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Förslag hur befintlig data om vården kan publiceras mer öppet än idag
Betydelsen av värdigt bemötande och god kvalitet i sjukvården kan aldrig underskattas. Det är
därför viktigt att kvalitetssäkra alla offentligt finansierade välfärdstjänster. Service som finansieras
av skattebetalarna måste leva upp till högt ställda krav. Därför krävs dels premiering av
kvalitetsutveckling, dels öppen redovisning av de enskilda vårdgivarnas kvalitet. Detta vill vi
uppnå genom att införa:
•
•
•
•

öppna nationella kvalitetsdeklarationer för vårdgivarna
öppna nationella kvalitetsregister inom specialistområdena
en nationell standard för patientjournaler
ett ersättningssystem som premierar kvalitetsutveckling

Ett genomgående motiv för de länder som har infört nationella kvalitetsutvärderingar och öppen
redovisning av vårdresultaten är att detta bidrar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten i
sjukvården. Införandet sker parallellt med att fler länder ger patienterna ökad rätt att välja
vårdgivare. För att underlätta valet vidtas åtgärder som syftar till att förbättra informationen om
hur väl varje sjukhus eller klinik uppfyller de nationella kvalitetskraven inom givna områden.
En sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om vårdbeslut fattas på bästa tillgängliga
vetenskapliga underlag. Vi anser att man bör förstärka arbetet med så kallad evidensbaserad
vård, som medvetet och systematiskt använder bästa tillgängliga faktaunderlag. All hälso- och
sjukvård skall vara evidensbaserad.
I kvalitetsarbetet är det viktigt att tydligt slå fast att patienternas behov av trygghet och vårdighet
skall prägla all vård och behandling. Patienternas integritet och rätt till självbestämmande skall
alltid respekteras. I dialog med vårdpersonalen skall patienterna få stöd att fatta beslut i frågor
som rör deras hälsa.
Vården måste utformas så att den kan möta patientens olika behov utifrån den enskildes
önskemål. Det finns samtidigt patienter som inte förmår eller kan framföra sina förväntningar eller
önskemål till vårdgivarna och som inte heller har anhöriga som talar för dem. Det handlar främst
om äldre patienter med flera sjukdomar och psykiskt sjuka. Här krävs professionalism, med både
empati och lyhördhet hos vårdpersonalen.

