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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2003:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser
för medicinsk revision
Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Ärendet
Motionärerna föreslår inrättande av en central kunskapsbank för medicinska
revisioner.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Medicinsk Kvalitetsrevision är en metod för att mäta och förbättra den medicinska
kvaliteten i en organisation som bedriver hälso- och sjukvård. Syftet är att
utveckla det egna interna kvalitetsarbetet genom att värdera den medicinska
kvaliteten och påpeka förbättringsmöjligheter. Ur ett beställarperspektiv kan
medicinsk kvalitetsrevision bidra till kunskap om i vad mån den vård som erbjuds
medborgarna möter rådande kriterier och krav på god och evidensbaserad vård.
Beställarkontor Vård (BKV) bygger för närvarande upp kompetens avseende
medicinsk kvalitetsrevision. Inom ramen för BKVs uppföljningsarbete gentemot
hälso- och sjukvårdsleverantörer används systematisk medicinsk kvalitetsrevision
som ett av flera instrument i beställarens kvalitetsuppföljning.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2003-08-13
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BKV avser att bygga upp en elektronisk kunskapsbank där genomförda
revisionsrapporter görs tillgängliga för att möjliggöra ett gemensamt lärande. För att
ytterligare stärka BKVs egen kompetens avseende medicinsk kvalitetsrevision har
beställarorganisationen i SLL sedan 1/3 2003 upphandlat och tecknat avtal
avseende medicinsk kvalitetsrevision med tre leverantörer.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 28 oktober 2003.

Ärendet och dess beredning
Birgitta Rydberg m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 13 maj 2003
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att inrätta en
central kunskapsbank för medicinska revisioner.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 23 september 2003, enligt landstingsdirektörens förslag, avgett yttrande (bilaga).
M- och fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla
motionen.
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Bilagor
Motionen
Det är viktigt att vårdavtal följs upp på olika sätt. Uppföljningen kan göras utifrån
juridiska och ekonomiska aspekter. Den kan också göras i form av medicinska
revisioner.
Medicinska revisioner kräver ett omfattande förberedelsearbete som kan vara
dyrbart. Dessutom måste de utföras med hjälp medicinsk expertis som uppfyller
högt ställda krav. Den medicinske experten måste ha lång yrkeserfarenhet och ett
gott anseende inom professionen. Det är viktigt för att eventuell kritik ska ha tyngd
och leda till förändringar. Det är således i praktiken en begränsad skara experter
som kan genomföra medicinska revisioner.
Hur revisionen ska genomföras kräver omfattande förberedelsearbete. Vilken
metodik ska användas? Vilket underlag ska tas fram? Vilka medicinska frågor ska
ställas? Hur ska revisionen genomföras? Hur många personer ska delta i
revisionen? Hur ska resultatet av revisionen återföras till vården?
För att underlätta de medicinska revisionerna bör centralt inom sjukvården
rekryteras en grupp med medicinska experter. De ska kunna delta i och
genomföra medicinska revisioner. Dessutom bör en erfarenhetsbank med rutiner,
underlag och system inrättas. Genom dessa åtgärder kan arbetet med medicinska
revisioner underlättas.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att inrätta en central kunskapsbank för medicinska revisioner.
Stockholm den 8 maj 2003
För folkpartiet liberalerna

Birgitta Rydberg

Maria Wallhager

Andres Käärik
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Förvaltningens synpunkter
§ Beställarkontor Vård (BKV) bygger för närvarande upp kompetens avseende
medicinsk kvalitetsrevision och inom ramen för BKVs uppföljningsarbete
gentemot hälso- och sjukvårdsleverantörer används systematisk medicinsk
kvalitetsrevision som ett av flera instrument i beställarens kvalitetsuppföljning.
§ BKV avser att bygga upp en elektronisk kunskapsbank där genomförda
revisionsrapporter görs tillgängliga för att möjliggöra ett gemensamt lärande.
§ Vidare arbetar BKV bl a inom ramen för Stockholms medicinska råd (SMR)
med att utarbeta kvalitetsindikatorer för olika specialiteter och vårdområden.
Allt eftersom kvalitetsindikatorer fastställs kommer de att utnyttjas som
underlag för kommande revisioner.
Medicinsk Kvalitetsrevision är en metod för att mäta och förbättra den medicinska
kvaliteten i en organisation som bedriver hälso- och sjukvård. Syftet är att
utveckla det egna interna kvalitetsarbetet genom att värdera den medicinska
kvaliteten och påpeka förbättringsmöjligheter.
Ur ett beställarperspektiv kan medicinsk kvalitetsrevision bidra till kunskap om i
vad mån den vård som erbjuds medborgarna möter rådande kriterier och krav på
god och evidensbaserad vård.
För att ytterligare stärka BKVs egen kompetens avseende medicinsk
kvalitetsrevision har beställarorganisationen i SLL sedan 1/3 2003 upphandlat och
tecknat avtal avseende medicinsk kvalitetsrevision med tre leverantörer. Avtalen
gäller under perioden 2003-03-01 – 2005-12-31 med rätt för SLL att påkalla
upp till 1 års förlängning.
Anbudsförfrågan och de tre tecknade avtalen avser medicinsk kvalitetsrevision
enligt Medicinska kvalitetsrådets definition nämligen: ”I vilken utsträckning vården
som meddelas möter rådande kriterier och krav på god, evidensbaserad och
effektiv vård”.
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De tre leverantörerna och dess områdesomfattning listas nedan:
Leverantör
BDO Consulting Group
Stockholm AB
Ernst&Young AB
Sveriges Läkarförbund
(Enheten för Medicinsk
kvalitetsrevision)

Omfattning
Medicinsk service, kirurgiska specialiteter,
kvinnosjukdomar, förlossning
Anestesi-intensivvård, akut omhändertagande
Primärvården (hela vårdcentraler, inkl.
omvårdnadsrevision), psykiatri (hela
verksamheten inkl. öppenvård psykosvård och
psykisk rehabilitering), infektionssjukdomar
(hela verksamheten) samt hematologi (hela
verksamheten)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på Avdelningen för medicin och omvårdnad, Beställarkontor
Vård i samråd med Chefläkare Bo Brismar på Koncernledningens stab.

