
SBR Svenskt 
beroende register
NatioNellt kvalitetsregister för  
deN specialiserade missbruks- och  
beroeNdevårdeN



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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SBR Svenskt 
beroende register
Nationellt kvalitetsregister för den 
 specialiserade missbruks- och 
 beroendevården

Missbruk och beroendesjukdomar utgör några av 
våra mest spridda folkhälsoproblem. Antalet perso-
ner med missbruk eller beroende av alkohol uppgår 
i Sverige till cirka 780 000 och runt 2000 dödsfall 
per år är alkoholrelaterade. Antalet personer i Sve-
rige med problematisk användning eller tungt miss-
bruk av narkotika är cirka 29 000 och nästan 400 
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dödsfall per år är narkotikarelaterade.
Inom den specialiserade missbruks- och bero-

endevården behandlas patienter med beroende-
problematik som har särskilda vårdbehov vilka inte 
kan ombesörjas inom ramen för t.ex. primärvården. 
Patienterna har ofta såväl psykiatrisk som somatisk 
samsjuklighet.

Missbruks- och beroendevården har sedan några 
år nationella riktlinjer men trots det finns anledning 
att misstänka att vårdinsatserna varierar högst vä-
sentligt över landet.

Syftet med det nationella kvalitetsregistret SBR är
att

 > följa patienters process genom vårdinsatser/ 
vårdkedjor och beskriva relationen mellan insat-
ser och utfall

 > möjliggöra jämförelser inom och mellan vården-
heter, organisationer och vårdkedjor

 > studera effekterna av specifika och samordnade 
insatser för personer med komplexa vårdbehov 
och/eller samsjuklighet

 > utgöra underlag för utvärdering och forskning
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Syfte & mål
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I kvalitetsregistret SBR insamlas uppgifter om bland 
annat diagnoser, insatser, GAF, AUDIT och DUDIT 
samt data till det så kallade KiM-registret (vårdhis-
torik, alkohol- och drogkonsumtion samt social si-
tuation). SBR samlar också in information om vård-
enheter, organisation och resurser.

ExEmpEl på kvalitEtSindikatorEr

 > Förbättring av funktionsnivå över tid mätt med GAF
 > Förbättring avseende nykterhet och drogfrihet mätt 

med AUDIT och DUDIT
 > Förbättring av psykiskt status mätt med förekomst av 

psykiatrisk diagnos före och efter insatser
 > Förbättring av psykosocial livssituation avseende 

bland annat boende och försörjning
 > Minskning av antalet alkohol- och drogrelaterade 

dödsfall mätt via dödsfallsregistret

startår: 2009
huvudman: stockholms 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 5294

Nationella kvalitetsregister –
ett verktyg för verksamhetsuppföljning,
verksamhetsutveckling och forskning.
syftet med kvalitetsregistret sbr är att 
möjliggöra jämförelser inom och mellan vård-
enheter, organisationer och vårdkedjor samt 
studera effekterna av specifika och samordna-
de insatser för personer som behandlas inom 
missbruks- och beroendevård.


