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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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PsykosR
Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

Psykossjukdomar drabbar cirka 5 procent av befolk
ningen någon gång i livet. Av dessa får ungefär en 
procent diagnosen schizofreni. Den vanligaste in
sjuknandeåldern är kring 20 år. För mer än hälften av 
dem som drabbas av schizofreni eller liknande psy
kossjukdom leder insjuknandet till en kronisk sjuk
dom. Den kroppsliga hälsan och medellivslängden 
hos personer med psykossjukdom är sämre än för 
övriga befolkningen. Mer än 50 procent har också 
en kraftigt nedsatt funktionsförmåga och behöver 
stöd från kommunen och hjälp med försörjningen.
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Det finns skäl att tro att tidigt omhändertagande 
med tidig diagnos och snabbt insatt behandling kan 
påverka den långsiktiga prognosen vid psykossjuk
dom. 

Kvalitetsregistret för psykosvård har utvecklats 
för att ge nationella resultatjämförelser och vara ett 
verktyg i det lokala förbättringsarbetet.

Syftet med det nationella kvalitetsregistret 
 PsykosR är att 

 > få ett underlag med svenska siffror om omfatt
ning och faktisk sjukdomsbild

 > tillhandahålla mått för nationella kvalitetsjämför
elser 

 > genom öppna, lättillgängliga jämförelser av ar
betssätt och resultat, följder av behandling samt 
patientens och närståendes upplevelser kunna 
utvärdera och förbättra behandlingen och om
händertagandet vid psykossjukdom

 > stödja utvecklingen av psykosvården så att pati
enternas möjlighet till återhämtning ökar

 > utgöra underlag för lokalt förbättringsarbete
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Syfte & mål
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Vid nyregistrering i PsykosR insamlas uppgifter om 
psykiatrisk historik, diagnos, samsjuklighet, symp
tom, aktuella läkemedel, biverkningar, psykosociala 
insatser och funktion, globalt och i form av boende 
och sysselsättning, samt uppgift om tid från första 
symptom till insatt behandling. En gång per år görs 
en uppföljning.

ExEmpEl på kvalitEtSindikatorEr

 >  Adekvat behandling inom 6 månader från första 
 symptom

 > Årlig genomgång av läkemedelsbehandling
 > Patient- och närståendeutbildning
 > Familjeinterventioner
 > BMI (kroppsmasseindex)
 > Meningsfull sysselsättning

startår: 2002
Huvudman: landstinget i Uppsala län
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 5291

Nationella kvalitetsregister –
ett verktyg för verksamhetsuppföljning, 
verksamhetsutveckling och forskning.  
syftet med kvalitetsregistret psykosr är att  
tillhandahålla mått för nationella kvalitets-
jämförelser och utgöra underlag för lokalt 
förbättringsarbete inom vården för psykos-
sjukdom. 


