
Vad händer med svenska 

Kvalitetsregister framöver?



Nationella Kvalitetsregisterrapporten 
febr. 2018

• Intern kontroll granskning via enkätundersökning 
+stickprov 25 kvalitetsregister + samtliga Registercentra.

• Sparade medel från 2016 = 162 miljoner

• Några register saknar dokument över ansvar och 
befogenheter gentemot huvudman

• Finansiell redovisning varierar

• Enligt revisorerna bör uppdrag, ansvar och roller förtydligas 
och kommuniceras genom hela organisationsstrukturen för 
Nationella kvalitetsregister 



Nationella kvalitetsregister kansli
– Vart är vi på väg?

• Förslag finns på ansvarsfördelning mellan Region/Staten

• Alla kvalitetsregister ska integreras i kunskapstyrningsorganisationer

• Kvalitetsregister ska  kopplas till Nationell Patientöversikt, 2018. 

• Alla kvalitetsregister måste söka om certifieringsnivå (2 år på sig).

• Revisorer har granskat ekonomin i registren (107st).

• Statsbidrag till Registercentrum organisationerna – jämlikt underlag till 
registren.

• 1 representant/Region i det Nationella programområdet.

- Uppgift att göra GAP-analyser i arbetsgrupper för förbättringar
- Omvärldsbevaka, kunskapsstöd, Social styrelsens rapporter (600/år)
- Ordna kvalitetsregister hanteringen/Ordna införande/ta bort 
- Nivåstrukturera vård och behandling i landet.



Nationella programområden (NPO)



NPO Rörelseorganens sjukdomar

Alla QR behöver 
jobba 

tillsammans 
from 2019!

Data behöver samordnas för att arbeta med
systematiskt förbättringsarbete, baserat
på registerinformation i stor skala.
– Vi behöver gå från öar till helhet!

”Kvalitetsregister 
i kunskapstyrningens 

tjänst”



Medskapande patient– patientföreträdare i 
styrgrupp och PROM är en bra början….

Varför är kvalitetsregister viktigt för oss? 
Patientrepresentanter Anita Asplund och Didrik von Porat:

Presentera mer resultat offentligt!! Patienternas/Närståendes nyhetsbrev!
Information om register – om patienten inte kan förmedla sig – fråga anhöriga 

– om anhöriga inte kan svara – registrera inte!
Gör PREM till närstående och främst till kommande generation!!

Fler utmaningar idag…

Nationell patientenkät och PREM är nästa stora 
möjlighet ….



Fler utmaningar idag…

• Användbar forskning 
- det tar för lång tid för ny kunskap att bli daglig Praxis.

• Digitala tjänster

- Sökmotorer för vetenskapliga artiklar

- Vården i siffror, samlad data per kvalitetsindikator

- Forum för analys, värdering och gemensam uppfattning 
om slutsatser om data, ger ”Ny kunskap”…



www.vardenisiffror.se

Plattform för många kvalitetsregister 
och andra nationella mätningar.

http://www.vardenisiffror.se/


Ex på indikatorer i Vården i siffror



Vården i siffror för eget intresse.

• https://vimeo.com/297891258
(Instruktionsfilmer och hur man bygger egna rapporter 
om önskade kvalitetsindikatorer)

Att tänka på: Kolla beskrivningen av indikatorerna!
Observera målnivåer och riksgenomsnitt per indikator!
Mycket data uppdateras sällan – men några ”on line”…

https://vimeo.com/297891258


• Swedeamp är ett process register för en liten patientgrupp.

• Swedeamp har helt unik data.

• Swedeamp är enda kvalitetsregistret inom Ortopedteknik.

• Swedeamp data efterfrågas internationellt.

• Swedeamp jobbar för högre täckningsgrad och säkra data.

• Swedeamp jobbar för att synas på ”Vården i siffror”. 

• Swedeamp jobbar för att ge ny kunskap… 

• Vision för alla kvalitetsregister: 
Rädda liv, Jämlik hälsa och 
lärande genom förbättringar, forskning och ledarskap.



Alla Sjukvårdsregioners enheter för 
Uppföljning, utdata och rapporter…

• Alla Kvalitetsregister är knutna till nationellt 
programområde.

• Uppdrag att uppdatera hanteringen av data till 
kvalitetsregister med hänsyn till GDPR.

• Allas skyldighet att rapportera i kvalitetsregister
till den nya kunskapsstyrningsorganisationen…

• Chefens ansvar att följa upp resultat, hitta mönster 
och förbättra vården! 


