
Pandemins påverkan på SPUR

- från fysiska möten till digitala



Att gå från fysiska granskningar 

till digitala

• Hur togs beslutet?

• Hur såg förberedelserna ut?

• Hur gick det?

• Vilka var fördelarna/nackdelarna jämfört med 

granskning på plats?

• Går det att genomföra en digital granskning med 

bibehållen kvalitet?



Hur togs beslutet?

• Orsaken till beslutet var covidläget

– Stort behov av granskning (gått fem år eller mer)

– Ville inte skjuta upp granskningen fler gånger

– Förberedelser (enkäter m.m) blir inaktuella 

– Avsatt medel för en viss tidsperiod

• Initiativ från verksamheterna själva eller 

inspektörerna

• Alla har fått möjlighet att skjuta upp 

granskningen



Genomförda granskningar 

digitalt

• 2020 genomfördes 39 av 160 

granskningar digitalt

• 2021 t o m juni har 65 av 89 granskningar 

genomförts digitalt



Nöjd kundmätning 2020

• Svarsfrekvens 94 procent av granskade 
enheter

• 90 procent är som helhet nöjd med 
granskningen (värde 4-5)

• 92 procent rekommenderar andra att 
granska enligt SPUR (värde 4-5)

• 78 procent upplevde att granskningen 
kunde genomföras med kvalitet (värde 4-
5) 16 procent angav värde 3



Fria kommentarer

förbättringsområden

• Bristande IT-vana hos några inspektörer

• Granskning av lokaler/utrustning upplevs 

av somliga fungera mindre bra digitalt 



Kvalitet

• Alla anser att digital granskning håller likvärdig 

eller tillräcklig bra kvalitet

• Alla anser att digital granskning är ett 

acceptabelt alternativ när fysiska granskningar 

inte är möjliga

• Lipus genomför djupintervjuer med ansvariga 

verksamhetschefer/studierektorer för att få 

återkoppling på vad som var bra och vad som 

kan bli bättre.



Fördelar

• Fler kan delta – sidoplacering, föräldraledig, vab, 

sjuk

• Resurssparande - resor, boende och lägre 

miljöpåverkan

• Schemat följs bättre ”vilket gör granskningen 

mer effektiv och strigent”



Nackdelar

• Tekniska problem – färre än väntat

• Rundvandring ett problem för en del

– ”Är inspektörerna nöjda, är vi nöjda”

– Några besvikna över att inte få visa upp sin klinik

– Olika viktigt för olika specialiteter

• Inga informella samtal vid lunch/fika/i korridoren

• Återkoppling - risk för kortare diskussioner, mer 

formellt, opersonligt



Övrigt

• Digital inspektörsutbildning

• E-learningmoduler för inspektörer

• Digitala SPUR-samordnarmöten, 

SPUREX-möten, kalibreringsmöten, 

avstämningsmöten

• Digitala seminarier 

• Utveckling av SPURnet digitalt 

verksamhetsstöd 


