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INDIKATORER FÖR ATT BEDÖMA VÅRDENS 
KVALITET-
en litteraturöversikt 

Ewa Idvall 

Idvall, E. Indikatorer för att bedöma vårdens kvalitet - en litteraturöversikt. 

FoU - rapporter, Institutionen för omvårdnadsforskning, Hälsouniversitetet, 

Linköping. Nr 4, 1994. 

Syftet med detta arbete var att definiera och beskriva indikatorer i 
vårdarbetet med inriktning mot omvårdnad på basis av en nationell och 
internationell litteraturgenomgång. 

Med en klinisk indikator avses, enligt Joint Commission i USA, a 
quantitative measure that can be used as a gu.ide to monitor and evaluate 
fhe quality of important patient care and support activities d v s fritt 
översatt ett kvantitativt mått som kan användas för att registrera och 
utvärdera kvaliteten av viktig patientvård och stödjande aktiviteter. 
Indikatorer kan mäta alarmerande eller frekvensbaserade händelser och 
delas in enligt struktur, process eller resultat. Tröskelvärden fastställs till en 
i förväg bestämd nivå och då denna passeras skall det indikatorn mäter 
granskas och bedömas med avseende på kvalitet. 

Det finns i litteraturen beskrivet indikatorer som utvecklats från t ex 
forskningsresultat eller omvårdnadsdiagnoser samt från både allmän och 
specifik omvårdnad 

Nyckelord: indikatorer, omvårdnad, kvalitet, kvalitetssäkring. 
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FÖRORD 

Denna litteraturöversikt är del i ett större projekt, vars målsättning är att 

utforma nationella kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. Arbetet har 

initierats av Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och Vårdförbundet 

SHSTF. 

Underteclmad är sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi och 

intensiwård, vårdlärare och med ett administrativt förflutet inom 

Sjukvården i Malmö som nu arbetar som avdelningsföreståndare vid 

kirurgiska kliniken avd 1, Västerviks sjukhus. Sedan hösten 1993 är jag 

antagen som provkandidat för forskarutbildning vid Institutionen för 

omvårdnadsforskning, Hälsouniversitetet i Linköping. 

Jag vill tacka SSF och SHSTF för förtroendet att få sammanställa denna 

rapport samt för finansiellt stöd. 

Ett stort och varmt tack till Liselotte Rooke, fil dr, lektor vid Vårdhögskolan 

i Malmö och med nära anlmytning till Enheten för vårdforskning, 

Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Liselotte har på ett mycket 

engagerat och aktivt sätt varit min handledare, alltid beredd att ställa upp 

med råd och stöd. 

Tack även till Elisabeth Hamrin, dr med vet, professor och Anna-Christina 

Ek, dr med vet, docent vid Institutionen för omvårdnadsforskning vid 

Hälsouniversitetet i Linköping för konstruktiv kritik. 

Gunvor Weinmann, chefsbibliotekarie på Sjukhusbiblioteket vid Västerviks 

sjukhus, har gjort en fantastisk insats genom all hjälp med litteratursökning 

och framtagning av litteratur och är värd en stor eloge. 

Ewa Jdvall 
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INLEDNING 

Att definiera, mäta och utvärdera sjukvårdens kvalitet har uppmärksammats 
runtom i världen och inte minst i USA I Sverige har detta också med 

stigande intensitet kommit till uttryck under det senaste decenniet. 

Diskussioner förs om kvalitetssäkring, kvalitetsförbättring och om ett 
kontinuerligt pågående kvalitetssäkringsprogram för att på ett professionellt, 

relevant och tillförlitligt sätt kunna påvisa de resultat ett sjukhus, en klinik 
eller en avdelning åstadkommer. Politiker, flera professioner och 

sjukvårdsadministratörer diskuterar betydelsen av insatser för sjukvårdens 
resultat 1 form av patienttillfredsställelse, morbiditet, mortalitet, 

tillfrisknande etc och på vilket sätt detta kan mätas, utvärderas och 

förbättras. 

Det finns flera skäl till varför vårdens kvalitet skall definieras och 
utvärderas. I första hand skall kanske patienter kunna få veta vilka resultat 
som kan förväntas av de insatser som hälso- och sjukvården kan erbjuda. I 
andra hand är sjukvårdsfinansiärer, om dessa är politiker i ett skattebaserat 
system eller tjänstemän i ett försäkringsbaserat system, intresserade av att 
veta vilken vård som erbjuds, av vilken kvalitet och till vilket pris. Det 

förväntas att inom en tioårsperiod skall hälso- och sjukvårdskonsumenten i 
USA kunna jämföra sjukhusens kvalitet i termer av hur mycket de kan få för 
varje dollar (1 ). Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organization startade under senare delen av 80-talet "Agenda for Change" 

för att finna en väg att jämföra likvärdiga sjukhus (1-4). Det innebär att 
kliniska indikatorer som är mätbara och jämförbara utformas för att 
sjukhusen och kunderna skall kunna bedöma resultaten av sjukhusens 

vårdinsatser. Tidigare granskningar och jämförelser har framförallt avsett 
huruvida sjukhusen har haft möjligheter att erbjuda en god vård med 
avseende på struktur och process. Att däremot fokusera på resultat kommer 
att ta mycket tid och arbete i anspråk och har kallats den andra 
generationens kvalitetssäkring (1). 

I Sverige har indikatorer diskuterats för att jämföra resultat mellan 

specialiteter på olika sjukhus. Svenska Läkarsällskapets och Sveriges 
läkarförbunds Medicinska K valitetsråd har tagit fram kvalitetsindikatorer 
inom 11 olika specialistområden. Dessa skall ses som ett första steg och 
försök att finna gemensamma riktlinjer och tolkningar inom de medicinska 
specialiteterna (5). 
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Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet SHSTF arbetar 
tillsammans med omvårdnadsforskare i Sverige för att ta fram 
omvårdnadsindikatorer som är av övergripande karaktär på nationell nivå 

och som fokuserar på resultat av sjuksköterskors arbete i vården (6). De 
områden som diskuterats är bl a fallskador, trycksår, hypoglykemi, 
patientundervisning, smärta, bemötande. Under våren 1994 beräknas att de 

första resultaten, från forskargruppen, kommer att presenteras. 

Då kliniska indikatorer med inriktning på resultat är den andra 
generationens kvalitetssäkring och tillmäts stort värde i flera sammanhang 
är det av intresse att skaffa tydligare definitioner och djupare kunskap 
angående indikatorer och hur de används. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande översiktsrapport är att, på basis av en 

litteraturanalys, definiera och beskriva indikatorer i vårdarbetet med 
inriktning mot omvårdnad. 

LITTERATURSÖKNING 

Litteratursökning gjordes i MedLine och i CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing & Allied Health Literature). Sökning i MedLine gjordes mellan 
åren 1980 och 1993 och i CINAHL mellan åren 1983 och 1993. 
Huvudsökorden som använts är "indicator" , "nursing", "quality" , "quality 
assurance", outcome" och "standard". Även sökning i SpriLine har gjorts på 
sökorden indikator, kvalitet, kvalitetssäkring och standard. Manuell sökning 

via artiklar och genom andra kontakter har skett fortlöpande. 

En avgränsning har gjorts vid beskrivning och analys av de funna artiklarna. 
Endast artiklar som har använt begreppet indikator har medtagits i 

redovisningen av litteraturgenomgången. Detta har inneburit, dels artiklar 
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som allmänt beskriver kvalitetssäkring med hjälp av indikatorer, dels 

artiklar som beskriver utveckling av en enskild indikator inom ett avgränsat 

område. 

Med omvårdnad avses både den allmänna och den specifika omvårdnaden 

som ingår i sjuksköterskans kompetens- och ansvarsområde enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd 1993: 17 (7). 

DEFINITION 

Ordet indikator kommer av de latinska orden indicator och indico. De 

betyder angivare respektive ange, utvisa eller röja. Indikatorer har 

utvecklats för att påvisa något tex pH-värden för surhetsgrad eller alkohol i 

utandningsluft för graden av intoxikation. Vidare, enligt National

encyklopedien (8), används ordet indikator i maskintekniska sammanhang 

som synonym för mätare. 

Den definition av indikator som används inom vården är nästan 

genomgående hämtad från the Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organization (JCAHO) i USA (1 , 9-25). 

Med en klinisk indikator avses: 

a quantitative measure that can be used as a guide to monitor and evaluate 

the quality of important patient care and support service activities 

vilket fritt kan översättas 

ett kvantitativt mått som kan användas som vägledning för att registrera 

och utvärdera kvaliteten av viktig patientvård och stödjande aktiviteter. 

Denna definition används oftast för att enkelt förklara vad som menas med 

en klinisk indikator. JCAHO använder också mer utvidgade definitioner av 

indikator som bl a omfattar att mätningen skall ha validitet och reliabilitet 

(26). De här nämnda definitionerna från JCAHO återfinns på engelska i 
bilaga 1. 
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Andra tydliga definitioner kan inte utläsas i den litteratur som framtagits 

men däremot framgår olika sätt att beskriva vad det innebär att 
kvalitetssäkra med hjälp av indikatorer. Här, i föreliggande rapport, 
exemplifieras hur skilda författare förenklat, förtydligat eller använt en 

mindre omfattande del av definitionen. Så menar t ex Mize (27) att en 
indikator är en omvårdnadsintervention, och Podgomey (22) uttalar att i det 

praktiska arbetet på hennes enhet är indikator ett uttalande eller en fråga 

som används för att registrera och utvärdera viktiga områden i vårdarbetet 

som kan omfatta både struktur, process och resultat. Båda dessa författare 
har även JCAHO 's koncept som bas för sitt arbete. 

I Sverige har Spri (6) och Grimby (28) använt JCAHO' s definition på 
indikator som utgångspunkt och menar följande: 

kvalitetsindikator är en mätbar variabel som kan användas för att 

registrera och utvärdera viktiga aspekter på vårdkvalitet ( 6), 

omvårdnadsindikator är ett kvantitativt mått som kan användas som en 

vägledning vid mätning och utvärdering av omvårdnads kvalitet (28). 

I ett temanummer av Svensk Medicin (5) framhålls att kvalitetsindikator är: 

ett speciellt utvalt kriterium för en viss diagnos eller åtgärd som har hög 

validitet med avseende på kvalitet, och som därför kan användas för att 
påvisa kvalitetsförändringar. 

Då en indikator definieras påpekas det att denna inte är ett direkt mått på 

kvaliteten utan en flagga, markör, barometer eller varningssignal som 

identifierar· eller visar på speciella områden som sjukvården borde granska 
mer intensivt ( 16-17, 25). 

I den amerikanska litteraturen ses ofta benämningen "clinical" framför 

"indicator" medan de svenska referenserna använder uttrycket 
kvalitetsindikator. "Clinical" bör tolkas som ett uttryck för det praktiska 
vårdarbetet i motsatt till t ex administration, utbildning, forskning. I 

redovisningen av litteraturgenomgången används det uttryck som respektive 
författare använder. 
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INDIKATORER RELATERADE TILL 
PROFESSIONER INOM SJUK.VÅRDEN 

OLIKA 

De indikatorer som formuleras och utvärderas kan dels avse att mäta hur en 
enskild professions arbete påverkar patienten, dels rikta sig mot det 

tvärprofessionella resultatet av vårdarbetet. 

Att urskilja olika professioners arbete med hjälp av processindikatorer är 

lättare än att särskilja hur respektive professions insatser påverkar resultatet 
för patienten. Detta har därför, som tidigare nämnts, gjort att 
omvårdnadsindikatorer framförallt har varit processinriktade (27). Flera 

författare anser dock att det är viktigt för den professionella utvecklingen att 
kunna bedöma vilka resultat sjuksköterskans specifika interventioner leder 

till (23, 29-32). 

Pike (33) menar att patientvård är ett komplext fenomen som är resultatet av 

ett integrerat samarbete och en samlad kunskap från flera olika professioner. 
Läkare och sjuksköterskor utgör de professioner som är mest involverade i 

den praktiska utformningen av vårdarbetet och den kvalitet som uppnås är 
utifrån gemensamma ansträngningar. I ett gemensamt kvalitetssäkrings
program måste resultaten vara relevanta för både läkare och sjuksköterskor 
gällande t ex indikatorer som postoperativ smärta eller postoperativt 
illamående. Att utveckla gemensamma indikatorer och att göra det 
tillsammans f'ar ses som ett idag unikt sätt att bygga upp ett kvalitets

säkringsprogram. Detta menar Pike (33) stärker sjuksköterskans 
professionalitet. Även Hegavary (34) anser att en integrerad samverkan för 
att bedöma vårdkvalitet är nödvändigt, speciellt då resultat utvärderas. 

I ett inlägg diskuterar Kitson (35) de problem som kan uppstå då läkare och 
sjuksköterskor skall diskutera kvalitet utifrån sina olika professionella och 
ideologiska perspektiv. En ömsesidig respekt för varandras arbete och ett 
tillåtande klimat är en förutsättning för att ett gemensamt 
kvalitetssäkringsarbete skall bli framgångsrikt. Det finns annars en risk, 
enligt Kitson, att kvalitet främst diskuteras utifrån ett medicinskt perspektiv. 
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INDELNING AV INDIKATORER 

I litteraturen delas indikatorer ofta in i två olika slags indikatorer som 

alarmerande (sentinel event) eller frekvensbruerade (rate-based). De skiljer 

sig främst genom hm allvarlig händelsen är som indikatorn mäter. Vidare 

kan dessa indikatorer delas in enligt strnktur, process och resultat. 

Alarmerande och frekvensbaserade indikatorer 
A. Alarmerande indikatorer mäter händelser som är allvarliga, oönskade och 

samtidigt ofta möjliga att undvika i patientvården. 

B. Frekvensbaserade indikatorer mäter händelser som behöver granskas 

endast om frekvensen av dessa händelser överstiger eller understiger 

förutbestämda tröskelvärden. 

De händelser som beskrivs i den första indikatorgruppen (A) är 

förhoppningsvis inte så många till antalet men då de uppstår måste varje 

enskiJd händelse granskas och undersökas somt ex dödsfall vid förlossning 

(17) eller hastigt dödsfall på ett akutintag gällande patient som inkommit 

med till synes stabila vitala funktioner (10). 

Den andra gruppen indikatorer (B) mäter önskvärda (eller icke önskvärda) 

händelser i patientvården där viss acceptans av icke önskvärda incidenter 

kan tillåtas upp till den tröskelnivå som förutbestämts, som t ex antal 

patienter med sårinfektioner (10) eller antal patienter som inte vaknat upp 

efter en timme efter avslutad anestesi (17). Frekvensbaserade indikatorer 

mäter alltså händelser som behöver ytterligare granskas om markanta avsteg 

sker över tiden på den egna enheten eller i jämförelse med andra liknande 

verksamheter. 

De engelska definitionerna på "sentinel event indicator" och "rate-based 

indicator" , enligt JCAHO 's ordlista (26), återfinns i bilaga 1. 

Indikatorer mäter vanligtvis företeelser/händelser vilket skall framgå i 
indikatoruttalandet och populationen kan uttryckas som antal patienter. 

Nedan följer tre exempel: 
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Antal patienter med kontinuerlig epiduralinfusion vars andningsfrekvens 

dokumenteras varje timme relaterat till antal patienter som har kontinuerlig 

epiduralinfusion (9). 

Antal patienter som fallit relaterat till antal patienter i riskzon att falla/ alt 

patientdagar (25). 

Antal patienter som behandlas för tromboflebit efter intravenös terapi 

relaterat till antal patienter som har fått intravenös terapi (71 ). 

Den ovan beskrivna indelningen av indikatorer i alarmerande och 

frekvensbaserade, är den, i litteraturen, vanligast förekommande men 

JCAHO (26) använder också en mer precis indelning av indikatorer som kan 

illustreras av ett diagram: se figur I, fritt efter JCAHO. 

ontinuous variable 

Figur 1: Indelning av indikatorer enligt JCAHO (26). 

Skillnaden är att de tidigare nämnda frekvensbaserade indikatorerna 
( discrete variable indicators/rate-based) ingår i gruppen "aggregate data 

indicators" tillsammans med "continuous variable indicators" (indikatorer 

där värdet av en mätning faller på en kontinuerlig skala t ex längd, vikt). 

Vidare kan de frekvensbaserade indikatorerna uttryckas i "proportions" eller 

"ratios" beroende på vilket förhållande som avses - se bilaga I under "rate

based indicators". 

Struktur-, process- och resultatbaserade indikatorer 
Ovanstående grupper A (alarmerande) och B (frekvensbaserade) kan 
ytterligare uppdelas i struktur-, process- och resultatindikatorer. Framförallt 

sker den tillämpningen i grupp B som är den mest använda för att följa 

utvecklingen av vårdarbetet. 
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Strukturindikatorer 

Med struktur avses nödvändiga resurser i systemet eller organisationen (36-

37) som t ex personalen, dess kompetens, enhetens utrustning och 

apparatur. Strukturindikatorer avser att kvantitativt mäta olika resurser inom 

en enhet som t ex antal patienter med kontinuerlig epiduralinfusion som 

har akututrustning vid sängkanten relaterat till totala antalet patienter med 

kontinuerlig epiduralinfusion (9). 

Processindikatorer 

Med process avses det arbete som utförs av personalen. Processindikatorer 

mäter alltså en vårdaktivitet riktad mot patienten och ofta är de nära 

sammankopplade med det resultat som avses, d v s de används för att 

bedöma den givna vården (17, 22, 25, 27, 36-37) som t ex antal patienter 

med kontinuerlig epiduralinfusion vars smärtnivå dokumenteras varje 

timme relaterat till totala antalet patienter med kontinuerlig 

epiduralinfusion (9). 

Resultatindikatorer 

Med resultat avses de effekter som processen leder fram till t ex 

förändringar i patientens hälsotillstånd, beteende, attityder, kunskap (37-

38). Utifrån sjuksköterskans perspektiv definieras resultat som en mätbar 

förändring i patientens tillstånd relaterad till sjuksköterskans omvårdnad 

(29). Det innebär att resultatindikatorer mäter vad som händer (eller inte 

händer) patienten efter att någonting är gjort (eller inte gjort) (17-18) som 

tex antal patienter som faller relaterat till antal patienter i riskzonen alt 

patientdagar (25). 

Marek (29-30, 39) har identifierat områden för resultatindikatorer som är 

- baserade på en genomgång av forskningsartiklar. Kortfattat innebär dessa 

områden följande: 

- Fysiologiska resultatindikatorer 

De fysiologiska resultatindikatorerna tycks vara de mest dominerande och 

inkluderar t ex förändringar i puls, blodtryck, temperatur, blodglucos. Andra 

identifierade områden är hudvård och sårvård. 

- Psykosociala resultatindikatorer 

Inom detta område finns t ex resultatindikatorer som kan relateras till 

patientens förmåga till kommunikation, hans/hennes attityd, sinnesstämning, 

"coping". 
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- Funktionella resultatindikatorer 

Här tar Marek upp områden som patientens ADL-nivå och förmåga till 

egenvård. 

- Beteendemässiga resultatindikatorer 

Denna kategori berör områden som patientens förmåga till compliance och 

motivation till behandling, men ävenledes beteende som är relaterade till 

kunskap och färdigheter. 

- Kunskapsrelaterade resultatindikatorer 

Enligt Marek är detta en dominerande kategori och området berör patientens 

kunskapsnivå tex angående läkemedel och diet. 

- Symtomkontroll som resultatindikator 

Inom detta område finns bl a smärta, välbefinnande, illamående, diarre och 

förstoppning. 

- Patienttillfredsställelse som resultatindikator 
Denna kategori har rönt mycket uppmärksamhet i litteraturen men är, enligt 

Marek, svår att mäta. Därför ses ofta istället försök till att mäta livskvalitet 

och välbefinnande (well-being). 

- Normalitet i hemmet och i relation till familj som resultatindikator 

Detta område inkluderar bevarandet av en normal hemmiljö t ex vid 

hemsjukvård samt bevarande av ett normalt mönster inom familjen med 

samspelet mellan familjemedlemmarna. 

- Måluppfyllelse som resultatindikatorer 

Denna grupp av resultatindikatorer fokuserar mot uppställande av önskvärda 

mål, samt att en kontinuerlig kontroll av måluppfyllelse sker under 

vårdperioden eller vid utskrivningen av patienten. 

- Säkerhet som resultatindikatorer 

En säker fysisk miljö är ett ofta använt och angeläget område vad gäller 

resultatindikatorer. 

- Omvårdnadsdiagnoser/omvårdnadsproblem som resultatindikatorer 

Denna grupp av resultatindikatorer kan inte ses som fristående utan 
överlappar andra kategorier. Ett omvårdnadsproblem såsom trycksår kan tex 
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beskrivas både som en omvårdnadsdiagnos och som ett fysiologiskt 

problemområde. 

Samband struktur-, process- och resultatbaserade indikatorer 

Det bör finnas ett klart samband mellan struktur, process och resultat, d v s 

för att nå ett specifikt resultat lcrävs en viss process som i sin tur lcräver en 

viss struktur. Varje komponent är bunden till nästa som länkar i en kedja 

(40). Donabedian (36) menar att en god struktur ökar sannolikheten för en 

god process som i sin tur ökar sannolikheten för ett gott resultat. Kunskapen 

om detta samband är avgörande för kvalitetssäkringsarbetet. 

Indikatorer som formulerats av sjuksköterskor har ofta fokuserat på 

processen (sjuksköterskans interventioner ) och i mindre omfattning avsett 

resultatet (22, 27). Att enbart mäta processen ger dålig eller mgen 

information alls om det slutliga resultatet för patienten eller om andra 

interventioner skulle kunnat ge likvärdiga eller bättre resultat (41-42). 

Dock kan nu noteras att sjuksköterskor ser det som en utmaning att, istället 

för processindikatorer, identifiera kliniska resultatindikatorer som är 
beroende av sjuksköterskans interventioner (20, 22, 29). Resultatet av 

sjuksköterskans arbete diskuteras i flera artiklar (3, 16, 22, 29, 33-34, 40, 

43-47). I en undersökning, som avsåg att ta reda på hur sjuksköterskor 

uppfattade vårdkvalitet, visades att de ansåg det vara mest värdefullt med 

patientindikatorer som är inriktade på att mäta resultat av sjuksköterskans 

arbete ( 48). 

Alla resultat är dock inte lika användbara i arbetet med indikatorer. Ibland 

är det svårt att mäta resultat av det vårdarbete som utförs eller det kan ta 

lång tid för patienten att nå de avsedda resultaten. En möjlighet kan då vara 

att använda struktur- och processindikatorer. Dessa kan kanske identifiera 

och avslöja bakomliggande problem som kan påverka resultatet (19). Vidare 

kan det vara svårt att mäta ett resultat som en produkt av endast en 

professions arbete (18, 27, 44, 49). Hegavary (34) är av uppfattningen att 

"nursing outcome" sällan eller aldrig kan användas, då det är många faktorer 

som påverkat resultatet, d v s inte enbart olika professioner utan även sådant 

som t ex sociala faktorer. 
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UTVECKLING AV INDIKATORER 

I arbetet med att skapa indikatorer bör det uppmärksammas att de kan 

utvecklas från olika nivåer. Program för indikatorer kan t ex avse ett helt 
sjukhus, ett område eller en avdelning. Indikatorns ursprung påverkar 

givetvis utformning och preciseringsgrad. Förmodligen kan indikatorer 
även utvecklas på en nationell nivå. I Sverige kan vara tänkbart att använda 

hälso- och sjukvårdslagen som utgångspunkt för diskussion kring viktiga 
områden att fastställa nationella indikatorer för. 

I litteraturen beskrivs "top-down" respektive "bottom-up" som två olika 

angreppssätt för hur arbetet med kvalitetssäkring kan påbörjas (16, 50-53). 
Skillnaden mellan dessa är att "bottom-up" modellen utgår från personalen 

på avdelningsnivå , metoden ägs och kontrolleras av personalen, medan 

"top-down" modellen har bestämts av andra utanför avdelningen som t ex 
en del i ett större kvalitetessäkringsprogram för ett sjukhus eller ett 

landsting. 

Nedan beskrivs två olika allmängiltiga tillvägagångssätt för utveckling av 
indikatorer. 

Tio-stegsmodell 
I litteraturen beskrivs ofta, den av JCAHO rekommenderade, 
tiostegsmodellen för hur det övergripande arbetet med kvalitetssäkring och 
indikatorer kan utformas (11-12, 15-17, 20-21 , 23-25, 54-58). Kortfattat 
innebär de tio stegen följande: 

Steg 1: Att tilldela någon ansvaret för uppgiften. 

Steg 2: Att beskriva enhetens verksamhet. 

Steg 3: Att identifiera viktiga områden i vårdarbetet. 

Steg 4: Att identifiera indikatorer utifrån dessa viktiga områden. 

Steg 5: Att fastställa tröskelvärden för utvärdering. 

Steg 6: Att samla in och sammanställa data. 
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Steg 7: Att utvärdera resultatet. 

Steg 8: Att bestämma åtgärder för att förbättra vården. 

Steg 9: Att bedöma resultatet av utförda åtgärder och dokumentera det. 

Steg I 0: Att rapportera resultaten till berörda. 

För detaljerad beskrivning av hur arbetet utifrån tio-stegs modellen kan ske i 

praktiken hänvisas till referenserna JCAHO (58), Hamilton (16), Duquette 

(57) och Day (11). 

S j u-stegsmodell 

Processen att utveckla de enskilda indikatorer beskrivs även i ett 

sjustegsförfarande (15, 22). Podgorney (22) beskriver detta på följande sätt: 

Steg 1: Diskussion på enheten för att fastställa viktiga vårdområden för 

registrering och utvärdering. 

Steg 2: Noggrann genomgång av standards, rutiner och tillvägagångssätt 

samt litteratur avseende de föreslagna indikatorerna. 

Steg 3: Indikatorer utvecklas med utgångspunkt från steg 2. 

Steg 4: Genomgång av indikatorerna med kvalitetssäkringskunniga. 

Steg 5: En slutlig genomgång av indikatorer där tröskelvärden bestäms för 

utvärdering, hur stort material som skall samlas in och när pilotstudie skall 

påbörjas. 

Steg 6: Pilottest som utförs av kvalitetssäkringskunniga. Bedömningar görs 

av hur lång tid det tar att samla in data, är ev intervjufrågor tydliga, är data 

lättillgängligt m m. 

Steg 7: Pågående utveckling och efter ett år förnyad genomgång av 

indikatorerna. 

Basinformation kring valda indikatorer 
För att utforma kliniska indikatorer har JCAHO (17, 19, 26, 59) utarbetat ett 

detaljerat formulär med aspekter viktiga att identifiera och dokumentera då 
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kliniska indikatorer skall användas. En kort beskrivning av de sju olika 

delarna som indikatorformuläret omfattar följer nedan. 

Då en indikator, som beskriver den aktivitet, funktion, händelse eller det 

resultat som skall utvärderas, har (I) bestämts, är det viktigt att (Il) tydligt 

definiera de termer (ord/begrepp/innehåll) som ingår i denna. Detta för att 

möjliggöra en korrekt datainsamling och analys av resultatet. Vilken (III) 

slags indikator som avses skall tydliggöras, t ex om det är process- eller 

resultatindikator. 

Vidare skall motiveras varför indikatorn är (IV) användbar och angelägen 

att utvärdera, och vilka olika delmoment i vårdarbetet den anses bedöma. 

Dessa olika delmoment skall graderas från 1 till 4 efter hur viktiga de synes 

vara. Referenser som bekräftar vald indikator skall också bifogas. 

Den (V) population som skall utvärderas måste noggrant beskrivas liksom 

på vilket sätt (VI) data kommer att insamlas t ex genom patientintervjuer, 

observationer, granskning av dokumentation. Stor vikt skall läggas vid att 

förklara (VII) bakomliggande faktorer som kan påverka resultatet av 

indikatorn som t ex patienternas sjukdom, ålder, kön. Dessa skall också 

graderas men från 1 till 5 efter vilken betydelse de olika faktorerna har på 

indikatorn. Personal- och organisationsfaktorer kan också påverka 

indikatorresultatet och skall då identifieras och graderas från 1 till 5. 

För den intresserade läsaren som vill studera det detaljerade 

indikatorformuläret hänvisas till JCAHO (17, 26), Queen (59), Lehman (19) 

eller Ward (55). 

Värdering av indikatorer 

Flera författare menar att indikatorer måste värderas avseende validitet, 

reliabilitet, sensitivitet och specificitet (10, 16-17, 26) medan andra inte tar 

upp dessa till diskussion i sina artiklar. JCAHO (17, 26) förtydligar ordens 

innebörd i förhållande till indikatorer enligt nedan: 

Med validitet avses att indikatorn mäter det den är avsedd att mäta. Det är 

dock inte alltid det finns forskningsresultat som omedelbart kan bekräfta 

validiteten. Ett första steg för att fastställa validitet kan vara att använda 

"face-validitet" d v s en egen skattning huruvida det verkar rimligt att 

indikatorn mäter det avsedda. Med reliabilitet avses hur säker och 

18 



tillförlitlig en indikatormätning är d v s om det blir samma resultat om 

mätningen upprepas av flera bedömare. 

Med sensitivitet avses hur väl en indikator avslöjar alla situationer där 

verkliga problem finns. Låg sensitivitet leder till att problemsituationer 

missas (falskt negativt resultat). Specificitet avser hur väl en indikator 

avslöjar endast de fall där problem föreligger d v s låg specificitet ger alltför 

många falskt positiva resultat. 

Val av tidpunkt för utvärdering 
Om resultatet av en specifik åtgärd eller intervention skall utvärderas är det 

av betydelse att beakta tidpunkten för utvärdering (18). Patienten kan ha 

påverkats vid skilda men närliggande tidpunkter av flera interventioner eller 

åtgärder. Lanza (18) arbetar med och beskriver "decision analysis" som en 

värdefull metod för att utveckla process- och resultatindikatorer samt för att 

se sambandet dem emellan. Dessutom anser hon att ett sådant arbetssätt 

förbättrar vårdkvaliteten. Med "decision analysis" avses här att systematiskt 

undersöka och analysera olika interventioners betydelse och att överväga 

alternativa lösningar. 

Gawron (15) talar om den kritiska perioden att utvärdera och Hegyvary (34) 

om "timing" för att beskriva ovanstående problem. 

Tröskelvärden 
Med en indikators tröskelvärde avses en förutbestämd nivå, ofta uttryckt i 
procent, som om den över- eller underskridas, uppmärksammar på att 

resultatet antagligen inte håller den önskvärda kvaliteten. En närmare 

granskning är motiverad (16, 20). En indikator kan vara antal patienter som 

utvecklar hudproblem, och tröskelvärdet kan sättas till 0%. Resultatet av 

detta tröskelvärde blir att samtliga patienter som utvecklar hudproblem skall 

utredas (20). Tröskelvärdet skulle också kunna sättas till 100% om 

indikatorn uttrycktes i antal patienter som inte utvecklar hudskada.. 

Det är ju ytterst sällan som ett idealt värde på 0% eller 100% uppnås i det 

praktiska vårdarbetet. Elrod (60) diskuterar, angående tröskelvärden, den 

lättnad det är för sjuksköterskor att ha flexibiliteten att inte alltid eftersträva 

den ideala situationen för att den givna vården skall kännetecknas av god 

kvalitet. På samma sätt menar Idvall (61) att det naturligtvis skall finns en 

strävan mot att nå det maximala, men att en god vård måste anses vara 

uppfylld även vid andra tröskelvärden än 0 respektive 100 %. 

19 



Den litteratur som belyser lämpliga tröskelvärden är begränsad, vilket 

medför att personalen själva hittills, måste välja ett rimligt och acceptabelt 

värde för att efterhand bedöma och granska den kvalitet som erhållas med 

det konstruerade tröskelvärdet (15, 20-21). Nivån på fastställt tröskelvärde 

· beror sannolikt på vilken process eller vilket resultat indikatorn mäter. 

Vidare kan tröskelvärdet sättas med hänsyn till var i organisationen 

datamaterialet insamlas för värdering. Det är lättare för en liten avdelning 

att sätta höga eller maximala tröskelvärden och granska då avvikelser 

föreligger, jämfört med om data insamlas på sjukhusnivå eller 

landstingsnivå. Hur stort datamaterialet är somt ex antalet berörda patienter 

påverkar också tröskelvärdesnivån. 

GENERELLA INDIKATOROJ\1RÅDEN 

Att välja indikatorer innebär att viktiga vårdområden i den egna 
verksamheten måste definieras och beskrivas. Dessa nyckelindikatorer som 

då utvecklas blir viktiga kliniska mätinstrument som kan användas för att 

fastställa lämplig eller rimlig kvalitetsnivå (16, 23-24). Potter (23) menar att 

ett systematisk val av nyckelindikatorer som tagits fram av sjuksköterskorna 

själva ger förutsättningar för att relevanta resultat mäts. Frost (62) däremot 

anser att det är viktigt att ta hänsyn till patientens perspektiv och påpekar att 

flera sjukhus redan involverar patientens synpunkter för att lyfta fram 

kvalitetsaspekter i vården. Av samma åsikt är Rutgers (63) som också 

betonar hur viktigt det är att patienten utbildas för ändamålet. 

Redan Florence Nightingale (64) påpekade viktiga aspekter i vårdarbetet. I 

sin bok "Notes on Nursing" tar hon tex upp fem essentiella punkter för att 
säkerställa "health of houses", nämligen ren luft, rent vatten, effektivt 

avlopp, hygien och ljus. Dessa kan ses som viktiga strukturindikatorer, som 
även i vår tid är högaktuella. 

Framtagna viktiga områden kan diskuteras utifrån kategorierna: 

- högvolym (något som berör ett stort antal av patienterna) 

- högrisk (något som kan innebära risk för patienterna) 

20 



- problemområde (något som tenderar att vara problem antingen för patien

terna eller personalen). 

Olika indikatorområden kan också genereras utifrån forskningsresultat, 

omvårdnadsdiagnoser, teorier/begreppsramar och professionsbaserade 

manual er vilket beskrivs nedan. 

Områden utifrån forskningsresultat 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd, 1993: 17, angående omvårdnad inom 

hälso- och sjukvården skall sjuksköterskans arbete bygga på vetenskaplig 

grund (7). 

Hunt (65) menar att resultat från omvårdnadsforskning ger kunskap om vad 

sjuksköterskor skall eller måste göra , vad sjuksköterskor kan pröva att göra 

samt vilka praktiska åtgärder som enbart bygger på tradition. Från denna 

kunskap kan indikatorer identifieras och utvecklas. Forskningsresultat 

tillhandahåller, enligt Hunt, alltså tre olika slags indikatorer som bygger på 

den kunskap som ger antingen anvisningar, förslag eller frågor. 

I en undersökning av Heater ( 66) visades att de patienter som vårdades 

utifrån vetenskaplig omvårdnadskunskap kunde förväntas få ett bättre 

resultat. I denna undersökning definierades resultat som effekter av 

sjuksköterskans interventioner som ger mätbara svar i förhållande till ett 

kriterium. 

I flera artiklar påpekas vikten av att det finns en djupare kunskap kring de 

indikatorer som används för att bedöma vårdkvalitet (13). Norman (67) 

använder sig av "critical incident technique" (CIT) för att locka fram 

indikatorer med hög eller låg omvårdnadskvalitet. CIT är en metod som 

används för att identifiera avgörande situationer, av antingen positiv eller 

negativ karaktär it ex vårdarbetet. 

Områden utifrån omvårdnadsdiagnoser 
Milis ( 68) menar att väl formulerade omvårdnadsdiagnoser är en grund för 

att utveckla indikatorer, då goda omvårdnadsresultat beror på 

sjuksköterskans möjlighet att sätta exakta omvårdnadsdiagnoser och att 

ställa upp adekvata mål. Från början utvecklade sjuksköterskorna mycket 

enkla och ytliga indikatorer men efterhand som deras kunskap inom en 

diagnos förbättrades blev också indikatorerna mer sofistikerade. 
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Områden utifrån teorier/begreppsramar 
Indikatorer kan utvecklas från teorier/begreppsramar. Detta är dock inte 

speciellt framträdande i litteraturen. Kitson (121 ) menar emellertid att ett 

sätt att utveckla indikatorer för att bedöma kvalitet inom vården är utifrån 

teorier/begreppsramar. Kitson (121) har i en studie kring geriatrisk 

omvårdnad identifierat två grupper av nyckelbegrepp: den primära om

vårdnaden och ett positivt förhållningssätt till äldres problem. Till dessa 

nyckelbegrepp kopplas bl a Orems omvårdnadsteoretiska struktur. 

I en studie från 1979 av Gallant ( 45) har resultatkriterier, som definierats 

som relevanta indikatorer för vårdkvalitet, bedömts om de varit i 

överensstämmelse med Orems egenvårdsmodell, och från den i Sverige 

välkända VIPS-modellen (69) har indikatorer inom de fyra övergripande 

målen välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet formulerats och 

prövats (61). 

Områden utifrån manualer och program 
År 1986 godkändes ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt av JCAHO 
under namnet "Agenda for Change" (3, 26). Projektet avser att utveckla och 

testa indikatorer som skall kunna användas för att bedöma och jämföra 

vårdkvaliteten mellan olika enheter. Indikatorer för anestesi , obstetrik, 

kärlsjukdomar, onkologi, trauma, infektioner och läkemedelshantering har 

utvecklats och testats (13, 26), och andra aktuella områden kartläggs 

fortlöpande. Intresse visas speciellt för resultatinriktade indikatorer och för 

att etablera en nationell databas, så att en omfattande mängd data lätt kan 

insamlas och användas vid jämförande studier. I projektet revideras 
samtidigt "Nursing Care Standards" (58). 

Det finns ett antal manualer kring kvalitetssäkringsarbete och indikatorer 

(70-71 ). Dessa har utarbetats tillsammans med olika professioner. En 

manual som "Monitoring with Indicators" (71) är framförallt medicinskt 

inriktad, men resultaten av det indikatorerna mäter uttrycker personalens 

arbete. Manualen är uppdelad i 15 kapitel utifrån olika områden t ex 

administration, mottagningsverksamhet, kirurgi och den innehåller ett 

mycket stort sammanlagt antal indikatorer. För varje indikator eller 

indikatorgrupp finns det "Critical Pathway Review" med kriterier som 

beslcriver hur arbetet kan genomföras jämförbart med en metodinstruktion. I 

denna metodinstruktion beslcrivs även delar av sjuksköterskans arbete. 
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Ett svenskt mätinstrument, NoGa, för att identifiera kvalitetsindikatorer 

inom omvårdnad håller på att utvecklas (72). De indikatorer som hittills 

identifierats berör vårdpersonalens kompetens, kontinuitet, dokumentation, 

säkerhet och patienttillfredsställelse. Utvecklarna av instrumentet arbetar 

med att identifiera indikatorer som är både struktur-, process- och 

resultatbaserade. 

EXEMPEL PÅ BESKRIVNA SPECIFIKA INDIKA
TOROMRÅDEN 

I den genomgångna litteraturen finns ett flertal studier där det redovisats hur 

arbetet med specifika indikatorområden har bedrivits. Områden kan 

urskiljas som har en påtaglig överensstämmelse med Mareks (29) kategorier 

av resultatindikatorer. Förmodligen har Marek fokuserat på "outcome" i sina 

litteraturstudier och i denna har fokuserats på "indicator". Trots detta kan 

här urskiljas indikatorer som kan inlemmas i Mareks kategoriseringar. Bond 

( 43) är av uppfattningen att indelning i kategorier är godtyckliga och 

hennes artikel ges också andra exempel på resultatkategorier än Mareks. 

De artiklar som hänvisas till nedan är klatt olika till sin karaktär och kan 

inte jämföras sinsemellan. Det har inte gjorts någon vetenskaplig 

bedömning av innehållet, utan artiklarna som tagits fram presenteras och 

inspirerar förhoppningsvis den intresserade läsaren att själv söka vidare. I 

bilaga 2 finns en sammanställning av indikatorområde, författare (första 

namn), årtal och vad artikeln främst fokuserar på. 

Redovisningen av de specifika indikatorområdena, som har kunnat urskiljas, 

uppdelas dels i allmän och specifik omvårdnad, dels i olika verksamheter. 

Dessa redovisas i bokstavsordning. De beskrivna områdena kan också vara 

intressanta för utveckling av medicinska eller tvärprofessionella indikatorer. 

Områden utifrån allmän och specifik omvårdnad 

Bekvämli2het 

Podgomey (22) har visat på flera viktiga omvårdnadsområden där 

indikatorer har utvecklats t ex patienttillfredsställelse, smärtlindring. Inom 
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dessa finns mellan 5 och 32 indikatorer. Ett exempel som beskrivs, i 
artikeln, mer detaljerat är förändringar i bekvämlighet (comfort) för 

patienter som genomgår hemodialysbeilandling. 

Fall/fall skador 
Fall/fallskador behöver inte nödvändigtvis spegla dålig vårdkvalitet, men det 

är nödvändigt att varje incident granskas (73). Det skall ses som en negativ 
resultatindikator då en patient faller om detta kan förebyggas genom 
sjuksköterskans interventioner. Givetvis blir dessa åtgärder olika beroende 
på vilken riskgrupp som patienten bedöms tillhöra. Dessa interventioner 

beskrivs i ett protokoll. För att finna en acceptabel tröskelnivå gjordes en 
litteraturöversikt och efter denna fastställdes ett acceptabelt värde. 

Infektioner 

En multiprofessionell klinisk kvalitetsindikator är frekvensen av 

nosokomiala infektioner. Larson (74) tar upp flera riskfaktorer, både 
möjliga respektive omöjliga att påverka, som kan inverka på förekommande 
infektioner, som t ex dålig handhygien, kroniska sjukdomar hos patienten. 

Ungefär en tredjedel av de nosokomiala infektionerna anses möjliga att 
påverka och det innebär att en minskning av dessa visar på en 

kvalitetsförbättring. Författaren tar också upp flera problem (definitioner, 
rapportering m m ) som måste lösas innan indikatorn kan användas som 
kvalitetsindikator. 

"Patient Indicators of Nursing Care" (PJNC) - instrumentet utvecklades för 
att mäta omvårdnadskvalitet, som i studien definieras som att förebygga 
omvårdnadskomplikationer (75). Nosokomiala infektioner var ett av tre 
indikatorområden som valdes ut för att valideras och testas. Det påpekas att 
sjuksköterskan inte ensam kan påverka antalet förekommande infektioner 
men att hon har en viktig roll i att förebygga dessa samt att upptäcka tidiga 
symtom. 

Inkontinens 
Vård av patienter som är inkontinenta är speciellt omfattande och utgör en 

viktig omvårdnadsaspekt inom sjukhemsvården. Urininkontinens är ett 
allvarligt och kostsamt problem både för patienter och personal. En 

nyckelindikator för kvaliteten på ett sjukhem kan vara antal inkontinenta 

patienter som är blöta vid en viss tidpunkt (76). I artikeln beskrivs detaljerat 

mätmetod och statistisk analys, och författarna menar att den beskrivna 
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metoden kan användas även för att mäta andra områden som t ex 

vätskeintag, läkemedelshanteri ng. 

Livskvalitet 

Butow (77) har i en studie beskrivit hur enklare och mer praktiskt 

användbara livskvalitetsindikatorer har validerats mot etablerade skalor för 

att mäta livskvalitet. 

Läkemedel 

Flera författare använder området läkemedelshantering för att formulera 

kvalitetsindikatorer (13, 61, 78-82 ). Barker (80) och Keill (78) beskriver 

hur incidenter, som felaktig dos, felaktigt läkemedel, ej erhållen dos, kan 

mätas och observeras. 

I JCAHO's projekt "Agenda for change" utvecklades bl a indikatorer 

gällande läkemedelshantering för att fokusera på viktiga, övergripande och 

gemensamma områden (26). Fielo (13) redogör för hur dessa indikatorer 

utvecklats och testats. 

Munvård 

En indikator för god munvård som beskrivs i litteraturen är munfuktighet 

(83). Det finns flera sätt att definiera munfuktighet och hittills är inga 

välfungerande mätinstrument utvecklade. Artikeln beskriver dock hur 

författarna utvecklat ett instrument för att mäta munfuktighet. 

Nutrition/ vätskebalans 

I det tidigare, under infektioner nämnda instrumentet "PIN" (75) ingår som 

ett annat viktigt område patientens vätskebalans. I detta instrument 

definieras indikator som ett index av patientens fysiologiska status som är 

lätt att observera, möjligt att avläsa och av stort värde. Efter mycket arbete 

med att formulera indikatorer för området vätskebalans fanns slutligen fem 

kvar som samtliga har hänvisning till referenser: fem procent plus eller 

minus på kroppsvikten, torra slemhinnor, röd och torr tunga, minskning 

av hudturgor, urinens spec(fika vikt. 

Genom att testa 27 framtagna indikatorer för infusionsbehandling i hemmet 

kom slutligen 6 att bli användbara (26, 84). Fyra av dessa kan ses som 

allmänna resultatindikatorer från vilka flera andra händelser kan bedömas 

från. 
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Ett nutritionsteam (79) formulerade två indikatorer sitt 
kvalitetssäkringsarbete. Teamet började med att utveckla indikatorer där 
tillgängligt datamaterial redan fanns i befintlig dokumentation och följande 

formulerades: patienter med total parentera/ nutrition med syra-bas 

rubbning och patienter med total parentera/ nutrition med negativ 

kväve balans. 

Även i Venturas artikel (85) finns exempel på indikatorer avseende nutrition 

som en del i ett större kvalitetssäkringsprogram. 

Patienttillfredsställelse 

Är patienttillfredsställelse en indikator på vårdkvalitet? Vouri (86) menar att 
patienttillfredsställelse kan vara en kvalitetsindikator som reflekterar 
patientens syn på den givna vården. Att patienten är nöjd med vården är en 
subjektiv upplevelse som skall uppfattas som en indikator på 

omvårdnadskvalitet menar Leino-Kilpi (87). LaRochelle (88) däremot 
menar att det finns inga studier som visar på att det finns ett samband 
mellan patientens tillfredsställelse med vården och dess verkliga kvalitet. 

En översiktsartikel kring patienttillfredsställelse som en kvalitetsindikator 
har skrivits av Cleary (89) där han bl a konstaterar att ju mer personlig vård 

som ges desto högre är nivån av tillfredsställelse. Det behövs mer 
kartläggning och jämförande forskning kring sambandet mellan kvalitet och 
patienttillfredsställelse. 

I Eriksens (90) studie var syftet att undersöka om det fanns ett samband 
mellan omvårdnadsinterventionemas kvalitet och patienttillfredsställelsen. 

Resultatet .. pekade på att .sjuksköterskor inte självklart skall tolka 
patienttillfredsställelse som uttryck för god omvårdnadskvalitet. 

Patientundervisning/information 
Förekomsten av patientundervisning som en värdefull kvalitetsindikator 
beskrivs av Amoldussen (91). På en medicinsk intensivvårdsavdelning 
utarbetades ett utbildningsprogram för "hjärtpatienter". Två kliniska 
indikatorer fastställdes nämligen att: 90 % av patienterna har kunskap om 

symtom vid angina och om lämpliga åtgärder i samband med detta, efter 

det att patienterna har genomgått avdelningens utbildningsprogram samt 

7 5 % av de patienter som återkommer till avdelningen visar att de har 

handlat på ett adekvat sätt när de fått angina. Genom att utveckla, följa upp 
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och utvärdera utbildningsprogrammet kunde visas att sjuksköterskans 
interventioner givit resultat som sannolikt påverkat mortaliteten. 

Information inför undersökningar och behandlingar har använts som en 
indikator av Idvall ( 61 ). 

Psykosociala behov 

Williams (92) beskriver utvalda psykosociala parametrar för patienter på en 
intensivvårdsavdelning. Dessa var t ex om sjuksköterskan lyssnar på 

patienten, om patienten har möjlighet att diskutera sin ångest och oro med 
någon sjuksköterska, hur respekteras patientens integritet. Två av de, i 

projektet, ingående indikatorerna låg under det fastställda tröskelvärdet 
Dessa gällde huruvida patienten kunde identifiera en speciell sjuksköterska 
som sin egen, samt att ljudnivån på avdelningen stressade patienten. 

Smärta 

Att behandla patienter för smärta är viktigt för sjuksköterskor, och för att 
kvalitetssäkra detta omvårdnadsområde utvecklades kliniska indikatorer för 
smärtbehandling med kontinuerlig epiduralkateter (9). Sammanlagt fem 
indikatorer, omfattande både struktur-, process- och resultatindikatorer, 
identifierades och de uttrycktes i antal patienter som erhållit något önskvärt 
genom det sammantagna antalet patienter involverade. Varje indikator 
beskrivs tydligt och det finns exakt information om vad som skall vara 
uppfyllt för det som anses önskvärt. Exempel på en struktur respektive 
resultatindikator ges nedan. 

Antal patienter som får kontinuerlig smärtbehandling via epiduralkateter 

där akututrustning finns vid sängen relaterat till totalt antal patienter som 

får ·kontinuerlig smärtbehandling via epiduralkateter. 

Antal patienter som får kontinuerlig smärtbehandling via epiduralkateter 

som har en andningsfrekvens lika med elleer över 1 Olmin relaterat till totalt 

antal patienter som får kontinuerlig smärtbehandling via epiduralkateter. 

En kvalitetssäkringsplan som utarbetats vid en smärtklinik (21) innehåller 

44 indikatorer med önskvärda tröskelvärden. Indikatorerna omfattar inte 
enbart smärtbehandling utan även sidoeffekter av denna som illamående, 
urinretention. Indikatorerna omfattar och berör flera personalgrupper. 
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Idvall (61) har använt uppföljning av given smärtbehandling som en 
indikator, och Mills ( 68) har utvecklat indikatorer från 

omvårdnadsdiagnosen kronisk smärta. 

Stomi vård 

På en avdelning utvecklades 23 indikatorer som riktade sig till patienter med 

olika slag av stornier. Det var sjuksköterskorna själva som identifierade 

relevanta omvårdnadsindikatorer. Indikatorerna skrevs för att reflektera den 
rutinmässiga basvården av stomipatienter och inte för den mer kvalificerade 

omvårdnaden (15). Indikatorerna mäter både struktur, process och resultat 
och tröskelvärden sattes arbiträrt till 95 %. Samtliga indikatorer och det 
frågeformulär som användes finns beskrivna i artikeln 

Sänglägeskomplikationer 
Den tredje gruppen av indikatorer i PIN-instrumentet (75) har utvecklats 
kring komplikationer vid sängläge. 12 indikatorer har formulerats tex yrsel 

från liggande till sittande, andningsfrekvens mindre än 12 per minut eller 

mer än 16 per minut, kontrakturer. Varje indikator förklaras utifrån givna 

referenser. 

Trycksår 
I en studie definierades angelägna vårdområden genom att kartlägga vilka 

grupper av patienter som vårdades på enheten samt vilka interventioner som 
sjuksköterskorna arbetade med (20). Ett viktigt område som då framkom var 
att bibehålla patientens hud intakt Indikatorn formulerades som patienter, 

från avdelningen, som utvecklar hudskada och tröskelvärdet sattes till 0%. 

Kriterier formulerades för process och resultat, hur data skulle insamlas 

bestämdes och vilka åtgärder resultatet skulle initiera. Om en patient, på 
avdelningen,· utvecklar hudskada skall detta dokumenteras av sjuksköterskan 
i en speciell bok Denna bok granskas av någon ur kvalitetskommiteen. 
Primäransvarig sjuksköterska får då i uppdrag att konsultera en 
specialistsjuksköterska för att tillsammans med henne utveckla en vårdplan 

för patienten. 

Andra författare som Hamilton (16) och Ward (55) redogör också för 

utveckling av kvalitetsindikatorer avseende hudskada. W ard VJ.sar 1 sm 

artikeln på hur JCAHO 's utvecklingsformulär har använts. 
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Undersökningar 

Fields (12) beskriver i sin artikel hur arbetet med att ta fram indikatorer för 

patienter som genomgår ballongdilatation av coronarartärer har utvecklats. 
Här användes, liksom i många andra artiklar, JCAHO ' s tio-stegsmodell för 

kvalitetssäkring. I ett appendix finns angivet indikatorerna, önskvärda 

tröskelvärden samt de frågor som ställdes till patienter både före och efter 

undersökningen och vad som skall finnas dokumenterat. 12 

resultatindikatorer med undergrupper finns beskrivna. 

Vård i livets slutskede 
Ett projekt avseende att utveckla och testa ett instrument för att mäta 

cancersjukas familjers tillfredsställelse med vård i livets slutskede beskriver 

Kristjanson (93). Indikatorer togs fram genom en kvalitativ undersökning. 

Återintagning 

Aterintagning har föreslagits som en mätbar resultatindikator för att mäta 

vårdens kvalitet. Ludke (94) undersökte sambandet mellan tidig 

återintagning och kvalitetsindikatorer under det föregående vårdtillfället på 

ett sjukhus för äldre krigsskadade. Fyra grupper av kvalitetsindikatorer 

mättes samt sju riskfaktorer för återintagning och dessa analyserades 
statistiskt. De fyra kvalitetsgruppema var uppkomna incidenter, inadekvat 

utskrivningsplanering, hög-risk status vid utskrivning samt överflyttning till 
specialavdelning (vid vårdtillfället). Den sistnämnda visade sig vara den 

som var signifikant för tidig återintagning. 

Områden utifrån verksamhet 

Akutintag I Intensi wård 
Dagher (10), Day (11) och Mudd (95) ger exempel på viktiga vårdområden 

och indikatorer som har utvecklats på ett akutintag (10) och på 

intensiwårdsavdelninger (11, 95). 

Ett exempel på en indikator som används på en intensiwårdsavdelnig är 

antal patienter som reintuberas inom 48 timmar efter extubation. Denna 

indikator sammanställs under rubriken "reintubation" och Heindrich (96) 

beskriver ytterligare 22 områden för utvärdering. 

Hemsjukvård 
Hur kvalitetssäkringsarbete vid hemsjukvård kan utformas beskriver 

Meisenheimer utförligt (97). Några exempel på indikatorer som använts 
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samt deras tröskelvärden är: patientundervisning för insulinbehandlade 

patienter (95%), sårvård (90%), syrgasbehandling (100%). 

Medicinsk och kirurgisk vårdavdelning 
Elrod (60) beskriver arbetet med att utveckla indikatorer på vårdavdelningar 

av medicinsk och kirurgisk karaktär. 

Mottagningsverksamhet 
För utvärdering av struktur-, process- och resultatbaserade indikatorer för 

mottagningsverksamhet finns det så kallade AMBUQUAL - systemet, som 
innehåller c:a 150 indikatorer (99-100) som telefontillgänglighet, väntetider, 

patientundervisning m m. Andra exempel på kvalitetsindikatorer inom 
mottagningsverksamhet ges av JCAHO (14). De anser att indikatorer skall 

koncentreras på klinisk vård och inte så mycket på administrativa problem 

som t ex väntetider och avsaknad av dokumentation. 

Psykiatrisk sjukvård 

På motsvarande sätt som ovan redogör Pellitier (98) för hur de inom den 
psykiatriska sjukvården har arbetat med indikatorer och hur dessa har 
utvärderats. Indikatorerna berör flera olika vårdområden som infektioner, 
medicinering, patienttillfredsställelse e t c. 

Äldrevård 
Att utvärdera kvalitet med hjälp av indikatorer inom sjukhemsvård har 

Miller (101), Shaughnessy (102) och Zinn (103) studerat och de beskriver 
detta i sina rapporter. Robertson (104) har undersökt hur benzodiazepiner 
används inom olika sjukhem och diskuterar detta som en kvalitetsindikator. 

En annan kvalitetsindikator kan vara "målmedveten aktivitet" somt ex att 
arbeta med musik, konst inom äldrevården (105). 

Himmelstein (106) har undersökt patienter på sjukhem och anser att 
uttorkning tillsammans med hypematremi är en indikator som kan spegla 
kvaliteten på ett sjukhem. Tillståndet beror ofta på att personalen inte varit 
tillräckligt uppmärksamma på patientens vätskeintag. 
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DISKUSSION 

Definitioner och begrepp 
Det framgår tydligt av den genomgångna litteraturen att JCAHO' s definition 

av indikator är den som flertalet författare stödjer sig på och har som 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utforma kliniskt användbara 

indikatorer. Förvisso är majoriteten av artiklar från USA. 

I det kliniska arbetet på kliniker och vårdavdelningar sker dock en glidning 

av definitionen till att bli ett mer praktiskt användbart begrepp. Så t ex 
menar Mize (27) att en indikator är en aktivitet i kvalitetssäkringsarbetet 
avseende en omvårdnadsintervention, medan Gallant ( 45) menar att ett 

kriterium är en indikator. JCAHO (58) svarar på en direkt fråga att ett 

enskilt kriterium mycket väl kan vara en indikator. Även begreppet 
"subindicator" diskuteras som kriterium (24, 60). 

Ovan beskrivna glidning av ordens betydelse förorsakar en otydlighet i 

ordens användning och deras inbördes förhållande till varandra. Uppenbart 
är att då JCAHO under slutet av 80-talet startade sitt arbete med indikatorer 
i "Agenda for Change" så började ordet indikator att bli mycket mer 

framträdande i litteraturen. 

Förutom "indicator" och "criteria" används begrepp som "standard", "aspect 

of care", "guidelines" etc i kvalitetsarbetet. Elrod ( 60) betonar att mång
falden av begrepp vars definitioner är glidande och delvis överbryggande 

kan leda till svårigheter för sjuksköterskor att använda och förstå dessa. 
Andra författare tar också upp likartade ords betydelse och deras 
användning (10, 60, 100, 107-110). 

I den svenska litteraturen uttrycks en indikator både som en mätbar variabel 

(6), ett kvantitativt mått (28) och som ett speciellt utvalt kriterium (5) vilket 
eventuellt kan avspegla olika fria översättningar och tolkningar av de 
engelska orden till svenska. Grimby (28) som i sin definition använder ett 

kvantitativt mått uttrycker på andra ställen i sin bok att indikatorer är 

variabler. JCAHO uttrycker sina indikatorer som ett tal med täljare och 

nämnare och det kan väl möjligtvis tolkas som ett kvantitativt mått av två 
variabler - en i täljaren och en i nämnaren. 
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Möjligen finns det anledning att inte lägga alltför stor vikt vid de enskilda 

ordens definitioner utan istället se på hur de praktiskt kan tillämpas. När nya 

ord och begrepp börjar att användas uppstår en viss tveksamhet av dess 

betydelse för att så småningom framträda allt tydligare. 

Det finns dock en risk, som tidigare nämnts, att begreppsförvirringen leder 

till kommunikationssvårigheter, och att kliniskt verksamma sjuksköterskor 

får en uppfattning att helt nya arbetsformer är på väg att införas och att det 

som tidigare använts ej längre har aktualitet. Schroeder (24) uttrycker 

motsvarande farhågor och menar att det finns en risk att sjuksköterskor inte 

längre tar egna initiativ utan väntar på centrala. 

I Sverige arbetar många sjuksköterskor efter kvalitetssäkringsmodellen 

"Dynarnic Standard Setting System" (DySSSy) (111) där en standard och 

olika kriterier formuleras. Indikatorer kan mycket väl formuleras inom 
denna modell så som utveckling av indikatorer beskrivs i litteraturen. Här 

bör det beaktas att syftet med "DySSSy" är kvalitetssäkring och att 

modellen skall ses som ett arbetsinstrument. 

Metod 

Mångfalden av olika begrepps betydelse, har lett till att utfallet av den 

gjorda litteratursökningen blivit klart begränsat då endast artiklar/rapporter 

som använt eller nämner ordet indikator har medtagits. De författare som i 

litteraturen istället för indikator använt begreppet kriterium ingår inte i 

denna litteraturredovisning. Trots denna begränsning framgår en tydlig 

beskrivning av både generella och specifika omvård.nadsområden samt, 

inom sjuksköterskans arbetsfält, stor bredd av indikatorer t ex från att 

utveckla instrument för att mäta muntorrhet till att testa indikatorer som 

mäter livskvalitet. 

De artiklar som kommit fram genom denna litteratursökning har haft 

mycket skilda ansatser. En del artiklar är diskussionsartiklar av berättande 

karaktär t ex om hur det praktiska arbetet med kvalitetssäkring har 

utvecklats på en enhet med hjälp av indikatorer medan andra redogör för 

utveckling av enskilda indikatorer på ett mer forskningsinriktat sätt där bl a 

validitet och reliabilitet belyses. Denna skillnad i nivå och inriktning skapar 

problem i beskrivning och analys av innehållet. Även Bond (43) har 

uppmärksammat denna problematik som tydligt framstår då en 

litteraturöversikt sammanställ es. 
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Tvärprofessionellt arbete med indikatorer 
Det kan tyckas märkligt att det egentligen inte finns ett mer utbrett och 

självklart tvärprofessionellt arbete med kvalitetssäkring i vården där så 

många personalgrupper arbetar tillsammans för patienten. Det är 

anmärkningsvärt att Pike och medarbetare (33) faktiskt uttrycker att deras 

samarbete mellan sjuksköterskor och läkare i kvalitetsarbetet är unikt. 

Naturligtvis är det inte bara sjuksköterskor och läkare som påverkar 

patientens vård utan alla som arbetar inom sjukvården bidrager på olika sätt 

till det resultat som uppnås. Vilka professioner som skall samarbeta kan 

bero på vilken verksamhet som avses och vad i denna som skall utvärderas. 

Dock anser författaren av föreliggande rapport att sjuksköterskans arbete 

med kvalitetsindikatorer inom omvårdnad skall pågå parallellt med 

tvärprofessionella projekt. Detta därför att det egna arbetet ger en kunskap 

och en styrka som är av stor betydelse för att ett bredare samarbete skall bli 

mångfacetterat och framgångsrikt. 

Indikatorer utifrån generella och specifika områden 
I litteraturen diskuteras utveckling av indikatorer dels från generella 
områden som forskningsresultat, teorier dels från specifika områden eller 

verksamheter som vätskebalans, intensivvård. Det betonas att det är 

väsentligt att indikatorer mäter och utvärderar hela eller delar av moment 

som är viktiga för omvårdnadsarbetet. Trots detta ses egentligen mycket lite 
diskussion om vilka indikatorer som är strategiska och av speciellt stor 

betydelse för att göra kvalitetsbedömningar, vilket egentligen borde vara 

utmärkande för indikatorer. Även Kitson (120) menar att indikatorer är 

"pointers towards quality" och om ett mål uppfylls kommer även andra att 

nås. Det framgår hos flera författare att ett stort antal indikatorer utvecklats 

täckande en ·mångfald av moment, som förvisso är av betydelse, men som 

inte anger strategiska punkter i vårdarbetet. Någon röd tråd av hur 

indikatorer tas fram kan inte ses och det innebär att var och en finner sin 

modell. 

En specifik typ av forskning som är aktuell är den kring klassifikation av 
sjuksköterskors interventioner (31, 112). Detta arbete väcker naturligtvis 

frågan om indikatorer kan utvecklas från dessa åtgärder. Mc Closkey (31) t 

ex har beaktat inte mindre än 25 moment inom interventionsområdet 

"patientens sängläge" (bed rest care). Här skulle kunna diskuteras om 

någon/några av dessa är speciellt strategiska och lämpliga att använda och 

formulera som indikatorer t ex antal sängbundna patienter som har 
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ringklockan placerad inom räckhåll i relation till totala antalet sängbundna 

patienter, samt antal sängbundna patienter som har rena, torra och 

skrynkelfria sängkläder i relation till totala antalet sängbundna patienter. 

Nästa steg i kvalitetsutvecklingen kan var att klassificera sjuksköterskors 
resultat av interventioner. Sådan klassifikation skulle på motsvarande sätt 

kunna användas för att formulera indikatorer. Dessa får därigenom en 
förankring i forskningen samt leder till att arbetet med indikatorer utvecklas 
på ett systematiskt och professionellt sätt. 

Indikatorers koppling till kvalitet 

Det är viktigt att komma ihåg att en indikator ger ett kvantitativt mått som 
används för att bedöma mera subtila företeelser som kvalitet. Indikatorer 
skall ses som markörer som bör beskrivas och värderas ur ett professionellt 

perspektiv som ett led i kvalitetsutvecklingen. 

Tröskelvärden har en specifik funktion när det gäller indikatorers koppling 

till kvalitet Ett värde som sätts till 100% leder alltid till en granskning, då 
en enskild avvikelse föreligger. Om nivån sätts till 90% är en avvikelse på 
10% acceptabel innan en granskning av kvaliteten, avseende det indikatorn 
mäter, sker. Det känns angeläget att våga diskutera fastställande av 
tröskelvärden till att bli realistiska och inte idealistiska. Ett tröskelvärde på 
100% kan kännas som ett idealt, men föga realistiskt värde. Elrod (60) 

menar att det en lättnad för den enskilda sjuksköterskan att vissa avvikelser 
kan accepteras. Detta skall dock inte hindra en strävan mot det maximala. I 
en undersökning av ldvall (61) ställdes frågan om acceptabla nivåer för 

olika indikatorer och majoriteten av sjuksköterskorna svarade under 100% 
på samtliga parametrar. 

Fastställande av tröskelvärden väcker därför bedömningsfrågor av olika 
karaktär och kan leda till professionella, etiska, ekonomiska och praktiska 
konsekvenser. I litteraturstudien har det framkommit att det är svårt att 
fastställa vilka tröskelvärden som speglar kvalitet och därför använder flera 
författare "trial and error" - metoden. Ibland sätts för enkelhetens skull 
nivån till 100% (alt 0%) utan att närmare belysa vilka konsekvenser det får. 

Exakta tröskelvärden för god kvalitet och till vilka kostnader avseende 

angelägna indikatorer finns inte beskrivet i den genomgångna litteraturen. 
Detta är en central fråga som behöver belysas, vilket även Bond (43) 
betonar. Förvisso skall nämnas att Ventura (113) gör en kostnadsanalys i sin 
studie och Jones ( 4 7) diskuterar om förhållandet kvalitet och kostnad. 
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Indikatorers begränsning 
Omvårdnad är mångfacetterad och komplex till sitt innehåll. Naturligtvis 

förekommer det områden som är mätbara vilka då självklart skall utvärderas 

kvantitativt. Här har indikatorerna sin självklara plats. Dessutom finns det 

andra domäner som är svåra att kvantifiera och mäta som t ex 

sjuksköterskors kliniska intuition i bedömning av patienters tillstånd (114-

116). Här måste finnas en professionell strävan av att utveckla andra sätt att 

beskriva t ex sjuksköterskans kliniska bedömningsförmåga och dess 

betydelse för kvalitet. 

Det är lätt att kvalitetsarbete fokuserar kring indikatorer och kvantitativa 

mått då dessa är betydligt lättare att identifiera. Ett ensidigt perspektiv i en 

kvalitetsbedömning kan åsidosätta viktiga aspekter av såväl kvalitativ som 

kvantitativ karaktär. Denna diskussion förs av andra författare t ex 

Donabedian (36), Koch (109), Pyle (117), Pike (33), Redfern (118), Lang 

(119). 

Självklart skall det som går att mäta mätas och det som inte går att mäta bör 
identifieras och belysas på annat sätt för att inte riskera att pressas in i ett 

kvantitativt system. 

REFLEKTIONER KRING FORTSATT ARBETE 
MED INDIKATORER 

För att kunna arbeta nationellt med kvalitetsutveckling och göra jämförelser 

mellan olika sjukhus/enheter är det viktigt att skapa konsensus kring en del 

ord/begrepp avseende indikatorer och hur dessa skall utvecklas. Det främjar 

naturligtvis den professionella utvecklingen i Sverige om omvårdnads
forskare inom olika områden, lämpliga för indikatorutveckling, använder ett 

gemensamt sätt att beskriva och uttrycka detta. Det underlättar också 

kommunikationen mellan sjuksköterskor, som kliniskt arbetar med 

kvalitetsindikatorer, och forskare. 

Då det redan idag finns en strävan efter att använda JCAHO · s definition av 

indikator vore det av värde att översätta det utvecklingsformulär som 

JCAHO använder i USA till svenska och anpassa det till våra förhållanden. 
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Institutionen för omvårdnadsforskning i Linköping har brevledes tagit en 

första kontakt med JCAHO för att diskutera översättning. Formuläret avser 
att tydligt definiera de ord som används i indikatoruttalandet, vilken typ av 
indikator som avses, varför den är användbar och på vilka referenser den 

stöder, hur data kommer att insamlas, tröskelvärden mm (17). Detta skulle 
kunna användas som utgångspunkt för att validera och testa framtagna 

indikatorer som kan vara lämpliga för nationell jämförelse mellan olika 

sjukhus men inom samma specialitet. 

Det är också nödvändigt att den erfarenhetskunskap som finns, hos 

sjuksköterskorna i det praktiska vårdarbetet, integreras med omvårdnads

forskamas perspektiv dvs ett gemensamt arbete för att utforma, testa och 
göra jämförelser mellan indikatorer som speglar omvårdnadskvalitet. En ide 

vore att använda testavdelningar där ovan beskrivna utvecklingsformulär 
kan användas och där det finns möjligheter att utprova databassystem för 

kvalitetsuppföljning med indikatorer. Vidare vore det intressant att utifrån 

en teoretisk referensram formulera och utveckla flera indikatorer för en 

specifik verksamhet. 

Då det i litteraturen främst fokuseras på resultatindikatorer och då resultat 
ofta är beroende av ett tvärprofessionellt arbete är det också av stort värde 
om främst sjuksköterskor och läkare gemensamt kan diskutera hur 
kvalitetsindikatorer kan utvecklas inom en enhet/specialitet. 

Mycket av det kvalitetsarbete som bedrivs i Sverige har initierats av att det 
ekonomiska läget har förändrats och av att olika sjukhus måste konkurrera. 
Det innebär att det finns ett större intresse att visa till vilket pris ett visst 
resultat kan uppnås och vilken kvalitet det har. En ekonomisk analys i 

kvalitetsarbetet bör därför också få en mer framträdande plats och 

diskuteras parallellt. 

Den andra generationens kvalitetssäkring kan bli en spännande utmaning! 
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BILAGA 1 

Indicator 
Den engelska definitionen från JCAHO avseende indikator: 

1. A valid and reliable quantitative process or outcome measure related to 

one or more dimensions of performance such as ejfectiveness and 

appropriateness; 

2. A statistical value that provides an indication of the condition or 

direction over time of an organization 's performance of a specifzed 

outcome (26). 

Sentinel event indicator 
Den engelska definitionen enligt JCAHO av alarmerande indikator: 

Measures serious, undesirable, and often avoidable process or outcome 

(17). 

A performance measure that identifzes an individual event or phenomenon 

that always trigger furhter analysis and investigation and usually occurs 

infrequently and is undesirable in nature (26). 

Rate-based indicator 
Den engelska definitionen enligt JCAHO av frekvensbaserad indikator: 

Measures a patient care event for which a certain rate of occurence is 

acceptable (17). 

An aggregate data indicator in which the value of each measurement is 

expressed as a proportion or a ratio. In a proportion, the numerator is 

expressed as a subset of the denominator (for example, patients with 

cesarean section over all patients who deliver). In a ratio, the nominator 

and denominator measure different phenomena (for exampel, the number of 

patients with central lines who develop infections over central line days) 

(26). 
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BILAGA2:1 

Indikatorområde Författare Årtal Artikeln fokuserar på 
(första namn) 

Bekvämlighet Podgomey (22) 1991 K valitetssäkring 

Fall/ Falls kador Ruckstuhl (73) 1991 Fallskador 

Infektioner Larson (74) 1988 Nosokomiala infektioner 
Majesky (75) 1978 Infektioner 

Inkontinens Fogarty (76) 1989 "Blöta" patienter 

Livskvalitet Butow (77) 1991 Validering av indikatorer för 
att mäta livskvalitet 

Läkemedel Angaran (81) 1991 K valitetssäkring 
Barker (80) 1982 Metod för mäta felaktigheter 
Fielo (13) 1993 Utveckla och testa indikatorer 
Idvall (61) 1993 Utvärdering av uppdelning 
Keill (78) 1993 Läkemedelshantering 
Melby (79) 1991 Datainsamling 
Pevny (82) 1993 Dokumentation av cytostatika 

Munvård Janken (83) 1989 Munfuktighet 

Nutrition Majesky (75) 1978 Vätskebalans. 
Melby (79) 1991 Datainsamling 
Regenstein ( 84) 1992 Infusionsterapi i hemmet 
Ventura (85) 1993 K valitetssäkring 

Patienttill-
fredsställelse Cleary (89) 1988 Översiktsartikel 

Eriksen (90) 1987 I förhållande till omv.kvalitet 
LaRochelle (88) 1989 Diskussion 
Leino-Kilpi (87) 1992 Instrument 
Vouri (86) 1987 K valitetsaspekt 

Pat undervisning! 
information Amoldussen (91) 1991 Undervisning vid angina 

Idvall (61) 1993 Utvärdering av information 

Psykosociala 
behov Williams (92) 1991 In ten si vvårdsavd 
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BILAGA 2:2 

Smärta Crowley (9) 1991 Behandling med epiduralkat 
Idvall (61) 1993 Uppföljning av smärtbeh 
Milis (68) 1989 Omvårdnadsdiagnos smärta 
Pasero (21) 1991 Smärtklinik 

Stomivård Gawron (15) 1993 Vård av stomier 

Sängläges-
komplikationer Majesky (75) 1978 Sänglägeskomplikationer 

Trycksår Hamilton (16) 1992 K vali tetssäkring 
Lower (20) 1989 Trycksår 
Ward (55) 1992 Trycksår 

Undersökningar Fields (12) 1991 Kärl undersökning 
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Heindrich (96) 1991 K valitetssäkring 
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Medicinsk och 
kirurgisk avd Elrod (60) 1991 K valitetssäkring 

Mottagning Flanagan (14) 1985 Mottagning 
Miller (99) 1989 K valitetssäkring 
Miller (100) 1991 K vali tetssäkring 

Psykiatrisk Pellitier (98) 1991 K vali tetssäkring 
sjukvård 

Aldrevård Himmelstein (106) 1983 Uttorkning 
Miller (101) 1991 K valitetssäkring 
Perkins (105) 1993 Aktiviteter 
Robertson (104) 1991 Bensodiazepiner 
Shaughnessy (102) 1983 Kvalitet 
Zinn (103) 1993 K vali tetssäkring 
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