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Detta sker i en tid då vård av patienter och
preventivt arbete ändras. Fokus på tekniska
och ekonomiska indikatorer flyttas till
morgondagens bredare syn i termer av
mänskliga rättigheter, sociala och etiska
aspekter.

En centrumledning hos RISE kan exempelvis
innefatta att vi är intermediär mellan hälso-
och sjukvården och myndigheter, akademin
och regeringen, samt kalibrering, forskning
och kompetensöverföring.

Organisering

Hur kan vi mäta och jämföra effekter av insatser, tjänster 

och produkter i hälso- och sjukvården?
Hur kan kvaliteten i mätningar av symptom,
förmågor och upplevelser (kategoriskt
baserade mätningar) säkerställas och
samordnas inom svensk hälso- och sjukvård?
Att undersöka möjligheterna för hur man
kan organisera en kvalitetssäkrings-
infrastruktur för dessa kategoriskt baserade
mätningarna har varit målet för
utredningsarbetet som bedrivits under 2018
av RISE stött av VINNOVA:s programråd för
nationell mätteknik (metrologi).

Efter en serie möten med olika aktörer,
föreslås ett nationell sammanhållet arbete -
ett Centrum för Kategoriskt Baserade
Mätningar. RISE, som redan erbjuder
kvalitetssäkring, mätmetoder och design av
utfallsmått för hälsa, föreslås ta en ledande
roll i arbetet. På RISE arbetar vi därför nu
med fortsatta och fördjupade dialoger med
exempelvis Socialstyrelsen, SKR och
regionerna samt i befintliga och nya projekt
för att utveckla metoder och ramverk för ett
Centrum för Kategoriskt Baserade
Mätningar.

Det finns många likheter mellan ett Centrum
för Kategoriskt Baserade Mätningar och de
traditionella riksmätplatserna. Samtidigt är
Sverige först ut i världen med ett sådant
förslag. Utgångspunkten är att befintliga
mät- och utvärderingssystem i hälso- och
sjukvården kompletteras med en ny typ av
organisering. Detta på liknande sätt den som
finns för traditionella storheter såsom vikt
och längd.

Verkställande Effekter

Centret för Kategoriskt Baserade Mätningar
måste kunna sålla bland, utveckla nya och
implementera meningsfulla mått som:

- möjliggör tillförlitliga mätningar och
jämförelser av effekter av insatser,
tjänster och produkter, på såväl mikro-,
meso- och makro nivå;

- bidrar till att identifiera omotiverade
skillnader i hälso- och sjukvårdens och
omsorgens strukturer, processer och
resultat, samt att analysera vad dessa
beror på.
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Exempel på uppgifter i ”item banken” är att 
återupprepa siffersekvenser. Andra 

uppgifter kan vara att komma ihåg olika ord 
några minuter senare eller repetera ett 

mönster. 
Om man bara räknar hur många rätt eller fel 

Göran har, får man en skala som är icke-
linjär. Det kan jämföras med om man skulle 

mäta längd med en linjal där det är olika 
långt mellan strecken, som ovan.

Genom att känna till olika uppgifters 

fastställda svårighet kan uppgifter väljas ut 

till Göran beroende på hur han klarat de 

föregående. Detta medför i sin tur att han 

får utmanande uppgifter utan att tröttas ut.

På samma sätt som när man ska mäta hur 

långt eller hur tungt något är, så måste 

nationella referenser användas för att 

bedöma Görans minnesförmåga när han 

kommer på återbesök. När Görans 

minnesförmåga jämförs med tidigare besök 

kan man se den faktiska förbättringen och 

vilka effekter medicinering haft.

.

I ”item banken” har skalan för 

minnesförmåga gjorts om till en linjär skala 

när man fastställt uppgifternas 

svårighetsgrad. Nu kan Göran få korrekt 

medicinering utifrån hans faktiska 

minnesförmåga.

Detta är Göran. Han är 75 år. Tidigare har 

han arbetat som lärare, men är nu 

pensionär. Han bor tillsammans med sin fru 

Astrid. Astrid har på senare tid tyckt att 

Göran blivit allt mer glömsk.

Göran får göra en demensutredning med 

bland annat magnetröntgen av hjärnan och 

minnestester. 

Det test Göran får göra kalibreras mot ”item 

banken” där varje uppgift har en fastställd 

svårighet, d.v.s. en nationell mätreferens.

Exempel på individ nivå
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Sjukhusen kan också identifiera områden för 

förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. 

Eftersom sjukhusen använder samma 

mätreferenser över tid kan effekterna av 

sjukhusens förbättringsarbete och 

verksamhetsutveckling följas upp och 

jämföras.

Såväl patienter som sjukhusen själva kan se 

hur vårdkvaliteten är på sitt sjukhus, men 

också i jämförelse med andra. 

Genom att visa osäkerhetsmått kan korrekta 

skillnader utläsas. 

Sjukhusen använder sig därför av samma 

skala med nationella mätreferenser (”item 

bank”).  Skalan består av en rad frågor om 

hur patienten upplever vårdkvaliteten. 

Frågorna har fastställda mätreferenser, 

vilket kan likställas med att 1 cm faktiskt är 1 

cm. 

Detta är två sjukhus. Sjukhusen har liknande 

verksamheter samt är båda intresserade av 

att leverera en god och jämlik vård.

Sjukhusens fysikaliska mätningar, exempelvis 

längd, massa, volym, temperatur och tryck, 

görs med kalibrerad mätutrustning. 

Eftersom båda sjukhusen använder samma 

mått som kan spåras till nationella 

referenser kan mätningarna jämföras.

På liknande sätt som sjukhusen kan jämföra 

fysikaliska mätningar är det viktigt att kunna 

jämföra hur patienterna upplever kvaliteten 

på den vård som ges. 

För sjukhusen är det viktigt att dels kunna 

göra jämförelser över tid, dels kunna 

jämföras med varandra och andra sjukhus. 

Exempel på organisatorisk nivå
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Metrologiska referenser Mätosäkerheter Invarians

Metrologiska referenser innebär att det

exempelvis finns ett internationellt kilogram

som vägningar som görs med kalibrerade

vågar kan spåras till.

För mätningar av kategoriska storheter

innebär det att det finns en bestämd

svårighetsgrad för olika uppgifter,

exempelvis i ett frågeformuläret, dvs en

“item bank”. Som illustreras nedan kan olika

uppgifters svårighetsgrad likställas med en

viktsats.

När olika personer eller samma person mäts

med samma frågeformulär över tid behöver

man förhålla sig till referenser likt dessa

eftersom det är först då man kan göra

jämförelser med en och samma linjal. Om

inte detta görs kan det liknas med att en

mäter i centimeter och en annan i tum, eller

att man jämför äpplen och päron.

Det finns ett grundläggande antagande om

invarians för mätningar:

“För alla tider för alla människor”

[Metriska systemet]

Detta innebär exempelvis att ett måttband

fungerar lika oavsett vart, av vem eller när

mätningen görs. Likaså förutsätter det att

måttbandet fungerar lika oavsett om det är

mellan 1 och 2 cm eller mellan 15 och 16

cm.

För mätningar av kategoriska storheter

krävs därför särskilda utvärderingar för att

säkerställa invariansen och kunna göra

tillförlitliga jämförelser mellan olika

personer eller grupper och över tid.

För att bedöma tillförlitligheten i ett

mätvärde behöver dess mätosäkerheter

redovisas, d.v.s. ett spridningsintervall som

det sanna värdet befinner sig inom.

Mätosäkerheter handlar inte om att “jaga

decimaler” för att få så noggranna

mätningar som möjligt, utan om att

möjliggöra att tillförlitliga beslut kan fattas.

Det innebär för att kunna uttala sig om en

effekt, oavsett om det handlar om en

persons blodtryck eller en persons

självrapporterade symtom så vill vi veta hur

säker man är på det värde som erhålls i

relation till exempelvis en tidigare mätning

eller bestämda riktvärden.
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