruppdraget sattes det även av särskilda
medel (4,5 miljoner kronor) för att kunna stödja en omsättning av
riktlinjerna genom till exempel kunskapsseminarier och två
heltidstjänster för återkoppling av utfall.
Omsättning av riktlinjer via besöksturné – Nästa steg i arbetet innebar
att samtliga enheter i regionen besöktes för utbildning och dialog kring
förändrade rutiner, samt diskussion kring enhetens utfall. I samband
med detta efterfrågades konkreta handlingsplaner som senare följdes
upp och utvärderades. Dessa vårdenhetsbesök omnämns i ett flertal
intervjuer som en central del i att omsätta de uppdaterade riktlinjerna i
praktiken.
Inkludering av nya indikatorer i det reguljära uppföljningsarbetet – För
att skapa långsiktig utveckling inkluderades ett antal indikatorer i
regionens reguljära uppföljningsarbete. Dessa följs kontinuerligt upp
och stödjer huvudmannens arbete att arbeta mot en ständigt förbättrad
diabetesvård.

En politiker från Landstinget i Östergötland beskriver hur man varje år gör en
behovsanalys, i samråd med bland annat patientföreningar, och väljer ut tre till
fyra sjukdoms- eller patientgrupper där särskilt stora behov finns för satsningar.
Baserat på denna analys formuleras så kallade särskilda uppdrag. Diabetes
beskrivs ha utgjort ett sådant uppdrag för ett flertal år sedan. En person från
sjukvårdsorganisationen beskriver att Landstinget i Östergötland som ett av de
första landstingen för tio år sedan införde målrelaterad ersättning för att
stimulera registrering i NDR. Landstinget har uppvisat goda utfall vad gäller
diabetes under ett flertal år, och brottas nu med hur man ska fortsätta att vara i
toppen: ”Det är en sak att bli bäst; att fortsätta att vara bäst är svårt och kräver
nog andra insatser”.
En intervjuad person från Landstinget Sörmland betonar vikten av särskilda
satsningar på diabetes. Man lyfter särskilt fram modellen med
diabetessamordnare som stöttar diabetessjuksköterskorna, som möjliggjorts av
politiska satsningar. 2003 utformade diabetesrådet en tioårsplan med mål och
milstolpar för hur man önskade se diabetesvården utvecklas de närmaste tio
åren. Denna fick till följd att en politisk satsning gjordes, som bland annat
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innebar resurser till en deltidstjänst som ordförande för diabetesrådet och
införandet av diabetessamordnare. En tydlig tidplan fanns för de olika
åtgärderna. I intervjuer beskrivs att man nu, tio år senare, uppnått de flesta
målen: ”Vi jobbar med diabetesfötter, men det är den sista punkten från det
ursprungliga programmet som vi måste fixa”. Ytterligare en intervjuad person
beskriver att diabetes sedan 2011 är en av tre prioriterade vårdprocesser i
landstinget, och menar att en tydlig politisk betoning av vikten av
kunskapsstyrning samt politiskt fokus på utfall har bidragit till en gynnsam
utveckling.
Landstinget i Jönköpings län beskriver en lång tradition av att mäta, följa upp
och utveckla kvalitet generellt. Detta beskrivs delvis bero på en intresserad
ledning som drivit på i dessa frågor. Bland annat deltog man i början av 2000talet i ett internationellt förbättringsarbete, ”Pursuing perfection”, genom
organisationen International Healthcare Improvement, vilket fick stora
följdeffekter. Landstinget i Jönköpings län kom efter det i kontakt med NDR
och började arbeta med lokala förbättringsprojekt i diabetesvården, så kallade
IQ-projekt. Denna typ av projekt har varit ett återkommande inslag under de
senaste tio åren.
Landsting med mindre goda utfall
Inget av landstingen med mindre goda utfall beskriver en specifik satsning på
diabetes i samma utsträckning.








Norrbottens läns landsting beskriver att prioriteringar görs från den
politiska ledningen, men att fokus de senaste åren i första hand legat på
andra områden. För cirka sju år sedan bildades en länsgrupp för
diabetes (kallas nu expertgrupp). Meningarna går delvis isär kring
huruvida detta representerade en politisk satsning eller ej och vilket
mandat länsgruppen hade.
Stockholms läns landsting beskriver att inga tydliga prioriteringar görs
från den politiska ledningen vad gäller satsningar på klinisk
verksamhet; vad gäller forskning pågår dock en satsning på diabetes.
Landstinget Dalarna beskriver hur en satsning nu pågår med fokus
framför allt på att utveckla riktlinjer. Inga tidigare satsningar beskrivs i
intervjuer.
Landstinget Västmanland beskriver hur en satsning på diabetes nyligen
genomförts. En gapanalys gjordes 2010, och följdes av en särskild
satsning på att öka antalet diabetessjuksköterskor samt utbilda dem.
Inga tidigare satsningar beskrivs i intervjuer. Landstinget Västmanland
har alltså genomfört en satsning på diabetes, men som sannolikt ej
hunnit få fullt utslag i 2012 års utfall.
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3.6.2

Konsekvent förbättringsarbete under längre tid

Landsting med goda utfall
Landsting med goda utfall beskriver i högre grad ett förbättringsarbete som
pågått under en längre tid, medan flera av landstingen med mindre goda utfall
beskriver ett nyligen påbörjat förbättringsarbete.
I Västra Götalandsregionen beskrivs en satsning på diabetes och
kunskapsstyrning generellt under de senaste fyra åren. För Landstinget i
Östergötland beskrivs en mångårig satsning på diabetes, där pengar sattes av
redan för tio år sedan för målrelaterad ersättning för att stimulera registrering i
NDR. I Landstinget i Jönköpings län beskrivs deltagande i internationellt
förbättringsarbete med start i början av 2000-talet som en bidragande faktor till
kvalitetsförbättringar generellt, samt deltagande under tio år i NDR:s
förbättringsprojekt (IQ-projekt). I Landstinget Sörmland beskrivs en satsning på
diabetes som inleddes 2003 med framtagandet tioårsplanen för diabetesvården,
och som medförde satsningen på diabetessamordnare.
Landsting med mindre goda utfall
Både Landstinget Dalarna och Landstinget Västmanland beskriver fokuserade
satsningar som nyligen påbörjats. Landstinget Västmanland verkar ha kommit
något längre, och har till exempel sedan hösten 2012 börjat med kvalitetsdialog
kopplad till återkoppling av utfall, medan Landstinget Dalarna befinner sig i en
fas där man under hösten 2012 tagit fram mål för diabetesvården och håller på
att konkretisera landstingets riktlinjer. Norrbottens läns landsting beskriver en
situation där man håller på att utveckla och förankra indikatorer för uppföljning
av diabetesvården, och ännu inte har kommit igång med återkoppling av utfall.
Stockholms läns landsting beskriver ett genomfört arbete med att ta emot och
anpassa Socialstyrelsens riktlinjer, men ger också uttryck för att man upplever
att man inte satsat tillräckligt.
Vad ligger då bakom landstingens satsning på diabetes? Flera intervjuade
landsting beskriver att de nya nationella riktlinjerna lett till en översikt och
gapanalys kring diabetesvården, och lett till prioriteringar och i vissa fall
specifika satsningar. Flera intervjuade landsting beskriver också hur ett intresse
från den politiska ledningen för diabetes och utfall varit en viktig faktor bakom
att satsningar gjorts. I flera fall beskrivs även hur viktiga initiativ startats av
eldsjälar i verksamheterna snarare än varit en del av en strukturerad satsning
från huvudmannen. Flera landsting betonar dock vikten av ett helhetsgrepp
kring kvalitetsfrågan från huvudmannen, och beskriver hur man försöker bygga
en struktur som i mindre grad är beroende av enskilda eldsjälar.
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3.7
Framgångsfaktor 7: Kultur av ägarskap för utfall
samt fokus på sekundärprevention
Med denna framgångsfaktor avses att den kultur som genomsyrar verksamheten
lägger stor vikt vid att uppnå förbättring genom att lära av och ta ansvar för sina
egna utfall, samt betonar prevention av följdsjukdomar.
Landsting med särskilt goda utfall beskriver följande:




Kultur av efterföljelse till riktlinjer
Stort ägarskap för utfall
Kultur som betonar vikten av prevention av följdsjukdomar

Kulturfaktorer är svårfångade men viktiga. Vissa skillnader observeras mellan
landsting med goda och mindre goda utfall, och dessa beskrivs nedan.
Skillnaderna är inte entydiga, och det är viktigt att vara försiktig med att dra
slutsatser om ett helt landstings kultur baserat på ett fåtal intervjuer. Dock har
flera intervjuade personer i flera landsting lyft betydelsen av faktorer i
organisationskulturen och därför beskrivs dessa trots de inneboende
svårigheterna.
3.7.1

Kultur av efterföljelse av riktlinjer

Landsting med goda utfall
Landsting med goda utfall beskriver en utbredd kultur av att följa riktlinjer. En
representant för Landstinget i Östergötland menar till exempel att en tradition
av följa riktlinjer kan förklara en stor del av landstingets goda utfall vad gäller
diabetes i primärvård: ”Vi var först med att använda riktlinjer, och har en stark
tradition av att följa dem”. I Västra Götalandsregionen beskrivs en tradition av
standardisering inom diabetesvården: ”Vi har en lång tradition av
standardisering i just diabetesvården, att alla ska göra lika, och det kan ligga
bakom en del av våra goda utfall”.
Landsting med mindre goda utfall
I några av landstingen med mindre goda utfall beskrivs inte samma stöd för att
följa riktlinjer i organisationskulturen. I Stockholms läns landsting beskrivs
ekonomistyrningens inflytande som ibland viktigare än riktlinjer: ”Man gör i
första hand det man får betalt för”. I Landstinget Dalarna beskriver en person en
skepsis mot riktlinjer: ”Det finns en kultur av att ’det där går inte att applicera
på mina patienter’”.
3.7.2

Ägarskap för kvalitet

Att huvudmannen känner ett engagemang och ägarskap för vårdenheternas
utfall är en förutsättning för att kunna ge adekvat styrning och stöd. En
huvudman som känner ett ansvar för att med alla redskap som står till buds
aktivt stödja vårdenheternas kvalitetsutveckling har sannolikt en större
möjlighet att faktiskt påverka vilken kvalitet som levereras, oavsett driftsform.
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Ägarskap för kvalitet är subjektivt och svårt att kvantifiera. Det finns förstås hos
samtliga huvudmän, men i intervjuerna framkommer ändå skillnader. Den
beskrivna känslan av ägarskap för faktiska utfall, och upplevelsen av ett mandat
eller möjlighet att påverka, skiljer sig mellan olika landsting.
Landsting med goda utfall
Landsting med goda utfall beskriver i högre grad en känsla av ägarskap för
kvaliteten och möjlighet att påverka den faktiska vård som ges:






En representant för Landstinget i Östergötland beskriver sin stolthet
över de goda utfallen: ”Vi är bäst och billigast, och det ska vi fortsätta
att vara”. En annan intervjuad person beskriver hur engagemanget för
kvalitet och utfall når ända upp till den politiska nivån: ”Jag läser
Öppna Jämförelser, och lyfter de områden där vi ligger sämre till med
mina tjänstemän”. Intervjuade personer från Landstinget i Östergötland
betonar också en tät interaktion mellan ansvariga för avtals- och
kunskapsstyrning, och beskriver det som självklart att det är
huvudmannens uppgift att följa kvalitet och stödja enheter med sämre
utfall. Ett utslag av detta är det stöd som riktas till de enheter som blir
”röda” i de årliga utvärderingarna. Intervjuade personer uttrycker att
man inte ska lägga sig i detaljer i utförarnas verksamhet, men betonar
samtidigt vikten av målstyrning och att följa upp och agera på sämre
utfall.
Representanter för Landstinget Sörmland beskriver ett ägarskap för
kvalitet hos huvudmannen: ”Vi [beställare och utförare] har ett
gemensamt ansvar. Uppstår ett problem så löser vi det tillsammans”.
Huvudmannen beskriver åtgärder för att påverka vårdens inriktning:
”Vi följer upp och bemöter skeptiker till aggressiv behandling”, och
uttrycker åsikter om konkreta arbetssätt: ”jag accepterar inte passiv
kallelse utan [patienter med diabetes] ska kallas aktivt”. Landstinget
Sörmlands diabetessamordnare, som stöttar primärvården (och särskilt
diabetessjuksköterskorna) på enheternas egen begäran kan också ses
som ett uttryck för ett ägarskap och ansvarstagande för diabetesvårdens
kvalitet från huvudmannens sida. Den politiska ledningen beskriver
också ett engagemang i konkreta kvalitetsfrågor och beskriver hur man
diskuterar med tjänstemän efter årets NDR- utfall kommit: ”[Jag] för ett
resonemang med divisionschefen kring hur man kan lyfta enheter i
botten, till exempel genom att tipsa om goda exempel eller besök på
vårdenheter som lyckas bra”.
I intervjuer med Västra Götalandsregionen betonar flera personer ett
tydligt fokus på diabetes och utfall från huvudmannen, både
tjänstemannaorganisationerna och den politiska ledningen. Man
beskriver att detta tagit sig uttryck bland annat i det
standardiseringsarbete som genomförts kring riktlinjer, de satsningar
som gjorts på till exempel kunskapsseminarier, och det omfattande
arbetet med återkoppling genom till exempel ”Kvalitetsresan” och
Primärvårdsregistret som genomförts på uppdrag av huvudmannen.
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Landsting med mindre goda utfall
Några av landstingen med mindre goda utfall beskriver en mindre utvecklad
känsla av ägarskap för vårdens kvalitet hos huvudmannen:






Representanter för Stockholms läns landsting beskriver att man ser
kvaliteten i den faktiska vården som i första hand vårdenheternas eget
ansvar. En intervjuad person i kunskapsorganisationen beskriver att
man helst inte lägger sig i hur hög kvalitet nås (”Det är inte vårt ansvar,
det får vårdgivarna själva sköta”), medan en annan beskriver att man
gärna skulle göra mer för kvaliteten men inte kan (”Vi får inte gå in i
detaljerna vad gäller hur”). Till skillnad från Landstinget i Östergötland,
som också betonar vikten av att inte detaljstyra, lyfter inte intervjuade
personer i Stockholms läns landsting lika tydligt vikten av att styra
utifrån utfall.
I Landstinget Dalarna beskrivs hur man upplever en mindre utvecklad
känsla av ägarskap för vårdenheternas kvalitet hos huvudmannen;
”Ledningen efterfrågar inte verksamheternas utfall, och ger heller ingen
återkoppling på hur utfallet blivit”.
I Landstinget Västmanland beskrivs en känsla av vanmakt inför
kvalitetsarbetet. Man skulle gärna vilja fokusera mer på kvalitet, men
menar att man har begränsade möjligheter: ”Vi kan inte veta om de
följer riktlinjerna och jobbar mot målen”.

3.7.3

Kultur som betonar prevention av följdsjukdomar

Landsting med mindre goda utfall
Några av landstingen med mindre goda utfall beskriver en viss skepsis mot
sekundärprevention genom behandling av riskfaktorer. I Norrbottens läns
landsting beskrivs en utbredd inställning i primärvården att nivåer på
riskfaktorer i högsta grad är sekundärt till patientens
En viss skepsis mot
livskvalitet. En person berättar att vårdcentralerna sällan
vikten av god vård för
kallar patienter för kontroll, och beskriver en utbredd
riskfaktorer beskrivs i
inställning att ”har man skadat sig [...]så hör man av sig; och
flera landsting
annars är det nog ingen större fara”. En skepsis mot
kvalitetsindikatorerna för diabetes beskrivs också. Flera
personer nämner att man just nu arbetar med att ta fram egna
indikatorer; man vill inkludera något mått på livskvalitet och inte i första hand
fokusera på HbA1c som man menar kommer vara svår att påverka. I
Landstinget Dalarna berättar intervjuade personer också att det pågår en
diskussion kring vikten av individuella mål framför de nationellt satta målen.
De nationellt satta målsättningarna upplevs inte ta tillräcklig hänsyn till ålder
och andra individuella förutsättningar; ”Vad är vitsen med att ha ett bra HbA1cvärde om man mår dåligt?”
Man kan argumentera för att fokus på livskvalitet och skepsis mot att alla
patienter ska nå mål kan vara befogat; dock verkar det sannolikt att en mindre
acceptans för behandlingsmål avspeglas i sämre måluppfyllelse.
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Landsting med goda utfall
Landsting med goda utfall beskriver i högre grad en acceptans för vikten av
sekundärprevention av följdsjukdomar och kontroll av riskfaktorer, generellt
och vad gäller diabetes. Representanter för Landstinget i Östergötland beskriver
en utbredd aggressivitet vad gäller behandling av riskfaktorer: ”I balansen
mellan hur patienten mår och riskfaktorer så har Landstinget i Östergötland
traditionellt lagt ett relativt stort fokus på riskfaktorer eftersom man inte alltid
känner av när dessa inte är bra”. I Landstinget i Jönköpings län beskrivs delvis
olika inställning till behandling av riskfaktorer: I delar av landstinget har funnits
en viss skepsis mot läkemedelsbehandling för hypertoni, kolesterol och
blodsocker, medan stora delar av landstinget har varit mer aktiva med
läkemedelsbehandling.
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4
Diskussion
Kan framgångsfaktorerna stimulera diskussion och
förbättringsarbete?
De många intervjuerna som genomförts i denna studie har gett en i huvudsak
positiv bild av svensk diabetesvård i primärvården. Flera av landstingen som
här lyfts fram för mindre goda utfall har också påbörjat ett förbättringsarbete,
och har redan i dagsläget kommit en bit på väg vad gäller vissa av
framgångsfaktorerna. Olika landsting har olika styrkor och utmaningar, och alla
landsting kommer kanske inte att känna igen sig i samtliga framgångsfaktorer.

4.1

Styrkor och begränsningar med denna ansats

Det finns tydliga styrkor men också begränsningar med den valda ansatsen i
denna studie.
Ett antal styrkor med ansatsen:






Ansatsen där flera landsting (och vårdenheter) jämförs tillför ett
ytterligare perspektiv utöver kartläggningar som gjorts av enskilda
landstings diabetesvård. Jämförelse ger större möjlighet att dra
slutsatser om vad som är viktigt för en god vård än studie av ett enskilt
landsting. Möjligheten att göra jämförelser mellan landstingen skulle
kunna användas i högre grad än vad som sker idag; möjligheterna för
landstingen att lära av varandras arbetsmetoder utnyttjas tyvärr i alltför
liten utsträckning. I denna studie är också kontrasteringen av landsting
med särskilt goda och mindre goda utfall en styrka.
Ytterligare en styrka är att studien beskriver framgångsfaktorer i hela
kedjan: från patientmötet och den kliniska personalen, via
vårdenhetsledningen till huvudmannens tjänstemannaorganisation och
politiska ledning. Denna breda ansats möjliggör ett resonemang om
både vilka konkreta faktorer i den faktiska vården och vårdenhetens
arbete som faktiskt påverkar patienten, och vilka faktorer i
huvudmannens styrning och prioriteringar som påverkar denna vård.
Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ analys gör det möjligt att
beskriva skillnader utifrån flera perspektiv. Till exempel blir den
beskrivning av Landstinget i Östergötlands proaktiva
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läkemedelsbehandling som framkommer i intervjuerna tydligare när
den underbyggs med insikter från jämförelse av de medicinska
riktlinjerna och statistik kring den faktiska läkemedelsanvändningen.
Det stora antalet genomförda intervjuer är också en styrka; 80 intervjuer
med personer på olika sätt aktiva i diabetesvården bidrar till en väl
underbyggd bild av den svenska diabetesvården i primärvård.
Ansatsen medför också ett antal begränsningar och utmaningar:






Analysen av skillnader mellan landstingen inom ramen för denna studie
är inte uttömmande, och med största säkerhet finns ytterligare
framgångsfaktorer och förutsättningar för en god diabetesvård som
denna studie inte avhandlar. Det har inte varit möjligt att inom ramen
för denna studie göra en fullständig och detaljerad analys av samtliga
potentiella viktiga förklaringsfaktorer för skillnader i diabetesvård och
utfall. Till exempel har ingen detaljerad analys kunnat göras av
skillnader mellan vårdenheter vad gäller bemanning (täthet och
kontinuitet) eller kompetens (till exempel utbildningsnivå och
erfarenhet). Dessa faktorer är säkerligen viktiga; kontinuitet hos
personalen lyfts fram som en kritisk faktor i en stor del av intervjuerna.
Det har dock inte varit möjligt inom ramen för studien att belägga att
landsting eller enheter med särskilt goda utfall har en högre bemanning
eller bättre kontinuitet. Detta betyder inte att tillräcklig bemanning och
kontinuitet inte ses som en viktig faktor i diabetesvården, eller
primärvården generellt. Det ses snarare inte som den enda viktiga
faktorn, utan i denna rapport lyfts sju andra framgångsfaktorer fram
som kan bidra till goda utfall oavsett utgångsläge.
Det är välkänt svårt att med säkerhet identifiera orsakssamband och
kausalitet i studier av organisationer, arbetssätt etcetera. I denna studie
beskrivs sju framgångsfaktorer – områden där det observeras att
framgångsrika landsting och/eller primärvårdsenheter utmärker sig.
Dessa framgångsfaktorer kan anses bidra till goda utfall, och andra
landsting/primärvårdsenheter bör överväga att dra lärdom av dem. Dock
kan det inte för ett enskilt landsting eller en enskild vårdenhet med
säkerhet hävdas att en eller flera av dessa framgångsfaktorer förklarar
deras goda utfall.
Ansatsen i denna studie bygger till stor del på kvalitativ analys och
djupintervjuer med nyckelpersoner. Det finns en inneboende risk vid
kartläggning av skillnader mellan framgångsrika och mindre
framgångsrika enheter. Intervjuer och analyser har inte kunnat göras
”blint”; både intervjuare och intervjuade har i de flesta fall varit
medvetna om landstingets eller enhetens utfall. Det finns därför en risk
att framgångar respektive utmaningar betonas i för hög utsträckning.
Studien har försökt undvika detta genom att använda tydliga
intervjufrågor och systematiskt kartlägga samma faktorer för
framgångsrika och mindre framgångsrika landsting och enheter. Det
faktum att intervjuerna kompletterats med kvantitativ analys och
dokumentanalys bedöms också har möjliggjort en större objektivitet.
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Då studiens styrkor överväger dess begränsningar bör den kunna bidra med
givande insikter för svensk diabetesvård.

4.2
Möjliga användningsområden för
framgångsfaktorerna
Den huvudsakliga målsättningen med denna studie har varit att genom
beskrivningen av framgångsfaktorer inspirera landsting att dra lärdomar av
varandra i sitt förbättringsarbete, och att stimulera till ett ökat kunskaps- och
erfarenhetsutbyte mellan landsting.
Uppdelningen i olika landsting medför tillsammans med den goda tillgången på
statistik stora möjligheter att jämföra både utfall och angreppssätt och lära sig
av varandras erfarenheter. Jämförelser av utfall görs i ökande utsträckning,
särskilt genom Öppna Jämförelser. Däremot görs jämförelser av strukturer och
arbetssätt i betydligt mindre omfattning. Kanske kan insikterna från denna
studie sporra till en ökad jämförelse och ett ökat kunskapsutbyte mellan
landsting.
Beskrivningen av framgångsfaktorer skulle också kunna utgöra ett underlag i
diskussioner kring en möjlig vidareutveckling av Öppna Jämförelser. Finns en
möjlighet att på sikt öppet jämföra hur landsting och vårdenheter arbetar med
dessa, eller liknande, faktorer? Diskussion och utvecklingsarbete pågår kring
möjligheterna att i Öppna Jämförelser lägga till fler mått som relaterar till
processer och strukturer, och kanske kan några av de beskrivna
framgångsfaktorerna (eller aspekter av dem) vara relevanta i detta sammanhang.
Flera av framgångsfaktorerna är svåra att kvantifiera, och är därför mer
utmanande att jämföra och öppet redovisa; hur mäter man till exempel kulturen
i en organisation? Andra kan tänkas lämpa sig bättre för jämförelse, och skulle
kunna ge en inblick i hur vårdenheter och landsting arbetar. Det skulle till
exempel kunna vara möjligt att jämföra och redovisa besöksfrekvens för
personer med diabetes, i vilken utsträckning aktiva kallelser används, eller
tillgången till diabetessjuksköterskor. På landstingsnivå skulle det till exempel
kunna vara möjligt att öppet redovisa olika aspekter av vad riktlinjer
rekommenderar. Det skulle också vara möjligt att redovisa hur landstingen
återkopplar utfall till verksamheterna.
Det skulle också kunna vara relevant att applicera framgångsfaktorerna på andra
sjukdomsområden inom primärvård. Flera av faktorerna kan sannolikt vara
relevanta även för omhändertagandet av patienter med andra kroniska
sjukdomar i allmänhet, och för sekundärprevention i synnerhet. Beskrivningen
av framgångsfaktorerna kan därför tjäna som ett underlag för en bredare
diskussion kring kvalitetsutveckling i primärvården.
Vi hoppas att insikterna från denna rapport ska kunna komma till praktisk
användning i landstingens förbättringsarbete, och kunna inspirera både till
förändring och utökat kunskapsutbyte mellan landstingen. Flera landsting
genomför eller planerar just nu översyn eller satsningar på diabetesvården
relaterat till implementeringen av nya riktlinjer, och förhoppningsvis kan
kartläggningen i denna rapport bidra till en diskussion kring hur diabetesvården
kan förbättras ytterligare.
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Framgångsfaktorer i diabetesvården
En jämförande studie av diabetesvård i primärvård
I och med det Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om
olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer.
Analys av data från registret visar skillnader i resultat, vilket tyder på
möjligheter att öka kvaliteten.
I rapporten presenteras sju framgångsfaktorer som går att se hos landsting och
vårdenheter med särskilt goda resultat i diabetesvården. Framgångsfaktorerna
belyser arbetet inom olika delar av vårdorganisationen.
Resultatet redovisar skillnader och likheter mellan olika landsting och enheters
arbete gällande diabetesvård i primärvården. Rapporten vänder sig till dig som
arbetar med eller inom diabetesvården, med kvalitetsutveckling, som chef eller i
ett vårdteam. Förhoppningen är att beskrivningarna av framgångsfaktorer ska
kunna inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till
kvalitetsförbättringar inom diabetesvården i primärvården.
Studien har genomförts av Health Navigator AB och initierats av Nationella
programrådet för diabetes vid Sveriges kommuner och landsting.
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