
RIKSÄT
NatioNellt kvalitetsregister för 
 ätstörNiNgsbehaNdliNg



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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RIKSÄT
Nationellt kvalitetsregister för ätstörnings-
behandling

Ätstörningar är vanliga och allvarliga hälsoproblem 
bland tonåringar och unga vuxna. Mellan 75 000 
och 100 000 tonårsflickor och unga kvinnor i Sverige 
lider av någon form av ätstörning och kostnaderna 
för ätstörningar är stora, både i form av personligt 
lidande och i hälsoekonomiska termer. Dödligheten 
är mycket hög och överträffas av få andra psykia-
triska tillstånd. Det är därför mycket viktigt att sys-
tematiskt dokumentera och följa upp behandlingar 
och behandlingsresultat.
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Syftet med det nationella kvalitetsregistret RIKSÄT 
är att få överblick över ätstörningsbehandling i Sveri-
ge. Data ska ge underlag för mer rationella beslut av-
seende val av behandling i det enskilda fallet och för 
utvecklingen av hälso- och sjukvård för ätstörning i 
allmänhet. Adekvat behandling ska kunna sättas in 
oftare och tidigare än i dagsläget. Specifikt handlar 
det t.ex. om att

 > beskriva sjukdomsbild och andra relevanta egen-
skaper hos de patienter som behandlas för ät-
störning

 > dokumentera patienternas väg in i och genom 
det psykiatriska vårdsystemet

 > dokumentera väntetider från anmälan/remiss till 
första besök och behandlingsstart

 > dokumentera typ och omfattning av behand-
lingsinsatser

 > dokumentera utfall av behandlingen
 > beskriva patienternas uppfattning om den erhållna 
behandlingen
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Syfte & mål
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I RIKSÄT insamlas uppgifter om bland annat ätstör-
ningsdiagnos, symptom, funktionsnivå, behandling 
och behandlingsutfall.

ExEmpEl på kvalitEtSindikatorEr

 > Genomsnittlig sjukdomsduration innan behandlings-
start som ska understiga ett gränsvärde

 > Genomsnittlig förändring av symptom-/funktionsnivå 
överstigande ett gränsvärde

 > Andel som blivit diagnosfria under första året av 
behandling

startår: 1999
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 5292

Nationella kvalitetsregister –
ett verktyg för verksamhetsuppföljning, 
 verksamhetsutveckling och forskning.  
syftet med kvalitetsregistret riksät är att få 
överblick över ätstörningsbehandling i sverige 
samt ge underlag för mer rationella beslut 
avseende val av behandling i det enskilda fallet 
och för utvecklingen av hälso- och sjukvård för 
 ätstörning i allmänhet. 


