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Sammanfattning
Den svenska hälso- och sjukvården står inför utmaningen med en ökande och åldrande befolkning.
Överdiagnostisering och under-, över- och felanvändning av diagnostisk service bidrar till de
ekonomiska utmaningarna. Utilization management kan bidra till att komma tillrätta med
användningen. I ett samarbetsprojekt mellan Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk
diagnostik i Region Jönköpings län och en vårdcentral genomfördes ett förbättringsarbete för att minska
förbrukningen av laboratorieanalyser; målet var att komma till rätta med över-, under och
felanvändning. Parallellt genomfördes en studie med syftet att utvärdera effekter av fem insatser rådet
gjort. Studien genomfördes med en mixad metod med förklarande sekventiell design. Då
förbättringsarbetet aldrig tog fart i verksamheten, på grund av chefsomsättning, kan inga resultat
redovisas. Studien påvisar få förändringar i beställningsmönster. I intervjuerna med remittenterna
framkommer temat att vilja arbeta med beställningsmönster och förändringar nära verksamheten.
Remittenterna efterfrågar tekniska lösningar och dialog med de diagnostiska specialiteterna.
Litteraturen stödjer hittills gjorda insatser men i studien ses få resultat. Tidigare insatser har varit
engångsföreteelser. Genom att nyttja förbättringskunskapen och arbeta med frågorna närmare
remittenternas vardag kan engagemang skapas varpå förändringen lättare anammas. Kombinationen
av förbättringsarbeten på mikrosystemnivå med stöd och förbättringar på mesonivå kommer sannolikt
att bidra till framgång med värdeskapande användning.
Nyckelord: förbättringskunskap, utilization management, Medicinsk diagnostik, förbättringsvetenskap
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Summary
Title: Is it possible to change the ordering patterns of physicians? – A retrospective study
of quality improvements efforts to create a more value-creating use of diagnostic service
Swedish healthcare is facing the challenge of an increasing and aging population making cost reductions
necessary. Some of the challenges are based around the over diagnosis and the misutilisation of
laboratory analysis. Utilisation management could contribute to proper use. A quality improvement
project was performed as a collaboration between a primary care centre and the Council of Valuecreating use of Medical Diagnosis. The aim was to reduce the number of analyses and misuse of
laboratory analysis. A mixed method study was conducted with the aim to evaluate five interventions
made by the Council. Because the improvement project never really started, results are limited.
Interviews with physicians revealed that the studied units are open for dialogue with the diagnostic
specialties and willing to change ordering patterns but few changes were detected. The literature
supports the interventions made so far but few results are shown. One reason might be that previous
efforts have been isolated events. By using the knowledge of quality improvement and bringing the
questions closer to the units’, change might be easier to embrace. The combination of quality
improvement in the microsystems with support and improvements in mesosystems will probably
contribute to success.
Keywords: quality improvement, utilization management, Medical diagnostics, improvement science
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If you want truly to understand something, try to change it.
(Kurt Lewin, 1890-1947)
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Inledning
Svensk hälso- och sjukvård står, precis som vården i flera andra industriländer, inför utmaningar med
en ökande och åldrande population. I och med att medellivslängden ökar hos befolkningen ökar
samtidigt förekomsten av kroniska sjukdomar. Detta är två bidragande orsaker till att kostnaderna för
vård och läkemedel troligtvis kommer att fortsätta öka (1). En jämförelse gjord 2013 mellan 13 av
OECD-länderna visar att Sveriges kostnader, i likhet med flera andra länder, för hälso- och sjukvård
har ökat sedan 2009 (2). Ökningen av kostnaderna i den svenska hälso- och sjukvården är större än
ökningen av bruttonationalprodukten (3). I en artikel rörande ekonomin i amerikansk hälso- och
sjukvård beskriver Berwick och Hackbarth (4) att kostnadsreduktioner är en nödvändighet för att få
ekonomin hållbar. Dessa reduktioner måste göras på ett genomtänkt sätt för att inte riskera
patientsäkerhet och kvalitet. Författarna förespråkar en översyn av det slöseri som förekommer i
nyttjandet av hälso- och sjukvårdens resurser och påpekar samtidigt vikten av att beslutsfattarna sätter
mål för att minska slöseriet.
Ett problem som hälso- och sjukvården har är överdiagnostisering. Med detta menas att en individ ges
en diagnos utan att denne har direkta symptom eller kommer att få besvär eller kortare levnadstid.
Överdiagnostisering har flera bakomliggande orsaker bland annat en snabbt utvecklad teknik som
upptäcker mindre avvikelser och en tro på att en tidig upptäckt av sjukdom kan minska lidandet (5).
Överdiagnostisering har inte enbart ekonomiskt negativa konsekvenser. Det kan även bidra till ökad
medicinering, en behandling som inte är nödvändig, eller till utökat antal provtagningar och
undersökningar som inte fyller något värde (6).

Användning av diagnostik
Laboratoriemedicin, radiologi och klinisk fysiologi är medicinska specialiteter som är inriktade på
diagnostik. Resultaten från prover och undersökningar ligger ofta till grund för medicinsk bedömning,
diagnos och uppföljning av behandling. De medicinskt diagnostiska specialiteternas historia är, i
förhållande till läkekonsten, relativt kort. Fram till slutet av 1800-talet baserades medicinska
bedömningar i stort på anamnes och fysisk undersökning (7). Då röntgenstrålarna upptäcktes år 1895
var det en stor innovation för sjukvården och tekniken har ständigt utvecklats sedan dess (8, 9). Den
kliniska fysiologins tekniker uppfanns under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal (10). Inom
laboratoriemedicin var det först runt 1920 som blodgrupperna identifierades och utvecklingen av
kliniskt kemiska analyser startade. Sedan dess har utvecklingen gått fort. På 70-, 80-, och 90-talen
automatiserades och datoriserades många analysmetoder och fortfarande idag sker utveckling av nya
analysmarkörer och metoder (7). Det beskrivs i litteraturen att idag görs mellan 60-70 procent av alla
diagnossättningar och kontroll av behandlingar utefter ett resultat från ett laboratorieprov (3, 11).
Av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården i Sverige står kostnaderna för laboratoriemedicin och
röntgen för ungefär 4 procent (1). Trots att kostnaderna förhållandevis inte är stora är de diagnostiska
disciplinerna områden som ofta pekas ut vid ekonomiska genomgångar (3, 12). En bidragande orsak till
detta är vetskapen om att det ofta förekommer både över- och underanvändning av analyser och
undersökningar såväl nationellt som internationellt. Kunskapen om att laboratorieanalyser och
undersökningar över- och underanvänds är inte ny. Däremot blir ämnet högst aktuellt när vården står
inför ökande kostnader (13-15).
Överanvändning sker när ett prov tas eller undersökning görs men resultatet inte har någon inverkan
på fortsatt handläggning av patienten. Det är inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv som en
överanvändning är onödig, det bidrar även till risk för att upptäcka ett avvikande värde som inte är
relevant och på grund av detta behöva göra ytterligare undersökningar och uppföljande besök (14). Det
finns en variation vid alla laboratorieanalyser som beror på biologiska, preanalytiska och analytiska
faktorer. Detta innebär att ju fler prover en patient tar desto större är risken att hitta ett falskt positivt
värde (16, 17). Detsamma gäller bild- och funktionsundersökningar då det finns risk att finna
abnormaliteter utan klinisk relevans (18). En onödig röntgen- eller nuklearmedicinsk undersökning
bidrar till att patienten utsätts för onödig strålning vilket i sig kan vara potentiellt skadligt. Genom att
utföra onödiga undersökningar ökar dessutom väntetiden för de patienter som faktiskt behöver den (19,
20). En orsak till överanvändning kan vara de krav och förväntningar som patienterna har i mötet med
läkaren. Läkare ställs mellan att ta hänsyn till de rekommendationer och det medicinska värde som
provtagningen eller undersökningen har gentemot patientens krav och oro för sjukdom. Patientens
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förväntningar har en inverkan på läkarens benägenhet att ordinera prover eller undersökningar (21, 22).
Ytterligare exempel på orsaker till överanvändning är slentrianmässig beställning och rädslan över att
missa en diagnos. Det finns även rädsla över att bli anmäld, och i vissa länder åtalad, om en diagnos
missas (20, 23, 24). Teknikutvecklingen gör att utbudet av analyser och bild- och
funktionsundersökningar ökar och bidrar även till att svarstiderna kortas vilket medverkar till
överanvändningen. Trots teknikutvecklingen tros viss överanvändning bero på att om undersökningen
är gjord av annan vårdgivare kan svar och bedömningar vara svåråtkomliga för läkaren vilket för att
undersökningen upprepas (14, 21).
Med underanvändning avses att ett prov eller undersökning är indicerat men inte tas. Risken med
underanvändning är att en diagnos missas eller fördröjs, något som i värsta fall kan leda till att patienten
avlider (12). Det kan även bidra till en förlängd utredningstid med ökat lidande för patienten, fler
vårddygn eller större invasiva ingrepp som förutom patientens lidande även är ekonomiskt kostsamma
(15).
En svensk avhandling från 2010 visar på skillnader mellan de olika landstingen och regionerna i
analysanvändningen i primärvården, något som tros bero på en över- och underanvändning (17).
Internationella studier har visat att en stor del av laboratorieanalyserna beställs rutinmässigt utan en
faktisk indikation (12, 25). Ofta läggs fokus på att minska de dyra analyserna medan överanvändningen
av de billiga analyserna, som tas regelbundet, inte får lika mycket fokus och det är där det finns mest att
hämta ur ett ekonomiskt perspektiv (26, 27).
Det finns flera sätt att komma till rätta med både under- och överanvändning. Oftast är det
överanvändningen som hamnar i fokus, dels för att det är lättare att upptäcka men också för att det ur
ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv är mer intressant eftersom det ger en ganska direkt effekt på
kostnaderna.

Utilization management
Utilization management syftar till att påverka användningen av till exempel bild- och
funktionsundersökningar och laboratorieanalyser för att på så sätt minska på hälso- och sjukvårdens
kostnader men med bibehållen kvalitet. Inom de diagnostiska specialiteterna finns ett flertal artiklar
som beskriver metoder och effekter av utilization management (14, 15, 28, 29).
Idag sker merparten av Sveriges laboratoriebeställningar elektroniskt. Utvecklingen av IT-stöden har
kommit olika långt, såväl nationellt som internationellt. Ett led i utilization management är att nyttja
systemens kapacitet för att leda beställarna rätt, bort från en överanvändning. Såväl Khalifa och Khalid
(30), Shalev et al. (31), Vegting et al. (27) som Kim et al.(32) föreslår att laboratorierna arbetar med att
konstruera administrativa analyspaket. De rekommenderar även att det byggs in varningar i systemen
när en icke rekommenderad analys väljs eller en analys nyligen är beställd. Inom bild- och
funktionsmedicin finns liknande rekommendationer (15). Shinagare et al. (20) menar att enbart ett ITbaserat beställningssystem inte minskar överanvändningen utan det måste till någon form av
beslutsstöd. Samtidigt förespråkar de andra teknikbaserade insatser, till exempel att det ska vara möjligt
att se bilder beställda av andra vårdgivare eller utförda på annan ort samt om en undersökning nyligen
är genomförd. Bernardy et al. (21) skriver att ett IT-baserat beställnings- och beslutsstödsystem bör
kunna guida beställaren till rätt typ av undersökning och samtidigt ge feedback på om vald undersökning
är lämplig för frågeställningen. Författarna menar att ett sådant system utbildar samtidigt som läkarens
upplevelse av självbestämmande inte hämmas. Då ett sådant system, till skillnad från att en beställning
ska granskas av någon annan, inte stoppar upp flödet har det större chans att accepteras av användarna.
Att reglera möjligheten att beställa analyser och undersökningar beskrivs även av Smellie (25) medan
andra påstår att det kan få negativa konsekvenser eftersom det begränsar läkarnas upplevelse av
självbestämmande samt och riskerar att öka administrationen (29). Huck och Lewandrowski (14)
föreslår en metod där laboratorieläkaren fungerar som ”grindvakt” och måste godkänna vissa dyrare
och mer komplexa analyser. Hendee et al. (23) beskriver att en grindvaktsfunktion även hade varit av
värde vid vissa typer av undersökningar när det gäller bild- och funktionsmedicin men tillägger att en
konsulterande roll är att föredra. En av utmaningarna med att minska överanvändningen av
laboratorieanalyser är att när provet anländer till laboratoriet är det för sent att påverka. På ett stort
sjukhuslaboratorium märks inte ett enskilt rör i mängden. Arbetet måste göra innan provet beställs (28).
Snozek et al. (33) menar att en av framgångsfaktorerna med utilization management är
laboratorieläkarnas engagemang. De förespråkar att laboratorieläkarna alltid ska involveras i de
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förbättringsarbeten som rör utilization management av laboratorieanalyser då deras kompetens är
viktig att ta vara på men beskriver samtidigt att arbetet måste ske i dialog mellan laboratoriet och
klinikerna. I en systematisk review-artikel beskriver författarna att av de 119 studerade artiklarna
gällande studier av, och arbete med, utilization management var det enbart 20 procent där en
laboratorieläkare var medförfattare i studien (34). Att utilization management måste ske i dialog och
samverkan mellan specialistläkare inom laboratoriemedicin eller bild- och funktionsmedicin och de
läkare som arbetar nära patienterna betonas även av flera andra författare (15, 23, 28).
Flera författare beskriver hur tillgång till uppdaterade riktlinjer kan minska överanvändning inom såväl
laboratoriemedicin som bild- och funktionsmedicin (14, 21, 27, 35). De poängterar vikten av att
riktlinjerna finns lätt tillgängliga, gärna i anslutning till de elektroniska beställningsformulären, samt
att det inte finns olika riktlinjer som är motsägelsefulla. Ett komplement till diagnosriktlinjer är så kallad
reflextestning där läkaren beställer till exempel en anemiutredning och överlåter åt laboratoriet att
utföra ett flöde med analyser beroende på utfall. Detta minskar inte bara överanvändning av analyser
utan kan även bidra till snabbare utredning och färre provtagningar för patienten (36).
En metod för att motverka under- och överanvändning av analyser och undersökningar är information
till, och utbildning av, beställande läkare. Metoden kallas Educational Outreach Visits (EOV) och bygger
på att specialistläkare från laboratoriemedicin eller bild- och funktionsmedicin kommer till klinikerna
och informerar och föreläser. Metoden förekommer även inom andra områden i hälso- och sjukvården,
till exempel läkemedelsförskrivning och är en bra metod för att förändra beteende och på så sätt minska
överanvändningen (26, 37). Ett exempel är Shinagare et al. (20) som beskriver att genom att utbilda
läkare om riskerna för att bli utsatt för strålning så kan överanvändningen av röntgenundersökningar
minska. Att i samband med EOV presentera beställningsstatistik för beställande läkare på individnivå
är en metod som visat sig vara framgångsrik inom andra områden, till exempel för att minska
förskrivning av antibiotika (38). Att medvetandegöra läkarna om förekomst för överanvändning och
kostnader för analyser och undersökningar kan bidra till en minskad användning (27, 39, 40). Det finns
ett begränsat antal studier av utilization management och laboratoriemedicin i den svenska hälso- och
sjukvården.

Förbättringskunskap
Hälso- och sjukvården utvecklas ständigt genom bland annat ny teknik och ny medicinsk kunskap. För
att kunna bedriva en effektiv, god och säker vård behöver hälso- och sjukvårdspersonalen utöver sina
gängse arbetsuppgifter även arbeta med att förbättra vården för att se till att den nya kunskapen kommer
invånarna till godo (41). Ständiga förbättringar och ökat värde för dem vi är till för skapas i samspel
mellan den professionella kunskapen och förbättringskunskapen (42). W. Edwards Deming menar att
det finns fyra hörnstenar i förbättringskunskapen; systemförståelse, förståelse för variation,
kunskapsteori samt förändringspsykologi (43). Ett annat sätt att beskriva förbättringskunskap är
genom den formel, figur 2, som Batalden och Davidoff (41) tagit fram. De presenterar där de fem
kunskapssystem som de anser behövs för förbättring. Dessa innefattar generaliserbar vetenskaplig
evidens (1) som förs samman med den speciella kontexten (2) genom sätt/metoder att förändra (4). För
att genomföra förändringen krävs kunskap (5) och slutligen uppnås mätbara resultat (3).

Figur 2. Formel för kunskapssystem för förbättring (41), svensk översättning av
M. Bergström & B. Andersson-Gäre.

I sammanhang med förbättringsarbete brukar begreppen mikro-, meso- och makrosystem förekomma.
Ett mikrosystem kan beskrivas som vårdens grundstenar. Det är i mikrosystemet mellan patient,
anhöriga, medarbetare och den information de använder som värdet skapas. Ett mesosystem, till
exempel ett sjukhus, består av flertalet mikrosystem, till exempel kliniker. Mesosystemet omges av ett
makrosystem, till exempel en region/landsting. Alla olika nivåer måste samarbeta för att vården ska
fungera på bästa sätt (44) och ett stödjande och engagerat ledarskap är av stor betydelse för
framgångsrika förbättringsarbeten (45, 46). Såväl Deming (43) som Batalden och Davidoff (41) påpekar
vikten av att ha god kännedom om systemet/kontexten där förbättringsarbetet ska bedrivas. Genom att
ett förbättringsteam tillsammans beskriver sitt mikrosystem skapas en gemensam bild och styrkor och
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svagheter kan identifieras. Ett verktyg för att beskriva mikrosystemet är 5P som står för purpose (syfte),
patients (patienter), people (medarbetare), process (processer/flöden) och patterns (mönster) (44).
I formeln som tagits fram av Batalden och Davidoff (41) är mätbara resultatförbättringar en av
komponenterna. För att kunna se och förstå om en förändring har blivit en förbättring behövs mätningar
över tid. Utöver det behövs kunskapen att hantera mätningarna rätt, till exempel att ha kunskap om
variation och förståelsen för att rätta saker mäts (47, 48). Elg (47) menar att det är viktigt att presentera
mätningar på ett sätt som gör att mottagaren ska kunna tolka informationen lätt och på rätt sätt. Genom
att göra ett förbättringsteam delaktigt via visualisering av mätningarna ökar gruppens lärande och
mätningarna kan hjälpa gruppen att upptäcka fler möjligheter till förbättring (49).

Förbättringsvetenskap
Förbättringsvetenskap, improvement science, är ett relativt nytt och framväxande forskningsområde.
Syftet är att skapa kunskap om vilka metoder och faktorer som genom förbättringsarbete och
implementering bidrar till en ökad kvalitet (50). Förbättringsvetenskapen kan ses som ett
tvärvetenskapligt område som vill bidra till ett lärande (51) och samtidigt säkra att de
förbättringsarbeten som bedrivs i hälso- och sjukvården är evidensbaserade på samma sätt som vården
(52). För att forskning kring förbättringskunskap ska kunna ske krävs ett nära samarbete mellan teori
och praktik, mellan akademi och verksamhet. För att kunna skapa förståelse kring vad som påverkar
förändring måste det samtidigt finnas en djup förståelse för den kontext där förändringen sker (51, 52).
Metoderna för att studera förbättringar i vården varierar och kvantitativa och kvalitativa metoder
kompletterar varandra. Då förbättringsarbeten bygger på att mäta och utvärdera finns en syn på att de
i vissa fall är självutvärderande. Ur ett forskningsperspektiv kan detta vara till nytta men kan samtidigt
vara utmanande då avsikten med förbättringsarbetet inte alltid är att generera ny kunskap. Då
förbättringsarbeten är mycket kontextberoende kan det även påverka forskningsresultatet (53).

Det lokala problemet
Likt övriga Sveriges regioner och landsting är även Region Jönköpings län i behov av att minska
kostnaderna för hälso- och sjukvården. Därför har det tagits fram en åtgärdsplan för att spara resurser.
En del i detta arbete är att minska under-, över- och felanvändning av diagnostisk service (54).
Verksamhetsområdet Medicinsk diagnostik innefattar länsklinikerna; röntgen, klinisk fysiologi och
laboratoriemedicin. Inom verksamhetsområdet finns sedan 2011 Rådet för värdeskapande användning
av Medicinsk diagnostik och har sedan bildandet arbetat aktivt tillsammans med kunderna med att
försöka identifiera områden med onödig eller felaktig efterfrågan kan finnas. Målet är att bidra till en
minskad under-, över- och felanvändning. Medlemmarna i rådet har senaste året börjat undra om de
insatser som hitintills har gjorts har varit av rätt karaktär och ifrågasätter om insatserna har haft den
effekt som önskats. Det finns internationella studier gjorda på vilka typer av insatser som har störst
effekt på att minska överanvändning av laboratorieanalyser (55) men få studier är utförda i den svenska
hälso- och sjukvården. Rådet vill nu ta reda på om de insatser som är gjorda har haft önskad effekt och
om de metoder som beskrivs i litteraturen är användningsbara även under svenska förhållanden. Inför
kommande insatser är det även av intresse att skapa kännedom om vad regionens remittenter anser är
det som påverkar deras beställningsmönster.
Inom vårdval för primärvård i Region Jönköpings län finns det för närvarande 47 vårdcentraler. Av
dessa drivs 31 i regionens regi och samlas under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. De övriga 16
vårdcentralerna drivs av olika privata huvudmän (56). Det finns en variation mellan vårdcentralerna i
vilken utsträckning man beställer laboratorieanalyser. Denna variation tros delvis bero på skillnader i
vårdtyngd hos vårdcentralernas listande invånare men kan även bero på skillnader i arbetssätt hos
vårdcentralernas läkare. I figur 1 ses variationen mellan antal beställda analyser per 1000 besök på
Regions Jönköpings läns samtliga vårdcentraler under 2015. Vårdcentralen där förbättringsarbetet
genomförs ingår i den regiondrivna koncernen. I oktober 2015 hade vårdcentralen över 10500 listade
invånare och Adjusted clinical groups (ACG) låg runt 1.1 vilket innebär att invånarna hade en vårdtyngd
något högre än genomsnittet. Den aktuella vårdcentralen finns bland de vårdcentraler som har en hög
analysförbrukning. Initiativet till förbättringsarbetet kommer från vårdcentralens verksamhetschef som
bad Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik om hjälp för att komma till rätta med
den höga analysförbrukningen.
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Figur 1. Diagram över antal beställda analyser per 1000 besök på länets 47 vårdcentraler under 2015.
Vårdcentralen där förbättringsarbetet utfördes är markerad med röd stapel.

Syfte
Syfte med förbättringsarbetet
Syftet med förbättringsarbetet är att minska förbrukningen av laboratorieanalyser på en vårdcentral i
Region Jönköpings län. Målet är att patienterna ska ta rätt prover utifrån frågeställning och att
förbättringsarbetet bidrar till att komma till rätta med över- och underanvändning och därmed få en
värdeskapande användning av medicinsk diagnostik.

Syfte med studien
Syftet med studien är att utvärdera effekten av fem av de insatser Rådet för värdeskapande användning
av Medicinsk diagnostik har gjort. För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar:






Påverkade insatserna remittenternas beställningsmönster?
Var eventuella förändringar i beställningsmönster hållbara över tid?
Är de metoder rådet använt bra för att komma till rätta med över-, under- och felanvändning?
Hur upplevde remittenterna deltagandet i rådets insatser?
Vad anser remittenterna påverkar deras beställningsmönster?
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Metod
I metodavsnittet beskrivs inledningsvis den miljö där förbättringsarbetet bedrevs. Vidare presenteras
läsaren för de sammanhang som varit aktuella för studien. Beskrivningen av de båda
forskningsmiljöerna är tänkta att öka läsarens förståelse innan avsnitten som beskriver hur
förbättringsarbetet och studien genomfördes. Avsnittet avslutas med ett stycke om etiska aspekter.

Forskningsmiljö för förbättringsarbetet
Förbättringsarbetet bedrevs på en vårdcentral som nedan beskrivs med utgångspunkt från 5P (44).
Vårdcentralens syfte är att, på bästa möjliga sätt, erbjuda listade invånare rådgivning, behandling,
uppföljning och rehabilitering utifrån individuella behov. Av vårdcentralens ungefär 10500 listade
invånare är 48 procent kvinnor och 52 procent män. Åldersfördelningen på de listade invånarna
presenteras i tabell 1. Under 2015 hade invånarna över 43 000 kontakter med vårdcentralen inkluderat
såväl besök som telefontider och telefonrådgivning. Baserat på Care Need Index (CNI) är det
socioekonomiska förhållandet hos vårdcentralernas listade invånare nära genomsnittet av regionens
vårdcentraler. Utifrån ACG-poängen (1,1) har de listade invånarna en något högre vårdtyngd än
regionens genomsnitt.
Tabell 1. Åldersfördelning på vårdcentralens listade invånare

Ålder
0-6
7-19
20-64
65-74
75 -

Andel
7%
15 %
52 %
13 %
13 %

Vårdcentralen har cirka 40 anställda varav 7 är läkare. På vårdcentralen arbetar även sjuksköterskor,
arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterskor, psykolog, vårdadministratörer och servicepersonal.
Ledningsgruppen består av verksamhetschef, två enhetschefer samt en distriktssköterska. I anslutning
till vårdcentralen finns laboratorium, röntgen och psykiatrisk mottagning. Dessa medarbetare är inte
anställda av vårdcentralen utan har sin anställning inom andra enheter inom regionen.
Huvudprocessen på vårdcentralen innefattar rådgivning, vård och behandling till de listade invånarna.
Den individuella patientens process varierar beroende på anledning till besöket eller rådgivningen. Alla
kontakter invånarna har med vårdcentralen genererar inte ett fysiskt besök. Ytterligare en process på
vårdcentralen är handledning av studenter under grund- och specialistutbildning. Som stödprocesser
identifieras bland annat informations- och administrationsprocesser.
Vårdcentralen arbetar utifrån värdegrunden ”omtanke, helhetssyn och kvalitet” och har målet att verka
för bättre hälsa för alla. Styrkan är en kompetent och engagerad personal med en lång erfarenhet av att
arbeta med primärvård. Med värdegrunden som bas och med regionens vision ”För ett bra liv i en
attraktiv region” har vårdcentralen ett uttalat preventivt arbetssätt och samarbetar med externa aktörer,
till exempel gym- och friskvårdsanläggningar med målet att främja invånarnas hälsa. Personalen på
vårdcentralen arbetar aktivt med förbättringsarbeten samt kompetens- och utvecklingsarbeten. Dessa
följs upp tertial- respektive årsvis i enlighet med det balanserade styrkortet.

Forskningsmiljö för studien
Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik bildades 2011 och består av; koordinator
med uppdrag att samordna rådets insatser, verksamhetsområdets ekonomichef, läkare från röntgen och
laboratoriemedicin, verksamhetsutvecklare från klinisk fysiologi, områdeschef från röntgen samt
marknadskoordinator. Syftet med rådet är att ge stöd för en riktig användning av diagnostisk service till
Medicinsk diagnostiks kunder. Rådet har gjort ett flertal insatser i samråd med kunder för att minska
överanvändning av såväl laboratorieanalyser som röntgenundersökningar och undersökningar inom
klinisk fysiologi. Insatserna har varit riktade till vårdcentraler, sjukhuskliniker, regionövergripande
medicinska programgrupper och även specifika processer. Rådets har dels en uppsökande verksamhet
där kontakt tagits med de medicinska programgrupperna och dels agerar rådet utifrån önskemål från
chefer i regionens verksamheter.
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Fem olika insatser gjorda av rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik studerades.
Berörda verksamheter var en medicinsk programgrupp*, de regiondrivna vårdcentralerna samt tre
separata vårdcentraler. Förbättringsarbetet som beskrivs i uppsatsen genomfördes på vårdcentral 3.
Verksamheterna, typ av insats och tidsperiod för insatserna åskådliggörs i figur 3 och presenteras mer
ingående nedan.

Figur 3. Ingående verksamheter och insatser i studien. Vårdcentral 3 är den där förbättringsarbetet som ingår i
uppsatsen bedrevs.

Vårdcentral 1
Utbildningsinsatsen som gjordes på vårdcentralen under hösten och våren 2012/2013 gjordes som ett
förbättringsarbete inom ramen för utbildningen för kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och
välfärd (57). Resultatmåttet var andel berättigade röntgenundersökningar. Vid uppföljningen användes
samma underlag och mall för bedömning av remisserna och berättigandebedömningarna som i den
tidigare studien. Berättigandegraden bedömdes på en skala 1-5 där 1-3 ansågs ej berättigad och 4-5
berättigad.
Medicinsk programgrupp
I december 2014 besökte en läkare från laboratoriemedicin en av de medicinska programgrupperna. Där
diskuterades skillnader i beställningsmönster och i de administrativa analyspaketen på de olika
klinikerna i länet, främst med fokus på öppenvård. I oktober 2015 fördes en diskussion kring
användning av laboratoriemedicins utbud på ett läkarmöte med läkare från samtliga tre kliniker
kopplade till den aktuella programgruppen.
Regiondrivna vårdcentraler
Vid tre tillfällen under hösten 2014 hölls utbildningsdagar för samtlig personal på de regionägda
vårdcentralerna. En läkare från laboratoriemedicin deltog och höll en presentation för samtliga
specialister och ST-läkare i allmänmedicin om bland annat analysen kalprotektin som misstänks vara
underanvänd i primärvården.
Vårdcentral 2
På ett läkarmöte fördes en dialog kring användning av röntgenundersökningar under oktober 2015. En
specialistläkare från röntgen ledde dialogen som hade fokus på de fem vanligaste beställda
undersökningarna. Syftet var att synliggöra beställningsmönstret och initiera diskussion och dialog
mellan vårdcentralens läkare.
Vårdcentral 3
Vårdcentral 3 är den vårdcentral där förbättringsarbetet som finns beskrivet i uppsatsen bedrevs.

Metod för förbättringsarbetet
Till grund för förbättringsarbetet låg Nolans förbättringsmodell som bygger på tre grundläggande
frågor; Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan
leda till förbättring? När frågorna besvarats testas förändringarna med stöd av ett eller flera PDSA*

En medicinsk programgrupp består av verksamhetschefer och verksamhetsföreträdare inom en medicinsk
specialitet. Gruppen är regionövergripande och har som uppdrag att samverka och samordna vården mellan olika
verksamheter och vårdnivåer inom den medicinska specialiteten.
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hjul. PDSA står för plan, do, study, act som var och ett är en del av hjulets delar. Plan är planeringsfasen
där det beslutas vilken förändring som ska testas, vad som ska uppnås, hur testen ska utvärderas och
vem som ska göra vad, var, när och hur. I do genomförs förändringen och data samlas in som sedan i
study analyseras och jämförs mot vad som ville uppnås. I sista delen, act, beslutar gruppen vad nästa
steg i förändringen är, till exempel om förändringen ska justeras och testet fortsätta, om idén ska
förkastas eller införas (44, 48). En schematisk bild över Nolans förbättringsmodell och PDSA
presenteras i figur 4.

Figur 4. Nolans förbättringsmodell och PDSA.

Under september 2015 pågick förberedelser inför förbättringsarbetet. Förbättringsteamet bestående av
vårdcentralens verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare samt facilitator, tillika uppsatsens
författare, träffades och började med att besvara de två första frågorna i Nolans förbättringsmodell.
1) Vad vill vi åstadkomma?
Minskad användning av laboratorieanalyser på vårdcentralen
2) Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
Följa antal beställda analyser över tid
Med stöd av ett fiskbensdiagram (48) identifierades faktorer som påverkar analysförbrukningen.
Fiskbensdiagrammet redovisas i sin helhet i bilaga 1. Faktorerna diskuterades i förbättringsteamet. Inte
alla faktorer ansågs påverkningsbara av förbättringsteamet, exempelvis patientunderlag. En artikel
innehållande en verktygslåda för att komma till rätta med överanvändning (55) var till stöd i valet av de
tre förändringar som valdes ut till förbättringsarbetet. Vårdcentralen kommer att fortsätta arbeta med
andra påverkansfaktorer efter att de tre utvalda förändringarna är testade och/eller genomförda.
3) Vilka förändringar kan leda till förbättring?
Information om vårdcentralens beställningsmönster
Genomgång av vårdcentralens administrativa analyspaket
Utbildning kring önskade ämnen knutna till laboratoriemedicin
En grov tidsplan för förbättringsarbetet togs fram. Då några av vårdcentralens ordinarie läkare var
frånvarande under senare delen av hösten 2015, på grund av sjukskrivning och utbildning, valde
förbättringsteamet att förlägga flera av insatserna parallellt under början av 2016.
En handlingsplan gjordes över de förändringar som skulle testas, se bilaga 2. Utifrån handlingsplanen
planerades tre PDSA-hjul. Dessa presenteras i bilagorna 3-5.

Mätningar
Resultatmått
För att veta om testade förändringar ledde till en förbättring använde förbättringsteamet en
övergripande mätning som syftade till att visa om antalet beställda analyser per besök minskade. Genom
att använda ett styrdiagram möjliggjordes det att urskilja en förändring från den slumpmässiga
variationen (48, 58). Diagrammet som valdes var ett XmR-diagram som är lämpligt för att följa
kontinuerlig data (58). Data samlades in månadsvis från regionens uppföljningsverktyg, Diver, och
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veckovis från laboratoriets produktionssystem C5LIMS och Diver. Genom att visualisera data skapas en
förståelse och förändringen kan kännas mer meningsfull. Mätningar är ett bra verktyg för att påvisa
förändring men samtidigt är det viktigt att ha kunskap om hur mätningarna ska tolkas för att inte dra
felaktiga slutsatser (47, 59). Mätningarna presenterades för vårdcentralens läkare med syftet att
diskutera och dra lärdomar utifrån resultatet. Vid presentationerna användes ett linjediagram för att
visualisera på ett sätt som är mer välbekant för gruppen.
Processmått
Då det ibland kan ta tid innan en förändring kan ses genom resultatmåttet kan mer specifika
processmått användas för att se hur och om de testade förändringarna fungerar (48). Följande
processmått planerades:



Vid hur många tillfällen beställningsmönster diskuterats på läkarmöten och arbetsplatsträff.
Medicinskt ansvarig ansvarar för mätning.
Användningsfrekvens av administrativa analyspaket. Pinnstatistik under utvalda veckor.

Balanserande mått
Provost och Murray (58) beskriver att det är viktigt att ha balanserande mått för att säkerställa att
förändringarna inte leder till oönskade konsekvenser på andra sätt. Då det var svårt att finna bra
balanserade mått som kunde mätas parallellt med förbättringsarbetet, utan för stor fördröjning, valde
förbättringsteamet att tillsammans utföra en riskanalys. I riskanalysen framkom att det finns en något
förhöjd risk att patienternas vård skulle kunna försämras eller fördröjas, se bilaga 6.

Författarens roll
Författaren var medlem i Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik och deltog i
förbättringsarbetet som facilitator. Facilitatorns roll är att guida gruppen på vägen mot målet, bidra med
metodstöd och behålla helhetsperspektivet. En facilitator behöver nödvändigt vis inte ha expertkunskap
i förbättringsarbetets sakfrågor (60). Då författaren tillhörde en annan yrkeskategori saknades
förförståelse om distriktsläkares arbete och djupare medicinska kunskaper däremot bidrog författaren
med kunskaper om laboratoriets processer, kunskap om förbättringsarbete och underlättade för
gruppen genom att bland annat ta fram underlag till mätningar.

Metod för studien
För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en mixad metod med en förklarande
sekventiell design. Anledningen till metodvalet var att varken en kvantitativ eller kvalitativ metod skulle
med samma djup kunna besvara syfte och frågeställningar (61). Creswell (62) menar att genom att
använda en mixad metod kombineras styrkorna mellan kvantitativ och kvalitativ metod och metodernas
svagheter och begränsningar minskas. Detta ger en mer ingående förståelse för problemet. Den
förklarande sekventiella design som användes i denna studie består av två distinkta faser. Inledningsvis
samlades kvantitativ data in och analyserades. I nästa fas formulerades frågor utifrån den kvantitativa
analysen och studiens frågeställningar. Kvalitativ data samlades in och analyserades. Slutligen gjordes
en sammantagen analys. Figur 5 ger en överblick av faserna. Målet med metodvalet var att ge en djupare
och mer holistisk förståelse av insamlad kvantitativ data (61, 62).

Figur 5. Schematisk bild över förklarande sekventiell design. Inspiration från Creswell (62) sid 209.

Urval
Urvalet av studiens ingående verksamheter/insatser gjordes genom ett bekvämlighetsurval.
Inklusionskriteriet var att en insats skulle ha gjorts på kliniken eller vårdcentralen av Rådet för
värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik. Insatsen skulle ha varit av mer omfattande slag,
det vill säga inkluderat i stort sett alla läkare på enheten. Sex insatser inkluderas i studien men på grund
av svårigheter att samla in tillförlitlig kvantitativ data exkluderades en av insatserna.

Kvantitativ datainsamling och analys
De fem insatser som studerades i de olika verksamheterna var av olika karaktär och hade olika fokus, se
beskrivning under rubriken Forskningsmiljö för studien. Datainsamlingen av antal beställda
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laboratorieanalyser och röntgenundersökningar per besök† gjordes från Region Jönköpings läns
uppföljningsverktyg, Diverportalen. Insamlingen av remisser inför berättigandebedömningar gjordes
retrospektivt. Två veckors konsekutiva remisser (n=82) bedömdes av en ST-läkare på radiologiska
kliniken. Tiden mellan mätningen efter avslutad utbildningsinsats och uppföljningsmätningen var cirka
30 månader.
Insamlad data analyserades med deskriptiv statistik och med stöd av XmR-diagram (58, 63). Statistiska
beräkningar, Wilcoxons rangsummetest och Mann-Whitney u-test, gjordes med statistikprogrammet R
version 3.2.5 (The R Foundation for Statistical Computing).

Kvalitativ datainsamling och analys
Efter analys av den kvantitativa datainsamlingen utfördes fem fokusgruppsintervjuer, en för varje
insats, med två till sex deltagare per grupp. Enligt Stewart et al. (64) bör en fokusgrupp ha mellan sex
och 12 deltagare. Wibeck (65) menar att det är för många och argumenterar istället för att fokusgruppen
ska bestå av minst fyra men maximalt sex individer. Urvalet till fokusgrupperna skedde genom
strategiskt urval. Ett strategiskt urval lämpar sig när det specifika syftet är intressant och när få individer
kan bidra med mer värdefulla synpunkter jämfört med många slumpmässigt utvalda individer (61).
Intervjugrupperna var homogena med avseende på att deltagarna kom från en och samma arbetsplats.
I tre grupper var samtliga deltagare läkare och i de två övriga var det läkare tillsammans med en
sjuksköterska respektive sjukgymnast
Inför fokusgruppsintervjuerna konstruerades semistrukturerade intervjuguider. Denna typ av
intervjuguide rymmer ett antal frågeområden och vid behov förslag på uppföljningsfrågor. En
semistrukturerad intervju ger utrymme för deltagarna att själva lyfta frågor och diskussionsämnen som
de ser som intressanta (65). Respektive intervjuguide utformades med frågeområden baserat på den
kvantitativa dataanalysen. Intervjuguiderna finns bifogade i bilaga 7. Fyra av fem intervjuer skedde
under lunchraster på respektive klinik. Den femte skedde under ett inplanerat möte. Platsen valdes
utifrån att det skulle vara enkelt för deltagarna att ta sig till intervjun och med en tanke om att de skulle
vara i en miljö som de kände sig bekväma och bekanta med. Intervjuerna varade i genomsnitt i cirka 35
minuter och spelades in med två olika ljudupptagningsenheter.
Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med en
induktiv ansats. Detta är en metod som lämpar sig för att förutsättningslöst finna likheter och skillnader
och därmed tolka ett textinnehåll (66). För innehållsanalysen användes en kondenseringsmodell av
Graneheim och Lundman (67). Samtliga intervjuer läses igenom upprepade gånger för att få en god
kännedom om textinnehållet. Texterna delades in i två domäner; upplevelse och påverkansfaktorer.
Dessa domäner har en låg grad av tolkning och speglar de två stora frågeområdena i intervjuguiderna.
Meningsbärande enheter som speglade studiens syfte och frågeställningar identifierades. Dessa enheter
kondenserades och kodades. Samtliga koder från respektive domän delades sedan in i underkategorier
och kategorier. Kategorierna speglar det manifesta innehållet i intervjuerna. Slutligen gjordes en latent
tolkning av det underliggande innehållet i kategorierna och ett tema skapades. Ett exempel från
analysprocessen ges i tabell 2.
Tabell 2. Exempel utdraget ur analysprocessen från meningsbärande enhet till kategori
Meningsbärande enhet
[...] vi får ju också så bara fler och fler såna remisser från
sån sjukhuset då när det varit en inneliggande patient å
de vill att vi ska kolla kreatinin och kalium eller crp eller
något sånt efter 14 dagar. Jag vill ju räkna mig som en
ganska erfaren läkare tycker jag å tycker inte att det är
nödvändigt så snart. Så där får vi också så pålagt mer med
otroligt mycket provtagning som vi ska genomföra som
inte själva har bestämt, som...men kan ju inte se bort
ifrån det heller. Nej det kan man inte men vi gör så
mycket onödvändiga prover.

Kondenserad mening
Kod
Vi får mycket provtagning
Pålagt från
pålagt på oss från slutenvården slutenvården
som måste göras trots att jag
ser det som onödigt

Underkategori
Kategori
Förskjutning Organisation

Inkluderade kontakttyper från Diver: besök på annan plats, dagsjukvård, hembesök, hemsjukvårdsbesök,
mottagningsbesök samt utlagd mottagning.
†
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Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (68) ställer fyra allmänna krav på forskning: informationskrav, samtyckeskrav,
nyttjandekrav och konfidentialitetskrav. Dessa fyra krav säkerställdes i studien genom följande
åtgärder. Fokusgruppsdeltagarna i studien fick såväl muntlig som skriftlig information om studien och
om rättigheten att närsomhelst avbryta sin medverkan, se bilaga 8. Skriftligt samtycke samlades in från
samtliga deltagare. Intervjuerna bandades, transkriberades och analyserades av författaren. Materialet
hanterades och lagrades enligt god forskningssed samt gällande lagar och kommer efter uppsatsens
slutförande inte att används till någon annan studie (68, 69). Genom att allt material avidentifierades
garanterades deltagarna konfidentialitet. Om något citat i uppsatsen riskerade att avslöja en enskild
individ inhämtades specifikt samtycke från berörd deltagare. Inga personuppgifter eller andra känsliga
uppgifter hanterades i studien. Vidare utsattes heller inte deltagarna för någon fysisk skada.
En ansökan om rådgivande forskningsetiskt yttrande lämnades in till Hälsohögskolans forskningsetiska
kommitté som vid granskning ej fann några anledningar till invändning, Dnr; HHJ2016/314-51.
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Resultat
I resultatavsnittet beskrivs först resultatet från förbättringsarbetet som bedrevs tillsammans med en
av regionens vårdcentraler. I efterföljande avsnitt redogörs för resultatet från studien av insatserna
gjorda av Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik.

Resultat från förbättringsarbetet
Som beskrivet i metoden valde förbättringsteamet att inte påbörja det intensiva arbetet med
förbättringsarbetet förrän efter årsskiftet. I januari bytte den initiativtagande verksamhetschefen tjänst
och en tillförordnad verksamhetschef var ersättare fram till dess att den nyrekryterade
verksamhetschefen tillträdde i slutet av mars 2016. Under denna period av chefsbyte stod
förbättringsarbetet i stort sett stilla då även medicinskt ansvarig läkare hade en hög arbetsbelastning
och förbättringsarbetet nedprioriterades.
Under perioden har ändå förbättringsarbetet nämnts på vårdcentralens läkarmöten vid några tillfällen
och utifrån handlingsplanen och de planerade PDSA-hjulen har arbetet startats upp. Vårdcentralens
totala beställningsmönster i förhållande till andra vårdcentraler har visualiserats på läkarmöte och
diskussioner kring visad data har förts. Beställningsmönster på individnivå har tagits fram. Ett
förberedande arbete har gjorts med genomgång av de administrativa analyspaketen men det har ännu
inte diskuterats i personalgruppen och inga ändringar är gjorda.
Trots att förbättringsarbetet inte varit i en aktiv fas har data samlats in månadsvis över antalet beställda
prover per 100 besök, se figur 6. Ur diagrammet kan ingen förändring urskiljas.

Figur 6. Styrdiagram över antal beställda prover per 100 besök på vårdcentralen. Pilen
indikerar förbättringsarbetets inledning i september 2015.

Resultat från studien
Inledningsvis beskrivs resultatet från den kvantitativa datainsamlingen för respektive insats och
verksamhet. I andra delen beskrivs resultatet från den samlade analysen av intervjuerna.

Kvantitativ dataanalys: förändringar i beställningsmönster
Vårdcentral 1
Berättigandegraden bedömdes på en skala 1-5 där 1-3 ansågs ej berättigad och 4-5 berättigad.
I uppföljningen våren 2016 av utbildningsinsatsen som utfördes under hösten och våren 2012/2013 var
andelen berättigade undersökningar 81 procent (4 och 5 på skalan), se figur 7. Detta är samma nivå som
innan insatsen genomfördes. Direkt efter avslutad insats var motsvarande siffra 83 procent.
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Figur 7. Berättigandegrad av röntgenundersökningar före och efter insats samt vid
uppföljningen efter cirka 30 månader. 1-3 på skalan anses ej berättigade, 4-5 anses berättigade.

Medicinsk programgrupp
Vid mätning av alla regionens mottagningar tillhörande den medicinska programgruppen kan ingen
förändring ses av antal beställda prover per 1000 besök, se figur 8. Den första insatsen var mötet med
den medicinska programgruppen och den andra var läkarmötet.

Figur 8. Styrdiagram över antal beställda prover per 1000 besök på aktuella mottagningar.
Pilarna indikerar när insatserna gjordes.

I insatsen fokuserades det på de administrativa analyspaketen och där förändringar gjordes i
analyspaketen ses en förändring i antal beställda prover. Analysen S-Tyroxin (T4, fritt) var en av de
analyser som togs bort från vissa analyspaket. Ett styrdiagram illustrerar förändringen som skedde, se
figur 9. Wilcoxon’s test konfirmerar förändringen (p-värde=<0,001) i antalet S-Tyroxinprover per 1000
besök som beställdes före och efter insatsen.
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Figur 9. Styrdiagram över antal beställda S-Tyroxin (T4, fritt) per 1000 besök. Pilarna indikerar
när insatserna gjordes. Vid den första pilen togs analysen bort från vissa administrativa
analyspaket.

Regionägda vårdcentraler
Inga skillnader kunde ses i antal beställda kalprotektin per 1000 besök på de regionägda vårdcentralerna
efter utbildningen som genomfördes i oktober 2014, se figur 10.

Figur 10. XmR-styrdiagram över antalet beställda Kalprotektin varje månad per 1000 besök på
samtliga regionägda vårdcentraler. Pilen indikerar när insatsen gjordes.

Vid de privatägda vårdcentralerna kan däremot en statistisk säkerställd ökning av
kalprotektinbeställningar ses under samma period (Mann-Whitney p-värde=0,003), se figur 11. Dessa
deltog inte i utbildningsinsatsen.
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Figur 11. Medelvärde av antal beställningar av kalprotektin per 1000 besök på
regionägda respektive privatägda vårdcentraler före och efter insatsen.

Vårdcentral 2
Av de fem vanligaste undersökningarna per 1000 besök minskade antalet (från 84 till 80 stycken)
beställningar under perioden november 2015 till februari 2016 jämfört med samma period föregående
år. Även det totala antalet röntgenundersökningar per besök minskade på den aktuella vårdcentralen.
Det genomsnittliga antalet på regionens övriga vårdcentraler minskade också under samma period. I
figur 12 presenteras ett diagram över förändringen i antal. Minskningarna var dock inte statistiskt
säkerställda; vad gäller vårdcentralens antal beställda undersökningar efter insatsen, varken av topp 5
(Wilcoxon p-värde=0,88) eller alla undersökningar (Wilcoxon p-värde=0,63) Det finns heller ingen
statistiskt säkerställd skillnad mellan vårdcentralen och övriga vårdcentraler, vare sig av topp 5 (MannWhitney p-värde=0,49) eller alla undersökningar (Mann-Whitney p-värde=0,34).

Figur 12. Antal beställda röntgenundersökningar per 1000 besök på vårdcentralen
under perioden november 2014 till februari 2015 (”före”) och motsvarande period
2015/2016 (”efter”) i jämförelse med regionens övriga vårdcentraler. Insatsen på
vårdcentralen gjordes i oktober 2015.

Vårdcentral 3
Då förbättringsarbetet på vårdcentral 3 genomförs först nu finns inte några mätningar för att påvisa
förändring, förutom det styrdiagram som presenteras under resultatet för förbättringsarbetet. Personal
från vårdcentralen har deltagit i en intervju som analyserats och redovisas tillsammans med de andra
genomförda intervjuerna i nästa stycke.
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Kvalitativ dataanalys: upplevelse och påverkansfaktorer
Analysen resulterade i ett övergripande tema; Förändring på hemmaplan med stöd av tekniken. I
domänen Upplevelse finns tre kategorier; Arbetssätt, Påverkan och Rådet synliggör. I domänen
Påverkansfaktorer finns de fem kategorierna; Stöd, Individ, Organisation, Jämförelse och Extern
påverkan. Till varje kategori finns ett flertal underkategorier. En sammanställning över domäner,
underkategorier, kategorier och tema presenteras i tabell 3.
Tabell 3. Översikt över innehållsanalysens domäner, underkategorier, kategorier samt tema.

Domän

Upplevelse

Påverkansfaktorer

Underkategori

Kategori

Diskussion
Närhet
Förändring
Nå fram
Värdefullt
Helhetsperspektiv
Samsyn
Synliggöra
Riktlinjer
IT-stöd
Beslutsstöd
Utbildning och information
Erfarenhet och kunskap
Självbestämmande
Vanor
Förskjutning
Gap mellan verksamheter
Resurser
Ekonomisk medvetenhet
Organisationsförändringar
Dialog
Mätning och jämförelse
Reflektion
Informerade invånare
Trender
Utveckling

Tema

Arbetssätt
Påverkan

Rådet synliggör

Stöd

Individ

Förändring på
hemmaplan med
stöd av tekniken

Organisation

Jämförelse

Extern påverkan

Upplevelse
Nedan beskrivs de tre kategorierna under domänen Upplevelse, det vill säga på viket sätt remittenterna
upplevde insatserna från Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik.
Arbetssätt
I intervjuerna framkommer att ett av de arbetssätt remittenterna ser som mest framgångsrika och
värdefulla från rådet är diskussion kring användning av olika analyser och undersökningar.
”[…] då kanske man kan resonera kring när man ordinerar en sänka. Vad är
fördelen, vad är nackdelen, vid vilka indikationer. Det tror jag kan få effekt.”
Remittenterna påtalar att närheten till verksamheten är ett framgångsrikt arbetssätt. De menar att
diskussioner på hemmaplan ger mer än stora föreläsningar.
”[...] kommer med information till oss också på våra basenhetsmöten och jag
tycker att det är jättebra när någon kommer, då fastnar det mycket bättre.”
Påverkan
Vissa av remittenterna säger i intervjuerna att rådets insats delvis har förändrat deras
beställningsmönster. Å andra sidan säger andra att de inte har ändrat sig. I de fall där remittenterna
säger sig ha blivit påverkade har insatserna varit i form av dialog på enheternas läkarmöten. De två
följande citaten speglar meningsskiljaktigheterna.
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”[...] så tror jag nog, kanske att, man tänker efter lite mera. Tittar bakåt
framförallt, vad är gjort tidigare, vad tillför en ny undersökning här? Det tror
jag att man tänker efter lite, lite mera.”
”[...] det är likadant där, jag tror inte att jag har ändrat mitt arbetssätt efter
detta.”
Under intervjuerna problematiserar remittenterna själva svårigheten med att nå fram med information
för att påverka deras beställningsmönster. De beskriver att de har svårt att dra sig till minnes de tillfällen
som intervjuerna handlar om.
”Jag minns egentligen inte, jag minns att vi skulle skriva bättre remisser. Det
var vissa parametrar men jag minns inte om vad han pratade.”
Samtidigt belyser de hur värdefullt det är att få information från de diagnostiska disciplinerna via rådet.
De menar att det är givande och användbart.
”[...] vi har en specialitet som är väldigt bred å det gör att man håller sig inte à
jour så lätt med allt som den berör. Så det var uppskattat.”
Rådet synliggör
Rådets insatser bidrar enligt remittenterna med andra perspektiv. De menar att i mötena och dialogerna
aktualiseras ett helhetsperspektiv som annars lätt försvinner i vardagen.
”[…] vi är inte den lilla isolerade enheten som sitter här och jobbar i det här huset
utan vi har ju samarbete med er å liksom sådär att man känner att vi är ju en
hel familj. Det är också värdeskapande den känslan.
Dialogerna bidrar även till en samsyn mellan klinikerna och de diagnostiska disciplinerna där man får
möjligheten att förstå varandras perspektiv. Något som ansågs värdefullt var att rådet bidrog till att
synliggöra och medvetandegöra skillnader i beställningsmönster dels mellan kliniker men även mellan
individer. De menar även att rådet kan bidra till att minska skillnader genom att visa på olikheter inom
samma verksamhet.
”Det var skillnader hur man utreder tyroidearubbningar kommer jag ihåg.” På
en klinik där tog dom Sänka och CRP ofta samtidigt […]”
Påverkansfaktorer
Remittenterna identifierade ett flertal faktorer som påverkar deras beställningsmönster. Dessa
presenteras nedan indelade i fem kategorier.
Stöd
Det framkommer att remittenterna ser olika typer av stöd som kan påverka beställningsmönstret. De
resonerar kring de riktlinjer som finns tillgängliga för hur vissa åkommor ska utredas. Till största delen
utgör de ett stöd och kan påverka vilka analyser och undersökningar som väljs. Det kan även bidra till
att analyser väljs som remittenten inte hade valt om det inte vore för att det stod i riktlinjen, vilket i sig
kan vara bra eller faktiskt bidra till en överanvändning.
” Men det händer ju ibland att det blir ett prov till som du inte hade tänkt, ja på
grund av en riktlinje..”
Tillgängliga IT-stöd har en stor påverkan på vad remittenterna beställer. Dels upplevs det att de
administrativa analyspaketen har en funktion om att påminna om analyser som lätt glöms bort men
även att avstyra från analyser som inte har något större mervärde. Det uttrycks också en viss misstro till
paketen och att de kan bidra en överanvändning och ett resursslöseri.
”Jag tänker att de här paketen som finns dom styr oss ju lite också för att om
man tänker på leverpaketet så finns ju inte ASAT […] Ja jag vet att vi inte ska
ta den.”
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”Ja men om man vill ha antikroppar direkt där då, smäller man av både TRAK
och TPO där då helt i onödan i så fall kan jag tycka. Då kanske vi får betala mer
pengar än vad vi borde göra. […] Det kanske eskalerar på grund av dessa
paket.”
Remittenterna efterfrågar förbättringar i IT-stöden som de ser skulle kunna minska förbrukningen av
analyser och undersökningar. Till exempel menar de att systemet borde signalera när samma typ av
prover beställs som nyligen är beställda av en annan klinik.
”Men det skulle man ju egentligen vilja ha nån automatik i systemet som säger
att du behöver inte ta eller göra två analyser av samma prov samma dag. Men
det kanske är svårt.”
De beslutsstöd som finns i form av till exempel reflextestning upplever remittenterna är ett bra stöd som
påverkar dem till att inte beställa för mycket prover. Samtidigt finns en viss skepticism mot beslutsstöd
och riktlinjer och de ses inte alltid som positiva.
”För det är livsfarligt tror jag om det blir mycket faktadokument, beslutsstöd så
att man glömmer och titta på patienten som sitter grå i hörnet å så ska man
blänga in i datorn å så nu ska vi se nu ska jag fråga dig om, jaha. Det blir att
man glömmer patienten själv i den här djungeln av beslutsstöd.”
Utbildning och information från de diagnostiska verksamheterna anser remittenterna påverkar deras
beställningsmönster. De är i behov av att bli uppdaterade för att kunna göra bra val och för att förändra
beteendet anser de att det behövs utbildning.
”[…] vill man ha förändring så måste det till någon slags utbildning.”
Individ
De individuella egenskaperna hos varje remittent påverkar vilket beställningsmönster man har. Det är
erfarenhet och kunskap, känslan av självbestämmande samt förvärvade vanor som bidrar. Att med sin
erfarenhet och kunskap utifrån misstanke om patientens sjukdom välja analyser eller undersökningar
ses som ett självklart utgångsläge. Remittenterna menar att man med tiden skaffar sig egna vanor och
rutiner för att utreda olika tillstånd. De beskriver att det år svårt att förändra ett invant beteende.
”[…] jag har en misstanke om sjukdom och den vill jag ha bekräftad eller
avfärdad. Å det är ju å då väljer jag utifrån min frågeställning.”
Att själv styra över vilka analyser som ska tas ses som viktigt. Det ges exempelvis uttryck för att de
reflextester som finns inte används eftersom det inskränker remittentens självbestämmande.
”Ska inte vi kunna beställa det själva i stället för att behöva ett paket för att
beställa en utredning på en sköldkörtel. Va, är det bra? Ska vi tänka själva alls?”
Organisation
Det finns flera organisatoriska faktorer som påverkar remittenternas beställningsmönster. De menar att
en förskjutning mellan yrkesgrupper, exempelvis att det är sjuksköterskor som gör beställningar av
analyser. De påtalar också att en förskjutning av utredningar från specialistvården till primärvården har
skett och att det finns ett gap mellan klinikerna som gör att frågeställningarna på remisserna får en
försämrad kvalitét.
”[…]där man från sjukhusbundna kliniker medvetet eller omedvetet ibland
försöker styra ut mycket av basal utredning i primärvården.”
”vi skickar ju remisser in till specialistavdelningar som ofta skickar remisser
tillbaka och kräver till exempel att vi ska göra MR-undersökningar och sånt. Av
och till så har jag väldigt svårt att förstå varför jag ska göra det för att jag som
person tycker inte att det föreligger någon indikation för det och jag tycker att
i så fall så är det väldigt svårt å skicka någon ordentlig remiss med ordentliga
frågeställningar å så.”

24

Även tillgång till resurser, exempelvis i form av kompetens, påverkar. Som remittent finns även
ekonomisk medvetenhet som till viss del påverkar val av undersökningar.
”Sen tänker vid alltid lite grann, det finns ju också ekonomiska aspekter med i
detta. Det är en viktig del idag, om man väljer en remiss för en undersökning
som kostar 10000 kronor så vill man veta att man har en bra frågeställning.”
Det finns även indirekta faktorer som påverkar beställningsmönstret. Det upplevs att det finns störande
faktorer, till exempel organisationsförändringar som gör att arbetet med att förändra
beställningsmönster hamnar i skymundan.
”Ja kan säga att förbättringshastigheten eller förändringshastigheten är hög.
Att man på nått sätt å då tänker jag på det organisatoriska att man inte...att
det nästa hämmar utvecklingen i verksamheten just den här typen av saker för
det är ingen som hinner.”
Jämförelse
Remittenterna menar att genom att ha en dialog med kollegor, följa mätningar och jämföra sig med
andra samt få tid till reflektion, kan sättet man beställer prover och undersökningar förändras.
”Å det är just därför som det är intressant med de här diskussionerna när det
kommer någon som ger oss en anledning att börja prata om hur vi gör, jasså
gör du så. Det kan bli lite aha-upplevelser när vi får sådana tillfällen för de
presenterar sig inte så naturligt eftersom vi jobbar så självständigt.”
Extern påverkan
Det finns en påverkan från patienterna vid val av analyser och undersökningar. Remittenterna beskriver
att patienterna är pålästa och ställer krav. De menar även att bland annat media kan påverka att vissa
prover aktualiseras mer under en period.
”Patienterna har blivit kunder numera å de har googlat. Då är det svårt att
säga, nej det har du inte. Så kan man ta ett enkelt prov. Å då, vad var det jag sa
det har du ju inte, men innan är det svårt att säga det.”
”Medierna påverkar väldigt mycket. Om det pratas om det i tidningar eller i TVsoffan då pratar de om D-vitamin då märker vi det.”
Teknikutvecklingen, den medicinska utvecklingen och utveckling av nya läkemedel är
också faktorer som påverkar vilka och hur många prover som beställs.
”Vi inför ju rätt mycket nya behandlingar nu med biologiska läkemedel å så å
andra typer av psoriasisbehandling för säkerhets skull tas mycket prover för vi
vet inte riktigt vad vi har att förvänta oss.”

Sammantagen analys
Den kvantitativa analysen visar att få förändringar i beställningsmönster kan påvisas genom mätningar.
I intervjuerna säger några remittenter att de har förändrat sitt beställningsmönster men andra menar
att de inte har gjort det. I analysen av samtliga intervjuer framkommer ett tema av att vilja arbeta med
beställningsmönster och förändringar nära den egna enheten. När insatsen och därmed budskapet
kommer för långt bort, till exempel på föreläsningar under temadagar, är det svårare att ta till sig.
Remittenterna menar att tekniska lösningar tillsammans med dialog med de diagnostiska
specialiteterna kan bidra till mer värdeskapande användning.
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Diskussion
Diskussionen inleds med ett stycke om förbättringsarbetet. Sedan kommer resultatdiskussion och
metoddiskussion för studien. Slutsats, implikationer för förbättringsarbete och förslag till fortsatt
forskning rundar av diskussionen.

Diskussion om förbättringsarbetet
Vad är över-, under- och felanvändning av laboratorietester? Vem avgör vad som är rätt och fel och går
det att avgöra innan ett prov är taget? Frågorna är inte helt okomplicerade och det är svårt att synliggöra.
Detta framkommer även i litteraturen kring utilization management (34). För att klarlägga eventuella
oönskade effekter av arbetet med att minska förbrukningen av laboratorieanalyser måste det tas hänsyn
till balanserande mått. Exempel på dessa mått är oplanerade återbesök eller försämrad kvalitét på
vården (14, 27). Det var i detta förbättringsarbete svårt att finna bra balanserande mått som skulle kunna
gå att få fram under den begränsade tidsperioden. Vårdcentralen använder ett fåtal kvalitetsregister men
då dessa bara täcker några få patientgrupper och data är svårt att få fram i realtid vore det inte säkert
att dra några slutsatser kring vårdens kvalitet utifrån de resultaten. Att mäta eventuella återbesök på
grund av ofullständig provtagning skulle kräva journalgranskning och den tiden ansågs inte vara
motiverad i förhållande till utfall. Att göra en riskanalys såg förbättringsteamet som en bra kompromiss
i avsaknad av bra balanserande mått. De identifierade riskerna och åtgärder kommer att bevakas under
förbättringsarbetes gång. Gällande processmåtten finns svagheter i möjlighet att ta fram data. Det var
inte möjligt att i beställningssystemet fånga hur många beställningar som gjordes genom de
administrativa beställningspaketen vilket innebar att data skulle behöva samlas in via pinnstatistik.
Denna form av datainsamling riskerar att glömmas bort och riskerar därför att bli missvisande.
I april 2016 var fortfarande inte förbättringsarbetet i full gång och några resultat var svåra att påvisa. En
av anledningarna till att förbättringsarbetet stannade av var bytet av verksamhetschef under
förbättringsarbetet. Det är känt att ledarskapet och ledarens engagemang är betydelsefullt för ett
framgångsrikt förbättringsarbete (45, 46). Initialt lyckades inte facilitatorn tillsammans med
verksamhetschefen att bygga upp det engagemang hos vårdcentralens läkare som behövs för att bedriva
förbättringsarbetet. Eftersom ingen direkt kraft lades på arbetet under hösten prioriterades inte frågan
under möten och läkargruppen upplevde troligen inte projektet som viktigt. Under tiden då det var en
tillförordnad verksamhetschef och därefter, när den nya chefen var fokuserad på att lära känna sin nya
arbetsplats, var tiden att bedriva förbättringsarbetet begränsad. Såväl tid som engagemang är viktiga
framgångsfaktorer för förbättringsarbeten (45). Om förbättringsarbetet hade varit igång och väl
förankrat i läkargruppen vid tiden för chefsbytet hade kanske utfallet blivit ett annat. Det var den första
verksamhetschefen som initierade arbetet. Varifrån initiativet till förbättringsarbetet kommer kan också
vara en påverkande faktor. Sannolikheten att lyckas med ett förbättringsarbete ökar där initiativet
kommer från mikrosystemet då motivationen oftast är högre än om initiativet kommer från annat håll
(46).
Med facit i hand finns det mycket som skulle kunna ha gjorts annorlunda för att få förbättringsarbetet
att rulla i den takt som var önskvärt ur ett masteruppsatsperspektiv. Att komma som facilitator från en
annan verksamhet och inte ha några beslutsmandat gör det komplicerat och att driva på ett
förbättringsarbete som inte upplevs väl förankrat. Den geografiska skillnaden mellan facilitatorn och
vårdcentralen har påverkat möjligheterna att vara fysiskt närvarande och därmed kunna vara mer
pådrivande. Det har även funnits en relationell etisk aspekt att ta hänsyn till då det är viktigt att Rådet
för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik och laboratoriemedicin har en fortsatt god
relation med vårdcentralsledningen. Med vetskap om de faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt
förbättringsarbete (45, 46) och att förbättringsarbetet nu är igång bedömdes det vara viktigare att få till
en förankring och en förståelse i läkargruppen och att förbättringsteamet får arbeta i den takt som passar
dem än att ett resultat kunde presenteras i denna uppsats.

Diskussion om studien
Resultatdiskussion
Fokus i denna studie har varit att belysa om de insatser som är gjorda har gett någon förändring och vad
en förändring i så fall beror på eller varför det inte har förändrats. Fokus har inte varit vad som är
optimal eller rätt användning av medicinsk diagnostik.
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På vårdcentralen där berättigandegraden av röntgenremisser följdes upp låg berättigandegraden på
samma nivå som innan förbättringsarbetets genomförande. I förhållande till andra studier visar det sig
att 81 procent berättigade remisser är en hög siffra. I internationella studier ligger andelen berättigade
undersökningar mellan 46 och 75 procent (70-72). Hur berättigandegraden av röntgenremisser ser ut
på regionens övriga vårdcentraler är idag okänt. Det kan vara så att den redan höga siffran är svår att
öka. Under fokusgruppsintervjuerna framkommer det att remittenterna i primärvården upplever att
specialistvården förskjuter beställningar av undersökningar och prover till primärvården innan
remittering är möjlig. De menar att de har svårt att skriva bra remisser då de inte alltid vet vilka
frågeställningar som mottagande specialist har inför undersökningen. Detta skulle kunna påverka
berättigandegraden av en del röntgenundersökningar.
De ingående verksamheterna i den medicinska programgruppen har totalt sett inte förändrat sitt
beställningsmönster av laboratorieprover. Detta kan tyda på att de förändringar som gjordes inte var
tillräckligt stora för att få en mer omfattande förändring. Däremot ses signifikanta skillnader på
analysnivå där analyser har tagits bort ur de administrativa analyspaketen. Under intervjuerna med
remittenterna framkommer det att analyspaktens sammansättning påverkar och styr bort dem från att
använda vissa prover. Tidigare studier har visat att genom att ta bort analyser ur analyspaket minskar
användningen signifikant (31). En norsk studie (73) visade att graden av överanvändning skiljer sig åt
mellan olika analyser och att det är de vanligast förekommande analyserna som överanvänds. De drog
slutsatsen att det troligtvis finns både ekonomiska och tidsmässiga vinster att göra genom att komma
till rätta med överanvändningen. Forskare i såväl Sverige som utomlands menar på att fokus ofta läggs
på att minska de dyra analyserna och att användningen av de billiga och regelbundna analyserna inte
får lika mycket fokus och det är där det finns mest att hämta ur ett ekonomiskt perspektiv (3, 27).
Sammantaget tyder såväl denna som andra studier på att det är av värde att se över analyspaketen och
föra en diskussion om dess innehåll som ett sätt att minska överanvändning.
Föreläsningen som hölls för samtliga läkare på de regiondrivna vårdcentralerna påverkade inte
beställningarna av analysen kalprotektin. Under intervjuerna har remittenterna svårt att minnas
föreläsningstillfället, än mindre detaljer i innehållet. Såväl Huck och Lewandrowski (14) som Snozek et
al. (33) poängterar att EOV är mer effektfullt om det sker i mindre grupper, exempelvis i form av
workshops, än i större föreläsningssammanhang. I fokusgrupperna resonerade remittenterna om att de
upplever det svårt att ändra sitt beteende när det kommer till beställningsmönster. De menade att vanan
att göra som man brukar göra tar över och informationen man får på en föreläsning är svår att ta till sig.
För att kunna få en effekt av ett ändrat beställningsmönster behöver till exempel besluts- och IT-stöden
hjälpa remittenterna. Studier visar att en förändring inte är hållbar eller får lika stor effekt om inte
arbetet med EOV kombineras med andra insatser, exempelvis förändringar i IT-stöd (27, 40, 74). Varför
ökningen av kalprotektin skedde på de privata vårdcentralerna under tidsperioden är mycket svårt att
sia om. Region Jönköpings län har inget publicerat kliniskt kunskapsstöd eller riktlinje (FAKTAdokument) för inflammatoriska tarmsjukdomar vilket kan bidra till den ojämna användningen av
kalprotektin i primärvården.
På vårdcentralen där ett arbete gjordes att minska de vanligaste beställda röntgenundersökningarna
sågs en minskning av dessa men även en minskning av totalantalet undersökningar. Samtidigt minskade
genomsnittet av antalet röntgenundersökningar på regionens övriga vårdcentraler utan att en specifik
insats gjordes. Det finns en komplexitet i att undersöka vad en minskning beror på då det sällan är en
enskild faktor som bidrar, ändrade riktlinjer är ett exempel på påverkansfaktor. I Region Jönköpings
län har frågan om en överanvändning av röntgenundersökningar diskuterats under en längre period i
ett flertal olika sammanhang, exempelvis på regionala chefsmöten. Det skulle kunna vara effekten av de
diskussionerna som börjar ge effekt.
De faktorer som remittenterna i fokusgrupperna beskriver påverkar deras beställningsmönster stämmer
till stor del överens med vad tidigare studier visar. Såväl remittenternas vanor, påverkan från
patienterna, utbildningar, IT-stöd och tillgång till lokala och nationella riktlinjer återfinns i den
internationella litteraturen (12, 21, 24, 35, 75). Under intervjuerna framkommer önskemål från
remittenterna om förbättringar av det elektroniska beställningssystemet. De menar att om systemet
varnade vid beställningen att en analys eller undersökning nyligen är gjord eller besvarad så skulle den
antagligen minska antalet dubbelbeställningar. Detta är något som rekommenderas av Khalifa och
Khalid (30). Genom att utveckla befintligt beställningssystem och integrera andra IT-baserade
beslutsstöd skulle en mer värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik kunna nås. Att en
kostnadsmedvetenhet och tillgång till resurser påverkar beställningsmönstret är också tidigare känt (27,
39). Vegting et al. (27) hävdar att medvetandegörandet av kostnader för analyser och undersökningar
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är en av de insatser som bidrar mest till att minska användning. Diskussioner och jämförelse med andras
beställningsmönster anser remittenterna påverkar deras beställningsmönster och detta styrks även i
andra studier (38, 75). Att det är viktigt som läkare att själv få avgöra vilka analyser och undersökningar
som väljs framkommer under intervjuerna. I tidigare studier påpekas att läkarnas känsla av
självbestämmande är något som måste beaktas i arbetet med utilization management (21, 29).
Det som inte framkommer i denna studie men som ses i ett flertal andra (23, 24) är att remittenternas
beställningsmönster påverkas av försäkringsbolag och rädslan att bli anmäld om en diagnos missas.
Detta kan bero på att det svenska sjukvårdssystemet och synen på sjukvården skiljer sig från andra
länder. Likaså rädslan för att missa en eventuell diagnos är en betydande faktor i den internationella
litteraturen (35) men nämns endast i förbigående under fokusgrupperna.
Några påverkansfaktorer som remittenterna identifierar men som inte framhävs med samma tydlighet
i tidigare studier är förskjutning och gap mellan verksamheter samt organisationsförändringar. Det
remittenterna menar är att de i primärvården beställer fler framförallt röntgenundersökningar än vad
de anser att de borde på grund av krav från specialistvården innan en remittering är möjlig. Gapet
mellan verksamheterna försämrar enligt remittenterna kvalitén på remisserna och de upplever att det
är organisatoriska och ekonomiska ramar som styr snarare än patientens vårdbehov. Ur ett större
perspektiv förändras kanske inte totalantalet undersökningar av detta men upplevelsen hos
remittenterna är att de själva inte kan styra över sitt eget beställningsmönster. De talar även om att det
inte alltid är läkaren som gör beställningen i det elektroniska systemet utan att det är andra
yrkeskategorier, till exempel sjuksköterskor. Gällande organisationsförändringarna menar
remittenterna att det är så mycket om händer i verksamheten som gör att dessa frågor ständigt
nedprioriteras. Införandet av standardiserade vårdförlopp i regionen är en sak som kan göra att arbetet
med beställningsmönster sätts åt sidan. Å andra sidan kan standardiserade vårdförlopp i sig vara en
inkörsport och framgångsfaktor till att diskutera vilka prover som ska tas och när. På så sätt kan det
bidra positivt till arbetet med värdeskapande användning av diagnostisk service.
Under fokusgruppsintervjuerna ställdes frågor kring hur remittenterna upplevde insatserna av Rådet
för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik. Det som framkom var att remittenterna var
positiva till de arbetssätt och insatser som gjordes nära den egna verksamheten, exempelvis när
diskussioner fördes på läkarmöten. De menade att det är lättare att ta till sig information och förändra
sitt beteende när det blir diskussioner som rör just deras verksamhet. Representanterna från rådet
bidrog inte bara till dialogerna med sin kunskap utan bidrog även till att ett helhetsperspektiv och en
samsyn. Under dialogerna skapades även en samsyn, dels mellan remittenterna och läkarna från
Medicinsk diagnostik men även remittenterna emellan. Ett flertal författare betonar vikten av att läkare
från de diagnostiska disciplinerna deltar i arbetet med att minska under-, över- och felanvändning då
de bidrar med ett annat perspektiv än det medicinska (23, 34).
Även om remittenterna i intervjuerna inte säger det uttryckligen är det förbättringsarbeten i
mikrosystemet de ser är värdefullt för att arbeta med värdeskapande användning av medicinsk
diagnostik. Mycket talar för att förbättringskunskapens verktyg och teorier skulle underlätta arbetet.
Genom att arbeta med Nolans förbättringsmodell och PDSA i små steg på den egna enheten skapas såväl
delaktighet som lärande och förståelse. Genom att i arbetet med 5P (44) och framförallt mönster
(patterns) kartlägga vårdcentralens beställningsmönster kan man identifiera avvikelser. Bland andra
Huck och Lewandrowski (14) och Vegting et al. (27) menar att lära känna sina egna beställningsmönster
och jämföra med andra är en bra utgångspunkt och kan bidra till minskad användning. Det finns även
ett värde i att monitorera beställningsmönstret över tid för att hitta avvikelser från mönstret. Att arbeta
med mätningar och då även balanserande mått menar Bernardy et al. (21) är viktigt för att säkerställa
och förbättra kvalitén. I förbättringskunskapen är den lokala kontexten central (41). Huck och
Lewandrowski (14) anser att det inte finns någon ’golden standard’ för utilization management utan val
av angreppssätt måste göras beroende på situation och i vilket sammanhang problemet finns. Att det
inte är själva insatsen i sig som är mest avgörande utan genomförandet i verksamheten påtalas av
Miyakis et al. (40). Wickizer och Lessler (29) beskriver att kopplingen mellan utilization management
och förbättringskunskapen kommer att krävas för att vi i framtiden ska få en mer effektiv vård. Det
behövs en vilja och ett stöd från såväl ledningarna för de diagnostiska disciplinerna som
klinikledningarna för att arbetet ska lyckas. Snozek et al. (33) beskriver att läkare från de diagnostiska
disciplinerna bör fungera som ett stöd för remittenterna i arbetet med utilization management
Författarna menar även att arbetet med blir som mest framgångsrikt när fokus ligger på att optimera
användningen snarare än att begränsa den.
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Det är värt att beakta att ur ett laboratoriemedicinskt och funktions- och bildmedicinskt perspektiv finns
det en paradox med att arbeta med att minska antalet analyser och undersökningar. Det bidrar till att
verksamhetens egna intäkter, och på sikt budget, minskar. Samtidigt förväntas de diagnostiska
disciplinerna arbeta med att utveckla nya analyser och undersökningar samt förbättra processerna för
att öka effektiviteten utifrån den ökande efterfrågan. Det finns ytterligare några etiska aspekter på
studien värda att diskutera. Det finns en teoretisk risk att läkarnas deltagande i fokusgruppsintervjuerna
har medfört att de reflekterar över sitt eget beställningsmönster och där med blir mer restriktiva med
att beställa analyser eller undersökningar som är medicinskt motiverade. Det skulle kunna innebära en
missad eller förlängd tid till diagnos. Med stöd av riskanalysen som genomfördes i förbättringsarbetet
bedöms riskerna som relativt små. En annan aspekt är att utfallet av studien skulle kunna påverka
medlemmarna i Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik på ett negativ sätt genom
att de känner att det arbete som är gjort inte har gett något resultat. Då initiativet till studien delvis
kommer från rådet och att diskussioner har förts i gruppen kommer troligen resultatet ändå välkomnas.
En eventuell risk att remittenterna ser rådets insatser som misslyckade och att förtroendet för Medicinsk
diagnostik minskar finns men ses som liten då det borde ses positivt på att initiativet till att utvärdera
kommer från rådet och att målet är att efter några års arbete veta om de insatser som görs har önskad
effekt eller om arbetssätten bör ändras.

Metoddiskussion studien
Genom att använda en mixad metod med förklarande sekventiell design har studiens syfte att utvärdera
insatser utförda av Rådet för värdeskapande användning av medicinsk diagnostik besvarats. Få
förändringar i remittenternas beställningsmönster kan ses efter rådets insatser men remittenterna
uttrycker ändå att insatserna upplevs värdefulla. En av de främsta styrkorna med studien är att den
omfattar ett flertal insatser och verksamheter. Metodens styrka är att den bidrar till att förklara och tolka
de kvantitativa resultaten vilket ger en djupare förståelse. Detta kan bidra till att rådets kommande
insatser blir av en annan karaktär. Det finns flera olika sätt att studera förbättringsinsatser och alla
metoder har sina för- och nackdelar (53). För att stärka validiteten och i ett försök att renodla insatserna
från andra förändringar i verksamheterna, till exempel förändrade nationella riktlinjer, har jämförelser
gjorts med likande kliniker i de fall där det varit möjligt (62).
Ytterligare en styrka i studien är kombinationen av statistiska beräkningar och användningen av
styrdiagram i den kvantitativa delen. Styrdiagrammen fungerade som ett komplement till den övriga
statistiken då de ger en överblick över processen och bidrog till att besvara frågeställningen om de
förändringar som kunde påvisas var hållbara över tid (58, 76). Neuhauser et al. (63) konkluderar i sin
artikel att det inte tjänar något till att fråga sig vad som är bäst, beräkningar på skillnad före och efter
eller mäta över tid, utan det är vilken fråga som ska besvaras som styr. Gällande de statistiska
beräkningarna av insatsen i den medicinska programgruppen kan signifikansen ifrågasättas på grund
av det låga antalet prover. Att förändringen även ses tydligt i styrdiagrammet stärker dock slutsatsen.
När berättigandebedömningarna av remisserna gjordes på Vårdcentral 1 var det inte samma bedömare
som vid första tillfället. Bedömaren i denna studie hade en genomgång med den första bedömaren och
har använt samma upplägg och bedömningsprotokoll. Trots detta kan det påverka utfallet av
berättigandegraden och den skillnad som ses mellan skalstegen 4 och 5 kan vara bedömningsberoende.
Då både skalsteg 4 och 5 ses som berättigade har det inte någon påverkan på resultatet men andra
förskjutningar kan finnas mellan skalstegen som inte är lika uppenbara.
Styrkorna med den kvalitativa datainsamlingen är att deltagare från samtliga studerade insatser har
intervjuats. I en fokusgrupp skapas en interaktion mellan deltagarna som delar erfarenheter och tankar.
En styrka med upplägget av de olika fokusgrupperna var att deltagarna kom från samma arbetsplats,
känner varandra sedan tidigare och är då mer benägna att diskutera och utbyta erfarenheter. Gruppen
har också i stort en gemensam syn på sin verksamhet och risken för missförstånd minskar. Samtidigt
finns en risk att det finns saker som tas förgivet och därför inte uttalas under intervjun (65). Det finns
ett flertal beskrivningar av hur stor en fokusgrupp bör vara (64, 65, 77). I två av studiens fokusgrupper
var det två respektive tre deltagare. Detta berodde dels på svårigheten att rekrytera deltagare men även
på grund av sjukdom vid intervjutillfället. Vid för få deltagare riskerar dynamiken i samtalet att
försvinna men samtidigt menar Bryman (77) att antalet i en fokusgrupp inte alltid är väsentligt utan att
deltagarnas engagemang i frågan är det viktiga. Det finns en risk att dra slutsatser utifrån vad få
deltagare säger (65) men då samtliga intervjuer har analyserats tillsammans har den risken minskats.
Då fokusgrupperna mestadels genomfördes under lunchraster vara bara en timme avsatt till intervjutid.
Risken finns att deltagarna kände sig pressade av tiden och att de därför inte har tagit upp ämnen som
de hade känslan av skulle ta lång tid att diskutera.
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En av studiens svagheter och begränsningar är att författaren ensam har genomfört såväl
fokusgruppsintervjuer som den kvalitativa innehållsanalysen. Enligt Elo et al. (78) och Wibeck (65)
påverkar detta studiens reliabilitet. Under analysarbetets gång har analysprocessen diskuterats med
andra mastersstudenter vilket Thomas och Magilvy (79) menar kan stärka reliabiliteten. En annan
aspekt är att författaren är en av medlemmarna i Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk
diagnostik vilket påverkar synen på rådets insatser som i sin tur kan påverka studiens reliabilitet.
Studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas då det på grund av den specifika kontext där insatserna är
gjorda med stor sannolikhet påverkar utfallet.
Då en mixad metod använts måste aspekter gällande validiteten beaktas för både den kvantitativa och
kvalitativa delen. Dessutom finns det validitetsproblem gällande just förklarande sekventiell design att
ta hänsyn till då det ställer krav på att göra ett bra urval av vad i den kvantitativa analysen som ska
belysas i den kvalitativa undersökningen (62). Då inga större förändringar i beställningsmönster
påvisades i den kvantitativa analysen gjorde detta att merparten av frågorna i den kvalitativa
undersökningen var av mer övergripande och framåtsyftande karaktär. Författarens observation under
intervjuerna var att flera av remittenterna hade svårt att blicka tillbaka och svara på varför de inte
förändrat sitt beställningsmönster. En av svagheterna med retrospektiva studier är just detta, att det
kan vara svårt att dra sig till minnes saker och upplevelser längre tillbaka i tiden. Det finns även andra
svagheter med en retrospektiv studie då jämförelser över tid inte alltid är möjliga. Fler insatser gjorda
av rådet hade varit intressanta att utvärdera men exempelvis organisationsförändringar har medfört att
enheter har slagits ihop och det gör det komplicerat att få fram data på antal beställningar och besök i
efterhand. Bland de utvalda enheterna finns en skevhet, där majoriteten är primärvårdsenheter, och
detta kan ha haft påverkan på resultatet då arbetssätten i primärvården och slutenvården skiljer sig åt,
exempelvis när det gäller rutiner för beställning av laboratorieanalyser.

Slutsatser
Mycket tyder på att Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik har varit på rätt spår.
Litteraturen stödjer de insatser som är gjorda och i intervjuerna framkommer det att remittenterna är
positiva till arbetet med värdeskapande användning. Varför ser vi då inga resultat? Kan det bero på att
det tar tid innan de insatser som är gjorda får effekt? För att få ett resultat på kort sikt är det elektroniska
beställningssystemet ett nyckelverktyg. Där kan man till exempel göra förändringar som varnar för
dubbelbeställningar och arbeta med de administrativa analyspaketen, inte bara lokalt på varje klinik,
utan även på en regional nivå. Remittenterna upplever att de är mer benägna att ändra sina
beställningsmönster när de får arbeta med frågan på hemmaplan. De insatser som hittills är gjorda av
rådet har snarare varit engångsföreteelser och har inte lyckats skapa något kvarstående engagemang hos
remittenterna. Genom att nyttja förbättringskunskapen och att arbeta med frågorna på respektive klinik
skapas ett engagemang. Då är det lättare att ta till sig de förändringar som görs. Med
förbättringsverktygen kommer även mätning och uppföljning vilket skulle bidra till att det blir lättare
att se om förändringarna påverkar utfallet.
Går det att ändra läkares beställningsmönster? Svaret på frågan är ja, men att arbeta med under-, överoch felanvändning av Medicinsk diagnostik är svårt. Det är inte helt självklart vad som är rätt
användning och det är heller inte alltid helt självklart hur det kan mätas. Genom att kombinera
förbättringsarbeten på kliniknivå med stöd och förbättringar på regionnivå kommer vi med större
sannolikhet att nå framgång.

Implikationer för förbättringsarbete
Hitintills har Rådet för värdeskapande användning främst fokuserat insatserna mot läkargruppen. Då
det är flera andra yrkeskategorier som också gör beställningar av analyser och undersökningar bör det
läggas fokus även där. Rådet bör även driva frågan om utveckling av det elektroniska
beställningssystemet och införande av andra IT-baserade beslutsstöd.
Det finns ett verktyg i regionens uppföljningsverktyg som gör att klinikerna kan följa förändringar i sitt
beställningsmönster. Verktyget baseras i dag på faktiskt antal beställda analyser och undersökningar
utan korrelation till antal besök eller vårdtillfällen. För att få mer rättvisande data som är lättare att
använda i praktiken bör verktyget utvecklas ytterligare. Kännedomen om att verktyget är tillgängligt är
även något som bör förbättras.
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Remittenterna uttrycker att organisationen idag påverkar beställningsmönstret. De uttrycker att det är
ekonomin snarare än patienternas behov som sätter ramarna för arbetet. Att arbeta för att minska
barriärerna mellan primärvård och specialistvård likväl som mellan kliniker skulle troligtvis bidra till
mer än bara färre och mer värdeskapande analys- och undersökningsbeställningar.

Förslag till fortsatt forskning
Det finns bara ett fåtal svenska studier gjorda kring utilization management och de som finns har främst
varit fokuserade mot primärvården. Det hade varit av intresse att göra studier av utilization
management inom den svenska slutenvården då kontexten är av stor betydelse för utfallet. Såväl de
svenska som de internationella studierna är främst kvantitativa med fokus på antal beställningar. Att
göra studier med både kvantitativ och kvalitativ datainsamling skulle ge en ökad förståelse av vad som
påverkar och varför. Det är svårt att finna studier gjorda på arbetet med utilization management med
stöd av förbättringskunskapen och det hade varit intressant att se om effekten ökar när arbetet sker på
en mikrosystemsnivå.
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Till min familj. Tack för att ni lät mig ägna delar av er tid till detta. Tack mamma och pappa för all
hjälp med tvätt, städning och barnpassning. JOHAN, my partner in crime, the love of my life. Tack för
ditt oändliga tålamod och för att du har stått ut med din fru under dessa tre år (och åren innan dess
också för den delen). Tilde och Elis: även om ni inte förstår det, eller om det inte känns så, så har jag
gjort detta för er skull. Barnen, nu ska vi baka bullar!
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Bilaga 1 – fiskbensdiagram
Fiskbensdiagram för framtagning av faktorer som påverkar det höga antalet beställda analyser på
vårdcentralen.
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Bilaga 2 – handlingsplan

Handlingsplan
Förbättringsområden

Mål

1. Beställande läkares
medvetenhet kring
beställningsmönster på
vårdcentralen och kostnader
för dessa

Öka medvetenheten om
beställnings-mönster
och kostnader

2. Riktade administrativa
analyspaket för vanliga
besökstyper och diagnoser
som stöd till sjuksköterskor

Administrativa
analyspaket med
värdeskapande analyser

3. Fördjupad kunskap om vissa
analyser kopplat till
frågeställningar. Information om
nyheter inom laboratoriemedicin

Läkarna på
vårdcentralen känner
sig trygga i vilka
analyser som ger bäst
stöd vid vissa
frågeställningar

Aktivitet(er)*

Information om vårdcentralens
beställningsmönster i förhållande till liknande
vårdcentraler.

Ansvarig för
genomförande
Facilitator

Tidsplan
Oktober 2015 – april
2016

Medicinskt ansvarig
läkare

Individuell feedback till beställande läkare om
beställningsmönster.
 Se PDSA 1
Genomgång av vårdcentralens
administrativa analyspaket.

Medicinskt ansvarig
läkare

 Se PDSA 2

Medicinsk chef klinisk
kemi

Utbildning kring önskade ämnen knutna till
laboratoriemedicin.

Facilitator

Information om nyheter och nyhetsflöden
 Se PDSA 3
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Medicinsk chef klinisk
kemi

December 2015 –
mars 2016

Januari 2016 – april
2016

Bilaga 3 – PDSA 1
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41

Bilaga 4 – PDSA 2
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Bilaga 5 – PDSA 3
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Bilaga 6 – riskanalys

Riskanalys
Utfärdare och enhet

Datum

Telefon

Version

Vårdcentral 2

Sida

1

44 (51)
Projekt
Rätt prover vid rätt tillfälle?
Syfte: att minska analysförbrukning

Risk

Konsekvens

Missad diagnos

Noteringar
Medicinsk ansvarig, verksamhetschef, facilitator

Sannolikhet
värde (1-5)

Konsekvens
värde (1-5)

Riskvärde

Åtgärder

Ansvar

Lidande för patient

2

5

10

Följa riktlinjer FAKTA

läkaren

Fördröjd diagnos

Lidande för patient

2

3

6

Följa riktlinjer FAKTA

läkaren

Fördröjd utredning

Lidande för patient

2

3

6

Följa riktlinjer FAKTA

läkaren

Fördröjd behandling

Lidande för patient

2

4

8

Följa riktlinjer FAKTA

läkaren

Osäkerhet hos beh.
Läkare/vårdgivare

Rädsla för att missa en
sjuk patient och vi gör
det

3

3

9

Falldiskussioner/Kollegiala
diskussioner/utbildning,
vidareutbildning/kontinuerlig
uppdatering

Alla läkare
int/ext

© Dokumentmall från ProjektStegen
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Bilaga 7 – intervjuguider
Intervjuguider för samtliga 5 genomförda intervjuer

Intervjuguide
Vårdcentral 1
Välkomna!
Presentation av deltagare
Genomgång av syftet med studien
Information om deltagande, frivillighet och samtycke

Under hösten 2012 hade ni besök av två mastersstudenter från Medicinsk diagnostik. De
hade med sig en röntgenläkare och ni hade några utbildningstillfällen kring bättre
användning av radiologiska undersökningar. När ni tänker tillbaka på dessa tillfällen – vad
tänker ni på då?
Före och efter utbildningstillfällena gjordes berättigandebedömningar av de remisser ni
skickade. Mätningarna visade en liten, blygsam, förbättrings efter utbildningarna. Samma
typ av berättigandebedömningar har vi gjort nu på de remisser som ni skickade under 2
veckor i november/december. Resultatet visar att ni fortfarande ligger på ungefär samma
nivå. Vad väcker det för tankar?
Vad är det som påverkar ert beställningsmönster av prover och undersökningar?
Vad tror ni skulle få er att förändra ert beteende i hur ni skriver remisser och beställer
prover?
Hur ser ni på att Medicinsk diagnostik gör inspel i er verksamhet av detta slag?
Vad innebär begreppet värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik för er?
Finns det något annat ni funderar på eller vill tillägga?

TACK!
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Intervjuguide
Medicinsk programgrupp
Välkomna!
Presentation av deltagare
Genomgång av syftet med studien
Information om deltagande, frivillighet och samtycke

I december 2014 besökte en läkare från klinisk kemi MPG Hud och där diskuterades bland
annat skillnader mellan beställningsmönster på de tre hudklinikerna och innehåll i ROSpaketen. Vad var era tankar efter besöket?
I oktober 2015 gjorde samma läkare ett besök på ett läkarmöte och lyfte i stort samma frågor.
Hur skulle ni beskriva att hennes besök påverkat verksamheten?
Har det påverkat ROS-paketen?
Upplever ni att det påverkat beställningsmönstret?
Mätningar visar att ni inte minskat ert analysantal på totalen, däremot ses minskningar på
vissa analyser. Hur tänker ni kring det?
Hur ser ni på att Medicinsk diagnostik gör inspel i er verksamhet av detta slag?
Vad skulle kunna påverka er att använda en analys eller undersökning mer eller mindre?
Vad innebär begreppet värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik för er?
Finns det något annat ni funderar på eller vill tillägga?

TACK!
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Intervjuguide
Regionägda vårdcentraler
Välkomna!
Presentation av deltagare
Genomgång av syftet med studien
Information om deltagande, frivillighet och samtycke

Hösten 2014 på Bra Livs utbildningsdagar hölls bland annat föreläsningar från
laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. En av analyserna som läkaren från
laboratoriemedicin informerade om var kalprotektin. En läkare från klinisk fysiologi pratade
om vikten av att skriva bra remisser. Minns ni föreläsningstillfället?
Mätningar visar att Bra Liv totalt inte har ökat sina beställningar av kalprotektin. Hur tänker
ni kring det?
Vad är det som påverkar ert beställningsmönster?
Vad skulle kunna påverka er att använda en analys eller undersökning mer eller mindre?
Vad innebär begreppet värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik för er?
Vet ni om hur mycket prover ni beställer på er vårdcentral jämfört med andra och hur mycket
ni själva beställer jämfört med kollegor?
Finns det något annat ni funderar på eller vill tillägga?

TACK!
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Intervjuguide
Vårdcentral 2
Välkomna!
Presentation av deltagare
Genomgång av syftet med studien
Information om deltagande, frivillighet och samtycke

I höstas var en överläkare på röntgen, på ett av era läkarmöten och pratade om
röntgenundersökningar. Hon hade fokus på de undersökningar som ni beställer mest av. När
ni tänker tillbaka på detta tillfälle – vad tänker ni på då?
Har det påverkat ert sätt att beställa undersökningar?
Mätningar visar att ni minskade era topp 5 undersökningar i november till februari jämfört
med samma period året innan. Övriga vårdcentraler hade samtidigt i stort sett samma
minskning på dessa undersökningar. På totalen, det vill säga alla undersökningar, hade ni en
något större minskning än övriga vårdcentraler. Hur tänker ni kring detta resultat?
Hur ser ni på att Medicinsk diagnostik gör inspel i er verksamhet av detta slag?
Vad är det som påverkar ert beställningsmönster?
Vad skulle kunna påverka er att använda en analys eller undersökning mer eller mindre?
Vad innebär begreppet värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik för er?

Hösten 2014 på Bra Livs utbildningsdagar hölls bland annat föreläsningar från
laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. En av analyserna som Inga från laboratoriemedicin
slog ett slag för var kalprotektin. Mätningar visar att Bra Liv inte har ökat sina beställningar
av Kalprotektin – hur tänker ni kring det?
Finns det något annat ni funderar på eller vill tillägga?

TACK!
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Intervjuguide
Vårdcentral 3
Välkomna!
Presentation av deltagare
Genomgång av syftet med studien
Information om deltagande, frivillighet och samtycke

Hur har ni upplevt arbetet med att minska överanvändningen av laboratorieanalyser?
Vad är det som påverkar ert beställningsmönster?
Vad skulle kunna påverka er att använda en analys eller undersökning mer eller mindre?
Hösten 2014 på Bra Livs utbildningsdagar hölls bland annat föreläsningar från
laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. En av analyserna som Inga från laboratoriemedicin
slog ett slag för var kalprotektin. Mätningar visar att Bra Liv inte har ökat sina beställningar
av Kalprotektin – hur tänker ni kring det?
Vad innebär begreppet värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik för er?
Finns det något annat ni funderar på eller vill tillägga?

TACK!
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Bilaga 8 – informationsbrev och samtyckesblankett

Till dig som är deltagare i fokusgruppsintervju gällande utvärdering av
förbättringsinsats av Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik
Bakgrund

Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk diagnostik har funnits sedan
2011 och har aktivt arbetat tillsammans med kunder med målet att minska över-,
under och felanvändning av Medicinsk diagnostik. Rådet vill nu utvärdera om de
insatser som har gjorts har haft önskad effekt.
Studien

Utvärderingen kommer att ske i form av en studie som utifrån vad mätningarna av
uppnådd effekt visar kommer att kompletteras med fokusgruppsintervjuer för att ta
reda på hur kunderna uppfattar rådets insatser och vad eventuella förändringar i
beställningsmönster beror på. Intervjuerna kommer att bandas och sedan skrivas
ner och analyseras. Utifrån det analyserade materialet kommer en masteruppsats
att skrivas inom ämnet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och
omsorg vid Jönköping Academy. I uppsatsen kommer inte att finnas några uppgifter
som kan kopplas till dig eller den klinik där du är verksam. Om det förekommer
något citat i uppsatsen där det finns en risk att du som individ kan identifieras
kommer detta endast att ske efter ditt samtycke.
Hantering av data

Inga obehöriga kommer att ha tillgång till insamlad data. All data kommer att
hanteras enligt god forskningssed
Blankett för samtycke medföljer detta informationsbrev. Fyll i blanketten och
överlämna den vid fokusgruppsintervjun. Du kan när som helst ångra och avbryta
ditt deltagande.
Kontakt

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta någon av nedanstående.
Veronica Hanson
Masterstudent vid Jönköping Academy
036-32 23 44

Paul Nystedt
Professor, Jönköping University
036-10 18 74
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Samtyckesblankett
Jag har tagit del av informationen om studien och fokusgruppsintervjun gällande
utvärdering av förbättringsinsats av Rådet för värdeskapande användning av Medicinsk
diagnostik

Jag är införstådd med att mitt deltagande är helt frivilligt. Jag kan när som helst,
utan förklaring, avbryta mitt deltagande. Genom min underskrift ger jag härmed
mitt samtycke till att delta i fokusgruppsintervjun och godkänner att intervjun
bandas:
Ort och datum:
Namnteckning:

____________________________
Namnförtydligande:

____________________________
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