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Vision
Nationella Kvalitetsregister används 
integrerat och aktivt av svensk hälso- 
och sjukvård och omsorgsverksam-
het för löpande lärande, förbättring, 
forskning samt ledning och kunskaps-
styrning för att tillsammans med 
individen skapa bästa möjliga vård.
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Kvalitets
register ECT
ECT (electroconvulsive therapy = elektrokonvulsiv 
behandling) har använts i cirka 80 år. Verkningsme-
kanismen är inte helt känd men vetenskapliga stu-
dier har visat god effekt, framför allt vid behandling 
av depressioner. 

I en rapport från Socialstyrelsen april 2010 kon-
staterades att det sannolikt finns skillnader i utfö-
randet av ECT mellan landsting och regioner. Det 
saknas nationella uppgifter om i vilken omfattning 
ECT ges, hur ECT används i de olika landstingen 
samt vilka tekniker som är de optimala för maximal 
effektivitet och minimala biverkningar. Samtidigt 
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som tekniken och kraven på god kompetens för ge-
nomförandet ökar ställs krav på utvecklingen av kli-
niska riktlinjer för praxis i användandet av ECT.

Nationell statistik kan bidra till att tillgången till 
behandlingen blir mer likvärdig och att behandling-
en ges till patienter som har god nytta av behand-
lingsformen. Ett nationellt kvalitetsregister för ECT 
kan också underlätta forskning om behandlingens 
kortsiktiga och långsikta effekter. 

Syftet med nationellt Kvalitetsregister ECT är att 
kartlägga och utvärdera behandlingsmetoden med 
avseende på

 > användningen i de olika landstingen 
 > val av metod i förhållande till effekten av behand-
lingen 

 > hur skillnader i biverkningar kan knytas till olika 
metodologi 

för att bidra till ökad kunskap om behandlingsmeto-
den så att ECT ges på rätt indikation och på rätt sätt.

Målet är förbättrad effekt och minimerade bi-
verkningar.



5

Syfte & mål
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I Kvalitetsregister ECT insamlas uppgifter om 
bland annat diagnoser, symptom, den elektrokon-
vulsiva behandlingen, biverkningar och läkemedels-
behandling.

Regionala data från Örebro-Uppsala regionen vi-
sar att användningen av ECT varierar kraftigt mellan 
olika sjukhus.

ExEmpEl på kvalitEtSindikatorEr

 > Andel personer med svår till mycket svår slutenvårdad 
egentlig depressionsepisod som fått ECT under de 
senaste 12 månaderna 

 > Andel som får ECT på etablerade indikationer
 > Andel som blivit uppföljda vad gäller symptomkontroll 

med MADRS-S
 > Andel som blivit uppföljda vad gäller förekomst av 

biverkningar/komplikationer

Startår: 2011
Huvudman: Örebro läns landsting
Patientinformation: www.kvalitetsregister.se under Är du patient?
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Post:  118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20

Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Ladda ner på webbutik.skl.se 
Best. nr 5289

Nationella kvalitetsregister –
ett verktyg för verksamhetsuppföljning, 
 verksamhetsutveckling och forskning.  
Syftet med Kvalitetsregister ECT är att 
 kartlägga och utvärdera behandlings-
metoden för att bidra till ökad kunskap 
om behandlingen så att ECT ges på rätt 
 indikation och på rätt sätt.


