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Förord
Denna handbok är i första hand avsedd för den som vill starta och utveckla 

ett Nationellt Kvalitetsregister. Mycket av innehållet är emellertid relevant 

även för regionala eller lokala kvalitetsregister. Handbokens första utgåva 

kom 2005 efter en idé från Kompetenscentrumet EyeNet Sweden. Den nu 

reviderade och utökade handboken är framtagen av EyeNet Sweden på upp-

drag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Beslutsgruppen be-

står av representanter för sjukvårdshuvudmännen, Socialstyrelsen, Sveriges 

Kommuner och Landsting, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköter-

skeförening. 

Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister vill tacka Susanne Albrecht, 

Mats Lundström, Irene Serring, Kristin Svensson och Eva Wendel på EyeNet 

Sweden som ansvarat för att utforma olika avsnitt i handboken. Vi vill också 

tacka följande som bidragit med textdelar och råd: Jonas Ranstam, Nationellt 

kompetenscentrum för rörelseorganens sjukdomar, Bertil Lindahl, Uppsala Clinical 

Research Centre, Soffia Gudbjörnsdottir och Karin Westlund, Nationella Diabetes-

registret, Camilla Ziegler region jurist, Region Skåne, Bodil Klintberg, Tove Gemzell, 

Agneta Andersson och Göran Garellick, Sveriges Kommuner och Landsting.

För Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister i augusti 2009

Göran Stiernstedt, ordförande
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de Nationella Kvalitetsregistren ger svensk hälso- 
och sjukvård en unik möjlighet att följa vårdens 
resultat och kvalitet. Nationella kvalitetsregis-
ter har funnits sedan drygt 25 år tillbaka i tiden 

inom vissa specialiteter men det var först under 1990-talet 
som en bred uppbyggnad påbörjades. Från att ha varit en 
resurs förbehållen en mindre krets inom den medicinska 
professionen har registren utvecklats till att bli ett av de för-
nämsta verktygen för förbättringsarbete och kvalitetsupp-
följning inom svensk hälso- och sjukvård. 

Kännedom om förekomsten av kvalitetsregister, liksom 
dess potentiella möjlighet, har spridits långt utanför pro-
fessionen. Nationella Kvalitetsregister kan redan idag sägas 
vara unika redskap för uppföljning och resultatutvärdering 
även i ett internationellt perspektiv.

Idag (2009) finns cirka 70 kvalitetsregister som är, eller 
utvecklas till att bli, rikstäckande. Ytterligare ett 30-tal re-
gister är under planering. De Nationella Kvalitetsregistren 
varierar med avseende på syften, samt hur och när de har 
kommit till, men har det gemensamt att de startats av re-
presentanter för den medicinska professionen och byggts 
upp som stöd för kvalitetsutveckling vid den egna klini-
ken. Registerhållarna finns spridda bland olika kliniker och 
sjukvårdshuvudmän.

Huvudmottagarna för återföringen av bearbetade och 
analyserade data från de Nationella Kvalitetsregistren är 
de medicinska professionerna lokalt och de enheter som 

deltar i registret. Det är där de bäst kan analysera data och 
också vidta förbättringsåtgärder. I takt med att registren i 
ökande omfattning öppet redovisar resultat har även andra 
intressenter tillkommit som exempelvis patienter/allmän-
heten samt politiker och beställarorganisationer.

Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister fastställ-
de i april 2008 ett nytt visionsdokument. Detta dokument 
är tillgängligt på www.kvalitetsregister.se. I dokumentet 
definieras Nationella Kvalitetsregister enligt följande: 

”Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individ-
baserade uppgifter om problem, insatta åtgärder 
och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. 
Det genomgår årligen granskning och bedömning 
och har godkänts att erhålla stöd av Beslutsgrup-
pen för Nationella Kvalitetsregister.”

Visionsdokumentet innehåller även strategiska inrikt-
ningsmål för att uppnå visionen: 

”Nationella Kvalitetsregister och kompetenscen-
tra utgör ett heltäckande kunskapssystem som 
aktivt används på alla nivåer för löpande lärande, 
förbättring, ledning och styrning av all vård- och 
omsorgsverksamhet.”

Bakgrund
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kompetenscentrum för  
nationella kvalitetsregister
För närvarande finns fyra nationella kompetenscentra som 
får ekonomiskt stöd från Beslutsgruppen för att stödja kva-
litetsregistren vad gäller start, drift, förbättringsarbete och 
resultatanalys. De tre första kompetenscentra inrättades 
2003 och har egna hemsidor som beskriver verksamheten. 
Kvalitet i psykiatrisk vård tillkom som nationellt kompe-
tenscentrum 2009. Nya kvalitetsregister rekommenderas att 
ta kontakt med något kompetenscentrum för stöd och hjälp 
vid uppbyggnaden av registret. På grund av den nationella 
ambitionen att begränsa antalet tekniska plattformar och 
förbättra kommunicerbarheten mellan olika system kom-
mer inte medel att ges till helt nya tekniska plattformar.

Länkar:
eyenet sweden
www.eyenetsweden.se

nko (nationellt kompetenscentrum rörelseorganens 
sjukdomar)
www.nko.se

uCr (uppsala Clinical research Center)
www.ucr.uu.se

kCP (kvalitet i psykiatrisk vård)
www.kpvcentrum.se

Formulera ett klart syfte med registret
Ett kvalitetsregister bygger på data som samlas in från 
händelser i vardagssjukvården eller tandvården och syftar 
till att ge underlag för att genomföra kvalitetsförbättring. 
Registret skall belysa frågeställningar som specialister i 
ämnet och andra intressenter inom hälso- och sjukvård 
samt tandvård anser viktiga och som inte kan belysas bra 
på annat sätt. Med hjälp av registret ska det vara möjligt 

att svara på i vilken utsträckning hälso- och sjukvårdens 
tjänster för den studerade gruppen patienter lever upp till 
kraven på god kvalitet. Hälso- och sjukvårdslagen liksom 
tandvårdslagen är vägvisare när det gäller att beskriva vad 
som kännetecknar en god hälso- och sjukvård och tand-
vård. Den goda vården utmärks av att den är kunskapsba-
serad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, 
jämlik och att den ges i rimlig tid. Dessa egenskaper kan 
sägas vara vårdens övergripande kvalitetskarakteristika och 
kvalitetsarbetets syfte är att stärka och utveckla dem.1

Vid utvecklingen av ett nytt kvalitetsregister är således 
syftet med registret det primära. Det är syftet som styr 
vilka kvalitetsindikatorer som behövs för att kunna upp-
fylla syftet och först när detta är klart kan en diskussion 
om vilka variabler som behöver samlas in starta.

registerhållarens och styrgruppens roll
Varje Nationellt Kvalitetsregister måste ha en registerhål-
lare och en styrgrupp. Det går huvudsakligen till på två 
sätt; a) registerhållaren startar registret och skapar sedan 
en styrgrupp eller b) en styrgrupp bildas och bland med-
lemmarna utses en registerhållare. Registerhållaren behö-
ver inte vara ordförande i styrgruppen.

När beslut tas om att ett register ska få stöd från Besluts-
gruppen för Nationella Kvalitetsregister görs en bedömning 
utifrån fyra kriterier; relevans, design, kompetens och ana-
lys/återkoppling. Under kriteriet kompetens tittar man på 
registerhållarens och övriga sökandes (styrgruppens) kom-
petens vad gäller att driva ett kvalitetsregister. 

Registerhållarens profil och styrgruppens sammansätt-
ning är alltså av stor betydelse för medelstilldelningen. 
I nedanstående avsnitt tydliggörs de förväntningar som 
finns på registerhållaren och styrgruppen som helhet. Inom 
styrgruppen kan uppgifter och ansvarsförhållanden förde-
las efter behov. 

Framgångsfaktorer
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Registerhållarens roll är att:
•   Vara huvudansvarig för registrets utveckling och drift 

och det är med registerhållaren som Beslutsgruppen gör 
sin överenskommelse vid utbetalningen av medel. 

•   Vara väl förankrad i berörda professioner och ha eventu-
ella specialistföreningar/sektioner bakom sig.

•   Ha ingående kunskaper om registrets innehåll, funktio-
nalitet och resultat och kunna företräda registret i olika 
sammanhang lokalt och nationellt (och i vissa fall inter-
nationellt), exempelvis i kontakterna med kompetens-
centra och med Sveriges Kommuner och Landsting.

•   Vara orienterad i de regelverk som finns inom kvalitets-
registerområdet. 

Styrgruppens (inkl registerhållaren) roll är att:
•   Som helhet, utöver adekvata specifika medicinska kom-

petenser, också ha relevant tvärvetenskaplig kompetens 
samt kunskap avseende statistik och i hur data kan an-
vändas i förbättringsarbete. 

•   Vara förankrad i eventuella specialistföreningar/sektio-
ner. Styrgruppen ska också vara representativ för landet.

•   I samarbete med deltagande kliniker utforma registrets 
innehåll och design, göra registret användbart för för-
bättringsarbete och arbeta med registrets datakvalitet.

•   Tillse en ändamålsenlig återrapportering till berörda 
målgrupper.

•   Utveckla registret enligt den ansökan som lämnats till 
Sveriges Kommuner och Landsting och enligt de kriterier och 
inriktningsmål som finns för Nationella Kvalitetsregister.

•   Arbeta med implementeringen av registret för att konti-
nuerligt öka registrets täckningsgrad.

•   Hjälpa deltagande kliniker med analys av resultat och 
stötta klinikernas förbättringsarbete exempelvis genom 
metodstöd och genom att förmedla kontakter mellan 
kliniker. Om behov och efterfrågan finns från flera kli-
niker kan styrgruppen uppdra att samordna projekt där 
flera inbjuds att delta för att skapa möjlighet till kun-
skapsöverföring mellan enheter och för att få synergier i 
förbättringsarbetet.

•   Styrgruppens roll är att ha informationsansvar gentemot 
PUL-ansvarig (juridisk person, exempelvis ett landsting). 
Se vidare i kortversionen av PUL (Personuppgiftslagen).

registrets förankring
Registret skall ha formulerade mätbara mål som överens-
stämmer med det allmänna syftet. Registret bör vara väl 
förankrat i specialiteten och bör därför ha en eller flera 
specialistföreningar som uppdragsgivare eller stödjare. 
Diskutera gärna frågan på ett föreningsmöte. Kopplingen 
till en specialistförening borgar för att registrets syfte an-
ses viktigt inom professionen och ökar motivationen för 
att delta. Om ett nytt register är av den arten att specia-
listförening saknas måste en bra professionell förankring 
ske på annat sätt. Registrets styrgrupp och registerhållare 
skall vara accepterade av en bred majoritet. Det är en fördel 
om någon från specialistföreningens styrelse ingår i styr-
gruppen. Det är också naturligt att specialistföreningen 
kan påverka vilka som skall ingå i registrets styrgrupp. Är 
olika vårdgivarkategorier engagerade i register eller datain-
samling är det av samma skäl en fördel om registreringen 
är förankrad i föreningen för respektive vårdgivarkategori. 
Registrets fysiska placering (registerhållare och databas) 
styrs av praktiska överväganden och placeringen bör till 
exempel inte upplevas som ett hot eller som en konkurrent 
till etablerade forskningsgrupper. 

Spelregler för registret
Registrets styrgrupp och användare måste bestämma vil-
ken grad av öppenhet som skall gälla för data, dels inbör-
des och dels gentemot allmänheten. Såväl Socialstyrelsen 
som Sveriges Kommuner och Landsting förordar stor öp-
penhet i redovisning av resultat och allt fler register väl-
jer idag att öppet redovisa resultat, se vidare i regelverket 
om Öppenhet och Allmän handling. I samband med att 
ett register etableras och innan tillförlitliga rutiner kring 
datainsamling, bearbetning och validering har utvecklats 
bör redovisningen ske endast inom gruppen. Ett register 
behöver ofta en ”mognadsfas” innan resultaten öppet re-
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dovisas. Öppet redovisade resultat av olika insatser inom 
hälso- och sjukvården kan sägas vara en demokratisk rät-
tighet för medborgarna. Data kan redovisas på olika nivåer 
alltifrån enskild utförare (exempelvis läkare eller sjukskö-
terska), enhet, sjukhus, landsting, region till hela riket. 
Registrets styrgrupp och användare måste avtala hur data 
skall kunna/få användas av enskilda användare i forsknings- 
och publikationssyfte. Registrets styrgrupp och användare 
måste avtala hur deltagande i registret skall få användas 
som marknadsföring av respektive deltagare gentemot all-
mänhet och patienter.

Av ovanstående framgår att det kan vara en god idé att 
upprätta avtal mellan kliniker som deltar i registreringen 
och registret.

Avtal och kontrakt
RegisteR och kompetenscentRum
Ett avtal bör finnas mellan det Nationella Kvalitetsregistret 
och det kompetenscentrum som åtagit sig att stödja regist-
ret. I detta avtal bör regleras vilka tjänster som registret 
vill ha hjälp med samt omfattning och kostnader. I vissa 
fall kan personuppgiftsbiträdesavtal behöva tecknas mel-

lan landsting, se vidare i regelverket om Patientdatalagen 
samt hur det hanteras i praktiken.

RegisteR och deltagande enheteR
Det kan även finnas ett behov av att upprätta avtal mellan 
registret och deltagande enheter. I detta avtal kan regleras 
skyldigheter och rättigheter mellan parterna. I vissa regis-
ter kan också finnas behov av att avtala om publicering av 
data samt ägarskap.

RegisteR och it-leveRantöReR
Ett enskilt register eller det kompetenscentrum som even-
tuellt sköter registrets IT-drift kan behöva upprätta avtal. 
Det kan gälla hårdvara och förvaring av data liksom upp-
daterings- och supportkostnader. Särskilt bör man beakta 
förvaring av källkoder och dokumentation som med fördel 
kan förvaras hos en tredje part. 

val av variabler
Återkoppla till syftet
Tänk igenom vilka fakta registret skall påvisa/undersöka 
och att det överensstämmer med syftet. Vill man mäta vän-
tetider måste man definiera början och slutet på en väntetid. 
Vill man påvisa olikheter i resultatkvalitet måste man enas 
om mätbara mått på kvalitet. Vill man mäta patientnytta så 
är biologiska mått egentligen surrogatvariabler för något som 
bara patienten kan svara på. I så fall måste man fundera på 
enkäter till patienten. Inom områden där nationella riktlin-
jer, nationella kvalitetsindikatorer och nationella vårdpro-
gram utarbetas, bör dessa beaktas vid val av variabler.

Belysa hela vårdkedjan
Först när man klarlagt vad man vill mäta baserat på syftet 
kan man börja fundera på vilka data (variabler) som måste 
samlas in för att belysa de fakta man vill påvisa/undersöka. 
De bör om möjligt spegla hela vårdkedjan. Utöver medi-
cinska data kan även omvårdnadsdata, patientupplevelser 
samt hälsorelaterad livskvalitet registreras. Variablerna bil-
dar underlaget till kvalitetsindikatorer som används för att 
belysa kvaliteten i vården av en enskild patient, i en viss 
verksamhet, eller i en vårdkedja för en hel grupp patienter.



Begränsa antalet variabler
De variabler som mäts skall inte vara för många. Insamling 
av data i löpande rutinsjukvård upplevs ofta som en extra 
pålagd arbetsuppgift. Även om man är överens om att kva-
litetsuppföljning skall ingå som en naturlig del samt att 
resurserna för detta skall ingå i den planerade budgeten så 
finns ett psykologiskt motstånd mot datainsamling. Därför 
är det viktigt att begränsa antalet variabler som skall samlas 
in för ett specifikt registers ändamål. Det finns naturligtvis 
ett förhållande mellan volymen på sjukdomen eller behand-
lingen och antalet variabler. En verksamhet med mycket stor 
volym kräver att antalet variabler som samlas in är förhållan-
devis litet medan registrering av ovanliga åtgärder kan tillåta 
fler variabler. Det finns flera exempel på register som gått i 
graven på grund av alltför stora ambitioner med för många 
variabler som skulle registreras. Ett sätt som framför allt 
utvecklats med stöd av allt bättre IT är att de obligatoriska 
variablerna som alla måste registrera är begränsade men att 
det finns ett antal frivilliga variabler för dem som vill göra 
en mer detaljerad registrering. Register som helt och hållet 

bygger på automatiskt överföring av uppgifter från patient-
journal behöver inte i lika hög grad känna en begränsning på 
grund av merarbetet, men alltför många variabler gör även 
registrets rapportfunktion svårhanterlig. 

Kvalitetsindikatorer
Det skall finnas konsensus om vilka kvalitetsindikatorer 
som är viktiga. När man funderar på vilka data som skall 
samlas in till registret är det lämpligt att man bereder frå-
gan i en grupp av specialister. Det finns alltid ett antal va-
riabler för identifikation, tidsangivelse och demografi som 
man knappast kan låta bli att inkludera för att registret 
skall bli användbart och fylla sitt syfte. De mer sjukdoms- 
eller behandlingsspecifika variablerna erbjuder dock fler 
valmöjligheter och behöver normalt en bred diskussion 
för att skapa enighet. Behovet av att registrera just dessa 
variabler kan till exempel diskuteras i specialistföreningen 
eller i en blivande användargrupp. Anledningen är att när 
registerprodukten lämnar entusiasterna och skall imple-
menteras bland alla berörda vårdgivare är det A och O att 
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man förstår varför just dessa variabler skall registreras och 
vad det syftar till. Täckningsgrad och datavaliditet beror 
på hur man lyckats med att motivera valet av variabler för 
alla användare oavsett vilken vårdgivarkategori eller plats i 
organisationen användaren tillhör.

Väldefinierade, enkelt mätbara och validerbara
Variablerna skall vara väl definierade, enkelt mätbara och 
validerbara. Variabler som uttrycks i en nominalskala, det 
vill säga i olika kategorier, kan vara enkla att hantera om 
det inte finns någon tvekan om vad som är det ena eller 
det andra (t ex höger/vänster, kvinna/man). Om det å 
andra sidan rör sig om stadier av olika slag, boendeform 
och liknande bör varje kategori definieras i en manual el-
ler på inrapporteringsformuläret så att ingen tvekan råder. 
Datum kräver en definition av vid vilken händelse datumet 
skall anges. Valideringsstudier av register har ibland påvi-
sat oklarheter i just vid vilken händelse ett datum angivits 
(t ex när en remiss skrevs eller när den mottogs).

Definiera mätmetoden
Mått av olika slag som uttrycks i siffror enligt intervall-
skala eller kvotskala brukar sällan leda till problem. Möj-
ligen kan man behöva definiera mätmetoden om man vet 
att olika metoder ger olika resultat. Mätningar före och 
efter behandling eller av olika enheter bör då göras med 
samma typ av utrustning. Mätningen skall helst vara enkel 
att utföra. Ovanliga mätningar som det saknas rutin för el-
ler utrustning till komplicerar naturligtvis registreringen. 
Variabler som innebär en gjord rangordning, det vill säga 
mått enligt en ordinalskala, måste vara väl definierade.

Ändra inte variabler i onödan
Variablerna skall inte ändras i onödan år från år. En styr-
ka med ett Nationellt Kvalitetsregister är att man kan se 
utveckling och trender över tid. Denna möjlighet förlo-
rar man om variablerna ändras alltför ofta. Det gör också 
analyser tekniskt svåra att utföra. I början av ett registers 
utveckling, det vill säga första året eller åren, kan det dä-

remot vara en god idé att inte ha med för många variabler. 
Man testar systemet, vänjer användare och avskräcker inte 
någon med ändlösa registreringar. Det är alltid lättare att 
lägga till variabler än att börja med alltför många och få 
dålig täckningsgrad. 

strategi för hög täckningsgrad
En hög täckningsgrad är kanske den viktigaste av alla fakto-
rer som avgör ett kvalitetsregisters framgång, trovärdighet 
och möjlighet att genomföra kvalitativt förbättringsarbete 
och klinisk forskning. Täckningsgrad bör anges på individ-
nivå (completeness). Täckningsgrad avseende deltagande 
kliniker (coverage) är förstås en viktig variabel, men om 
respektive deltagande enhet underrapporterar på individ-
nivå blir analyser och återrapportering missvisande.
•   Den första åtgärden för att nå en hög täckningsgrad för 

ett register är att man har nått konsensus om registrets 
syfte och variabelinnehåll inom den aktuella professio-
nen. När detta är nått finns det en rad åtgärder som re-
gisterledningen bör vidta.

•   De flesta register har idag en decentraliserad webbaserad 
inmatning av registervariabler. Den nationella IT-strate-
gin och IFK-projekten syftar till att införa direktöverfö-
ring från de digitala journalsystemen – men det kommer 
att dröja flera år innan denna funktion blir riksimple-
menterad för alla register. Det är därför av stor vikt att 
kontaktpersonen på respektive enhet är utbildad på att 
hantera registrets webbformulär och att den som regist-
rerar har en arbetsbeskrivning som innefattar ansvar och 
lön för att arbeta med ett eller flera register – ”det kostar 
pengar att registrera kvalitet, men i det långa loppet blir det 
dyrare att inte göra det!”

•   Man bör eftersträva, som tidigare angetts, att registrera 
så lågt antal variabler som möjligt för att få en adekvat 
beskrivning av åkomman eller den medicinska interven-
tionen.

•   Alla registerformulär på papper eller på webben bör ha 
en väl genomtänkt, ”självinstruerande” och användar-
vänlig design.
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•   För att nå följsamhet till ett Nationellt Kvalitetsregister 
bör registerledningen skapa en återkommande och helst 
”on-line” återkoppling, som skall vara meningsfull och 
analytisk, till den deltagande enheten. Användarna måste 
från början se nyttan av registreringsbördan.

•   Täckningsgradsanalys bör utföras med jämna mellan-
rum. Ett bra och rekommenderat sätt är en samkörning 
med Patientregistret (PAR) på Epidemiologiskt Center 
(EpC), Socialstyrelsen. En sådan samkörning kräver inte 
etikgodkännande då endast aggregerade och avidentifie-
rade data returneras. EpC har en positiv inställning till 
dessa samkörningar, som också är en kontroll på PAR:s 
täckningsgrad. PAR benämndes tidigare ”Slutenvårdsre-
gistret” men registret registrerar sedan flera år även spe-
cialiserad öppenvård. Rapportering till PAR är reglerad 
i lag. En helt avgörande faktor för en sådan samkörning 
är kvaliteten på de ICD-10-koder som är satta av profes-
sionen. Kodsättning borde ingå, som en del, i slutet av 
läkarutbildningen.

•   Öppen publicering av olika enheters täckningsgrad på 
individnivå bör eftersträvas. Några register har i sina års-
rapporter publicerat resultat av täckningsgradsanalyser 
enligt ovan. Erfarenheten av en sådan publicering har 
varit god då den resulterat i lokala analyser av registre-
ringslogistik som i sin tur gett snabba resultat i form av 
förbättrade lokala täckningsgrader.

•   Registret bör eftersträva att få leverera data till Öppna 
jämförelser (Öj), som presenterar data som nationella 
kvalitetsindikatorer. För närvarande (2009) är det 25 
av 69 Nationella Kvalitetsregister som ingår i Öj. Upp-
märksamheten på dessa data har ökat fokus på kvali-
tetsregistren och efter fyra års publicering av Öj har 
täckningsgraden successivt förbättrats hos några av de 
deltagande registren.

•   Strategi för ökad täckningsgrad och datakvalitet bör vara 
en stående programpunkt och diskuteras vid varje regis-
ters återkommande användarmöte.

analys och återföring av data
Feedback till användare
Olika tekniker finns för återkoppling av registerdata till an-
vändare. En enskild användare bör när som helst kunna ta 
ut rapporter för en specifik tidsperiod via Internet. Därut-
över är årsrapporter eller delårsrapporter och årliga använ-
darmöten vanliga och viktiga återrapporteringstillfällen.  
Det finns olika metoder för statistisk bearbetning att an-
vända i samband med återrapporteringen. Generellt bör 
spridningsmått och konfidensintervall tillhandahållas för 
lämpliga variabler när data analyseras och presenteras, se 
exempel i figur 1.

Jämförelser
Förutom egna data bör en användare kunna jämföra sig 
med det totala genomsnittet för alla anslutna användare, 
samt kunna se hur övriga användares resultat fördelar 
sig. Om man producerar stapeldiagram med resultat från 
olika enheter och vill påstå att vissa enheter är bättre än 
andra är det viktigt att också presentera konfidensinter-
vall, se figur 2. Slumpmässig variation kan förklara hela 
skillnaden i resultat mellan olika enheter. Dessutom är 
fullständigheten i rapportering viktig. Ett ganska litet 
bortfall av data kan göra hela jämförelsen meningslös.

Statistisk processkontroll
En statistisk metod som ibland lämpar sig för att analy-
sera registerdata är statistisk processkontroll. Statistisk 
processkontroll är en välkänd metod inom industrin, men 
den används nu även i ökande omfattning inom sjukvår-
den. Metoden presenteras inte utförligt i denna skrift, men 
den innebär i korthet att data följs över tid för att göra det 
möjligt att förstå processens variation och därigenom skapa 
förutsättningar för att dra slutsatser om förändringar i pro-
cessen. Metoden lämpar sig på processer där man kan mäta 
regelbundet och med intervall som inte är för långa, t ex 
veckovis. Med hjälp av statistisk processkontroll kan slutsat-
ser dras gällande om ett eller flera avvikande värden beror på 
slumpmässig variation eller på att en statistiskt signifikant 
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en förbättring av resultatet, se figur 1.
Generellt bör spridningsmått och konfi-
densintervall tillhandahållas för lämpliga
variabler när data analyseras och presen-
teras, se exempel i figur 2. 

Förutom egna data bör en användare
kunna jämföra sig med det totala genom-
snittet för alla anslutna användare, samt
kunna se hur övriga användares resultat
fördelar sig. Om man producerar stapel-
diagram med resultat från olika enheter
och vill påstå att vissa enheter är bättre
än andra är det viktigt att också presen-
tera konfidensintervall, se figur 3. Slump-
mässig variation kan förklara hela skill-
naden i resultat mellan olika enheter.

Användarmöte bör hållas minst en
gång årligen och är en viktig institution.
På användarmötet kan man diskutera re-
gistrets variabler och eventuella föränd-
ringar. På användarmötet kan också
olika deltagare i registreringen redovisa
egna resultat, berätta om pågående för-
bättringsarbete med stöd av registerdata
vid den egna kliniken och redogöra för
varför man fått de resultat man fått. Att
bjuda in deltagare i registreringen till att
hålla egna föredrag baserat på register-
data stärker motivationen för att delta.

Kliniskt förbättringsarbete
Det finns olika projektmodeller för att
kunna utnyttja kvalitetsregisterdata i för-
bättringsarbetet. Ett grundläggande syfte
med ett nationellt kvalitetsregister är att
förbättra kvaliteten i vården till gagn för
patienten. De metoder som ett kvalitets-
register erbjuder är dels konkreta mät-
ningar av resultat dels jämförelse av
resultat över tid samt mellan deltagande
användare. Jämförelsen med andras
resultat ger kännedom om vad som är

ler. Det finns flera exempel på register
som gått i graven på grund av alltför
stora ambitioner med för många variab-
ler som skulle registreras. Ett sätt som
framför allt utvecklats med stöd av allt
bättre IT är att de obligatoriska variab-
lerna som alla måste registrera är begrän-
sade men att det finns ett antal frivilliga
variabler för dem som vill göra en mer
detaljerad registrering.

Det skall finnas konsensus om vilka
kvalitetsindikatorer som är viktiga. När
man funderar på vilka data som skall
samlas in till registret är det lämpligt att
man bereder frågan i en grupp av specia-
lister. Det finns alltid ett antal variabler
för identifikation, tidsangivelse och demo-
grafi som man knappast kan låta bli att
inkludera för att registret skall bli an-
vändbart och fylla sitt syfte. De mer sjuk-
domsspecifika eller behandlingsspecifika
variablerna erbjuder dock fler valmöjlig-
heter och behöver normalt en bred dis-
kussion för att skapa enighet. Behovet av
att registrera just dessa variabler kan till
exempel diskuteras i specialistföreningen
eller i en blivande användargrupp. An-
ledningen är att när registerprodukten
lämnar entusiasterna och skall imple-
menteras bland alla berörda vårdgivare
är det A och O att man förstår varför just
dessa variabler skall registreras och vad
det syftar till. Täckningsgrad och data-
validitet beror på hur man lyckats med
att motivera valet av variabler för alla
användare oavsett vilken vårdgivarkate-
gori eller plats i organisationen använda-
ren tillhör.

Variablerna skall vara väl definierade
och enkelt mätbara. Variabler som ut-
trycks i en nominalskala, det vill säga i
olika kategorier, kan vara enkla att han-

tera om det inte finns någon tvekan om
vad som är det ena eller det andra (t ex
höger/vänster, kvinna/man). Om det å
andra sidan rör sig om stadier av olika
slag, boendeform och liknande bör varje
kategori definieras i en manual eller på
inrapporteringsformuläret så att ingen
tvekan råder. Datum kräver en definition
av vid vilken händelse datumet skall
anges. Valideringsstudier av register har
ibland påvisat oklarheter i just vid vilken
händelse ett datum angivits (t ex när en
remiss skrevs eller när den mottogs). 

Mått av olika slag som uttrycks i siff-
ror enligt intervallskala eller kvotskala
brukar sällan leda till problem. Möjligen
kan man behöva definiera mätmetoden
om man vet att olika metoder ger olika
resultat. Mätningar före och efter be-
handling eller av olika enheter bör då
göras med samma typ av utrustning.
Mätningen skall helst vara enkel att ut-
föra. Ovanliga mätningar som det saknas
rutin för eller utrustning till komplicerar
naturligtvis registreringen. Variabler som
innebär en gjord rangordning, det vill
säga mått enligt en ordinalskala, måste
vara väl definierade.

Variablerna skall inte ändras i onödan
år från år. En styrka med ett nationellt
kvalitetsregister är att man kan se ut-
veckling och trender över tid. Denna
möjlighet förlorar man om variablerna
ändras alltför ofta. Det gör också analy-
ser tekniskt svåra att utföra. I början av
ett registers utveckling, det vill säga förs-
ta året eller åren, kan det däremot vara
en god idé att inte ha med för många
variabler. Man testar systemet, vänjer
användare och avskräcker inte någon
med ändlösa registreringar. Det är alltid
lättare att lägga till variabler än att börja

med alltför många och få dålig täck-
ningsgrad.

Analys och återföring av data
Olika tekniker finns för återkoppling av
registerdata till användare. En enskild
användare bör när som helst kunna ta ut
rapporter för en specifik tidsperiod.
Detta fungerar i första hand för de regis-
ter som har rapporteringsmöjligheter via
Internet. Därutöver är årsrapporter och
årliga användarmöten vanliga och vik-
tiga återrapporteringstillfällen. 

Det finns olika metoder för statistisk
bearbetning att använda i samband med
återrapporteringen. En statistisk metod
som ibland lämpar sig för att analysera
registerdata är statistisk processkontroll.
Statistisk processkontroll är en välkänd
metod inom industrin, men den används
nu även i ökande omfattning inom sjuk-
vården. Metoden presenteras inte utför-
ligt i denna skrift, men den innebär i kort-
het att data följs över tid för att göra det
möjligt att förstå processens variation
och därigenom skapa förutsättningar för
att dra slutsatser om förändringar i pro-
cessen. Metoden lämpar sig på processer
där man kan mäta regelbundet och med
intervall som inte är för långa, t ex vecko-
vis. 

Om man däremot bara tar ut ett mät-
värde en gång om året är metoden inte så
användbar i denna typ av sammanhang.
Med hjälp av statistisk processkontroll
kan slutsatser dras gällande om ett eller
flera avvikande värden beror på slump-
mässig variation eller på att en statistiskt
signifikant förändring verkligen skett. Ett
exempel på när metoden kan användas
är i kvalitetsarbetet för att avgöra om en
införd förändring verkligen har lett till 
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[Figur 1] Statistisk processkontroll på process med införd förändring

Statistisk processkontroll på en fiktiv process där en förändring 
införts. Processen är stabil innan förändringen och stabiliserar sig åter
efter implementeringsfasen, fast på en ny nivå.
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[Figur 2] Box-plot diagram. Spridning av mätvärden hos olika enheter

I boxen finns de mellersta 50% av mätvärdena och inom de horisontella
strecken 95%. Den svarta linjen i boxen markerar medianvärde.
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husen. Vid projektets slut hade 16 av de
19 QUICC-sjukhusen, mot inget av kon-
trollsjukhusen, minst 70 procent följsam-
het i minst fyra av de fem terapierna.3

Inom diabetesvården har Q-regpro-
jekt syftat till att halvera gapet mellan
verkligheten (enhetens eget resultat) och
nationella riktlinjer vad gäller viktiga
riskfaktorer för diabetesvården. Ett förs-
ta projekt startade hösten 2003 och är nu
(februari 2005) i sin slutfas. Deltagare är
team från fem medicinkliniker och tolv
vårdcentraler bestående av läkare, dia-
betessjuksköterskor och eventuellt dietist
eller fotvårdsspecialist. Med data från
Nationella Diabetesregistret (NDR) som
grund har teamen gjort problemanalys,
tagit fram sina projektmål och utarbetat
förändringsplaner. De har fått lära sig
nya arbetssätt och metoder som befräm-
jar förbättringsarbete och kunnat följa
sina resultat kontinuerligt i NDR online.
Man har ökat kunskapen om den egna
enhetens prestationer/resultat genom att
analysera sina data i NDR och man har
ökat patientens medvetenhet om, och
medverkan i, behandlingen av sin dia-
betes genom att tillsammans upprätta
individuella vårdöverenskommelser. Pro-
jektet har hjälpt deltagande enheter till
ett mer resultatstyrt arbetssätt och mer
strukturerad verksamhet, till tydligare
arbetsrutiner och bättre teamarbete.
Man har standardiserat uppföljning av
resultaten, dvs att mäta över tid och
minskat onödig variation i den dagliga
rutinen.

En preliminär utvärdering redan i sep-
tember 2004 visade att resultaten på de
enskilda enheterna hade förbättrats tyd-
ligt. Andelen patienter som når de natio-
nella målen har ökat mycket påtagligt

och överstiger de förbättringar som gene-
rellt kan utläsas i NDR. Projektledningen
har kunnat identifiera att de enheter som
regelbundet har analyserat egna data och
aktivt arbetat fram åtgärdsplaner i sam-
råd med hela teamet har nått de absolut
bästa resultaten. 

Forskning
Designen av ett nationellt kvalitetsregis-
ter kan liknas vid en fallstudie, antingen
man nu strävar efter att samla in data
från samtliga fall konsekutivt eller ett ur-
val av fall. Detta innebär förstås en be-
gränsning så till vida att syftet inte kan
vara att avgöra vilken av två olika be-
handlingar som ger bäst resultat. Den
typen av studie bör göras som en rando-
miserad klinisk prövning. 

En ren fallstudie innebär ofta att det
gjorts olika typer av urval som påverkar
resultatet men en fallstudie med tillräck-
ligt många fall belyser dock ofta hur en
viss behandling fungerar i vardags-
sjukvården. Likaså kan en registrering av
olika former för konsumtion av sjukvård
inte belysa prevalensen av en sjukdom i
befolkningen. En fallstudie på nationell
nivå lämpar sig däremot för syften som
att belysa frekvenser av händelser i hälso-
och sjukvård, ovanliga utfall, riskanaly-
ser, kön- och åldersskillnader, regionala
skillnader, skillnader i behandlingspraxis
mellan deltagande enheter, skillnader i ut-
fall mellan deltagande enheter och lik-
nande frågor. 

Även om forskning inte är det primä-
ra målet med ett nationellt kvalitetsregis-
ter uppstår förr eller senare frågan om att
kunna utnyttja registerdata för olika typ
av forskning. Ett nationellt kvalitetsregis-
ter lämpar sig för olika typer av databas-

analyser. Det kan gälla vanliga frekvens-
analyser, analyser av ovanliga utfall,
överlevnadsanalyser och olika typer av
riskanalyser. Viktigt att tänka igenom är
hur validitetskontroll görs och hur bort-
fall hanteras. Det finns alltid en risk för
underrapportering när det gäller kompli-
kationer och dåliga utfall. Kontrollfunk-
tioner av olika slag bör därför arbetas in
i systemet från början och kompletteras
med stickprov eller annan kontroll av
täckningsgrad och representativitet.

Analys av registrets databas kan väcka
intressanta frågeställningar som inte kan
besvaras med hjälp av de data som sam-
lats in. En teknik som ibland kan använ-
das är att med registerdata som hjälp gå
tillbaka till journalhandlingar och hämta
hem den information som saknats. En
sådan typ av fördjupningsstudie har med
framgång använts för att till exempel ta
reda på i detalj vad som orsakat dålig
patientnytta vid operation2 eller dåligt
tekniskt utfall vid operation.4 Typen av
frågeställning eller otillräckliga data kan
resultera i ett förslag till en randomiserad
klinisk prövning. Det kan också vara
intressant att utnyttja data i tvärveten-
skapliga studier. Inom hälsoekonomi och
folkhälsa är behovet stort av autentiska
data från hälso- och sjukvård. Kvalitets-
register som hanterar stora mängder data
kan bidra till att fylla en del av detta be-
hov. Dock måste man ha klart för sig att
registerdata i regel speglar konsumtion
av sjukvård och därför inte kan ligga till
grund för prevalensstudier av sjukdom
eller ohälsa.

HANDBOK för start av kvalitetsregister • 98 • HANDBOK för start av kvalitetsregister

möjligt att uppnå. Ett nationellt kvali-
tetsregister kan också användas för att
mäta resultatet i specifika kvalitetsför-
bättrande projekt. Systematiskt kliniskt
förbättringsarbete kväver dock en väl
strukturerad metodik och kan, lika lite
som behandlingen av patienterna, ske
enbart med hjälp av sunt förnuft. En av
de mest spridda arbetsmetodikerna i 
såväl Sverige som andra länder kallas
”Genombrott” (Break Through Series).
Metodiken bygger på allmänna prin-
ciper om korta lärcykler, målstyrt 
och mätbaserat förändringsarbete och
patientfokusering. Landstingsförbundet
började 1998 tillämpa dessa principer i
samarbetsprojekt med ett stort antal klini-
ker som använde kvalitetsregister, så kal-
lade Q-reg-projekt. Metoden har sedan
utvecklats ytterligare i samarbete med
Qulturum i Jönköping och med register-
hållare och kompetenscentra för kvalitets-
register.

EyeNet Sweden har erfarenhet av två
Q-reg projekt. Det första projektet
genomfördes 1998 på fyra kliniker och
beskrev, i de avsnitt som gällde ögonsjuk-
vården, olika anledningar till patientrela-
terad dålig nytta av en gråstarropera-
tion.2 Resultatet gav information om vad
operationsstrategin bör vara och vilken
typ av operation som bör minimeras.
Projektet resulterade i förbättrad vård.
Det andra projektet genomfördes under
2003–2004 på nio kliniker och syftade
till att förbättra vårdkedjan och skapa
nationell enighet om indikationer för
kataraktoperation. Resultatet på klinik-
nivå blev förbättrad vårdprocess och en
rättvisare väntetidshantering. Man ena-
des också om en modell för nationella
indikationer för kataraktoperation.
Denna modell valideras för närvarande
(2005) och kommer att ligga till grund
för beslutet om nationell vårdgaranti för
kataraktoperation.

Inom hjärtsjukvården har liknande
projekt syftat till att förbättra använd-
ningen av relevanta läkemedel i samband
med akut hjärtsjukdom. RIKS-HIA-
gruppen genomförde under 2002–2004
tillsammans med Qulturum i Jönköping,
och med stöd från dåvarande Landstings-
förbundet, ett kvalitetsförbättringsprojekt
inom hjärtinfarktvården (QUICC-studi-
en) på 19 svenska sjukhus. Inom studien
gavs utbildning i och stöd för förbätt-
ringsarbete till lokala team bestående av
läkare och sjuksköterskor. Teamen ut-
arbetade och implementerade metoder
för att öka följsamheten mot de nationel-
la riktlinjerna för hjärtinfarktvård och
genomförde mätningar av resultaten
kontinuerligt via RIKS-HIAs on-line rap-
porter. Resultaten visar att deltagande
sjukhus ökade sin följsamhet mot de
nationella riktlinjerna avseende fem olika
terapier vid akut hjärtinfarkt signifikant
mer än de 19 matchade kontrollsjuk-

[Figur 3] Medelvärden för 43 enheter

Visade med 95% konfidensintervall. Vertikala streck visar konfidens-
intervallets lägre och högre värde.
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Figur 1. Box-plot diagram. spridning av mätvärden hos olika enheter
I boxen finns de mellersta 50 % av mätvärdena och inom de horisontella strecken 95 %. Den svarta 
linjen i boxen markerar medianvärde.

Figur 2. medelvärden för 43 enheter 
Visade med 95 % konfidensintervall. Vertikala streck visar konfidensintervallets lägre och högre värde.
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förändring verkligen skett. Ett exempel på när metoden kan 
användas är i kvalitetsarbetet för att avgöra om en införd 
förändring verkligen har lett till en förbättring av resultatet, 
se figur 3. Om man däremot bara tar ut ett mätvärde en gång 
om året är metoden inte så användbar i denna typ av sam-
manhang.

Användarmöte
Användarmöte bör hållas minst en gång årligen och är en 
viktig institution där man kan diskutera registrets variabler 
och eventuella förändringar. På användarmötet kan också 
olika deltagare i registreringen redovisa egna resultat, be-
rätta om pågående förbättringsarbete med stöd av register-
data vid den egna kliniken och redogöra för varför man fått 
de resultat man fått. Att bjuda in deltagare i registreringen 
till att hålla egna föredrag baserat på registerdata stärker 
motivationen för att delta.

genusanalys
I Sverige finns ett krav på att all offentlig statistik skall vara 
könsuppdelad och det bör också gälla data från kvalitets-
register. I de fall det är relevant ska data redovisas fördelat 
på ålder och kön. Det är önskvärt att ett särskilt genusme-
dicinskt avsnitt ingår i årsrapporteringen, där eventuella 
könsskillnader som framkommer i den statistiska databe-
handlingen analyseras och tolkas. Analysen ska ta hänsyn 
till både patientpopulationens sammansättning och köns-
specifika riskfaktorer såväl som till eventuella skillnader i 
vårdens innehåll och utfall. 

En bred deskriptiv analysmodell finns utarbetad av 
Medical Management Centre, Karolinska Institutet på 
uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Modellen 
finns på www.kvalitetsregister.se. Enligt modellen ska data 
analyseras i fem steg; 

1.  Nyckeldata angående vårdens utfall presenterat i köns- 
och åldersstrata.
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en förbättring av resultatet, se figur 1.
Generellt bör spridningsmått och konfi-
densintervall tillhandahållas för lämpliga
variabler när data analyseras och presen-
teras, se exempel i figur 2. 

Förutom egna data bör en användare
kunna jämföra sig med det totala genom-
snittet för alla anslutna användare, samt
kunna se hur övriga användares resultat
fördelar sig. Om man producerar stapel-
diagram med resultat från olika enheter
och vill påstå att vissa enheter är bättre
än andra är det viktigt att också presen-
tera konfidensintervall, se figur 3. Slump-
mässig variation kan förklara hela skill-
naden i resultat mellan olika enheter.

Användarmöte bör hållas minst en
gång årligen och är en viktig institution.
På användarmötet kan man diskutera re-
gistrets variabler och eventuella föränd-
ringar. På användarmötet kan också
olika deltagare i registreringen redovisa
egna resultat, berätta om pågående för-
bättringsarbete med stöd av registerdata
vid den egna kliniken och redogöra för
varför man fått de resultat man fått. Att
bjuda in deltagare i registreringen till att
hålla egna föredrag baserat på register-
data stärker motivationen för att delta.

Kliniskt förbättringsarbete
Det finns olika projektmodeller för att
kunna utnyttja kvalitetsregisterdata i för-
bättringsarbetet. Ett grundläggande syfte
med ett nationellt kvalitetsregister är att
förbättra kvaliteten i vården till gagn för
patienten. De metoder som ett kvalitets-
register erbjuder är dels konkreta mät-
ningar av resultat dels jämförelse av
resultat över tid samt mellan deltagande
användare. Jämförelsen med andras
resultat ger kännedom om vad som är

ler. Det finns flera exempel på register
som gått i graven på grund av alltför
stora ambitioner med för många variab-
ler som skulle registreras. Ett sätt som
framför allt utvecklats med stöd av allt
bättre IT är att de obligatoriska variab-
lerna som alla måste registrera är begrän-
sade men att det finns ett antal frivilliga
variabler för dem som vill göra en mer
detaljerad registrering.

Det skall finnas konsensus om vilka
kvalitetsindikatorer som är viktiga. När
man funderar på vilka data som skall
samlas in till registret är det lämpligt att
man bereder frågan i en grupp av specia-
lister. Det finns alltid ett antal variabler
för identifikation, tidsangivelse och demo-
grafi som man knappast kan låta bli att
inkludera för att registret skall bli an-
vändbart och fylla sitt syfte. De mer sjuk-
domsspecifika eller behandlingsspecifika
variablerna erbjuder dock fler valmöjlig-
heter och behöver normalt en bred dis-
kussion för att skapa enighet. Behovet av
att registrera just dessa variabler kan till
exempel diskuteras i specialistföreningen
eller i en blivande användargrupp. An-
ledningen är att när registerprodukten
lämnar entusiasterna och skall imple-
menteras bland alla berörda vårdgivare
är det A och O att man förstår varför just
dessa variabler skall registreras och vad
det syftar till. Täckningsgrad och data-
validitet beror på hur man lyckats med
att motivera valet av variabler för alla
användare oavsett vilken vårdgivarkate-
gori eller plats i organisationen använda-
ren tillhör.

Variablerna skall vara väl definierade
och enkelt mätbara. Variabler som ut-
trycks i en nominalskala, det vill säga i
olika kategorier, kan vara enkla att han-

tera om det inte finns någon tvekan om
vad som är det ena eller det andra (t ex
höger/vänster, kvinna/man). Om det å
andra sidan rör sig om stadier av olika
slag, boendeform och liknande bör varje
kategori definieras i en manual eller på
inrapporteringsformuläret så att ingen
tvekan råder. Datum kräver en definition
av vid vilken händelse datumet skall
anges. Valideringsstudier av register har
ibland påvisat oklarheter i just vid vilken
händelse ett datum angivits (t ex när en
remiss skrevs eller när den mottogs). 

Mått av olika slag som uttrycks i siff-
ror enligt intervallskala eller kvotskala
brukar sällan leda till problem. Möjligen
kan man behöva definiera mätmetoden
om man vet att olika metoder ger olika
resultat. Mätningar före och efter be-
handling eller av olika enheter bör då
göras med samma typ av utrustning.
Mätningen skall helst vara enkel att ut-
föra. Ovanliga mätningar som det saknas
rutin för eller utrustning till komplicerar
naturligtvis registreringen. Variabler som
innebär en gjord rangordning, det vill
säga mått enligt en ordinalskala, måste
vara väl definierade.

Variablerna skall inte ändras i onödan
år från år. En styrka med ett nationellt
kvalitetsregister är att man kan se ut-
veckling och trender över tid. Denna
möjlighet förlorar man om variablerna
ändras alltför ofta. Det gör också analy-
ser tekniskt svåra att utföra. I början av
ett registers utveckling, det vill säga förs-
ta året eller åren, kan det däremot vara
en god idé att inte ha med för många
variabler. Man testar systemet, vänjer
användare och avskräcker inte någon
med ändlösa registreringar. Det är alltid
lättare att lägga till variabler än att börja

med alltför många och få dålig täck-
ningsgrad.

Analys och återföring av data
Olika tekniker finns för återkoppling av
registerdata till användare. En enskild
användare bör när som helst kunna ta ut
rapporter för en specifik tidsperiod.
Detta fungerar i första hand för de regis-
ter som har rapporteringsmöjligheter via
Internet. Därutöver är årsrapporter och
årliga användarmöten vanliga och vik-
tiga återrapporteringstillfällen. 

Det finns olika metoder för statistisk
bearbetning att använda i samband med
återrapporteringen. En statistisk metod
som ibland lämpar sig för att analysera
registerdata är statistisk processkontroll.
Statistisk processkontroll är en välkänd
metod inom industrin, men den används
nu även i ökande omfattning inom sjuk-
vården. Metoden presenteras inte utför-
ligt i denna skrift, men den innebär i kort-
het att data följs över tid för att göra det
möjligt att förstå processens variation
och därigenom skapa förutsättningar för
att dra slutsatser om förändringar i pro-
cessen. Metoden lämpar sig på processer
där man kan mäta regelbundet och med
intervall som inte är för långa, t ex vecko-
vis. 

Om man däremot bara tar ut ett mät-
värde en gång om året är metoden inte så
användbar i denna typ av sammanhang.
Med hjälp av statistisk processkontroll
kan slutsatser dras gällande om ett eller
flera avvikande värden beror på slump-
mässig variation eller på att en statistiskt
signifikant förändring verkligen skett. Ett
exempel på när metoden kan användas
är i kvalitetsarbetet för att avgöra om en
införd förändring verkligen har lett till 
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[Figur 1] Statistisk processkontroll på process med införd förändring

Statistisk processkontroll på en fiktiv process där en förändring 
införts. Processen är stabil innan förändringen och stabiliserar sig åter
efter implementeringsfasen, fast på en ny nivå.
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[Figur 2] Box-plot diagram. Spridning av mätvärden hos olika enheter

I boxen finns de mellersta 50% av mätvärdena och inom de horisontella
strecken 95%. Den svarta linjen i boxen markerar medianvärde.
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Statistisk processkontroll på en 
fiktiv process där en förändring 
införts. Processen är stabil innan 
förändringen och stabiliserar sig 
åter efter implementeringsfasen, 
fast på en ny nivå. 

Figur 3. statistisk processkontroll på process med införd förändring
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2.  Analys av skillnader i vårdens resultat i relation till till-
gång till diagnos och behandling, ålder och symtom.

3.  Utöver ålder ska könsskillnader i riskfaktorer som kan 
påverka prognos och vårdens resultat beaktas.

4.  Bedömning om vårdens tillgänglighet, organisation eller 
kvalitetsregistrets urvalsprincip kan påverka selektionen 
till kvalitetsregistret.

5.  Slutligen görs en sammanställning, analys och en genus-
medicinsk tolkning av alla data.

Multivariata analyser och en djupare diskussion enligt ana-
lysmodellen kan ge möjlighet att bättre förstå vilken typ 
av faktorer, biologiska, sociala eller kulturella, som kan för-
klara skillnader i utfall.

Patientmedverkan, Prom  
(Patient reported outcome measures)
Patientmedverkan är ett aktuellt område och de senaste rö-
nen inom hälso- och sjukvård inriktas alltmer mot att öka 

patientens deltagande i vård och behandling. Nationella 
Kvalitetsregister mäter sjukvårdens resultat och är en viktig 
barometer för att fånga patientens åsikt angående subjek-
tiva symtom, sjukdomens påverkan på det dagliga livet och 
hälsorelaterad livskvalitet. Man kan även mäta kvaliteten 
på den vård och behandling som erhållits. Patientens åsikt 
är värdefull för konstruktiv utveckling av vård/omvårdnad 
som syftar till att individanpassat stödja patienten genom 
vård och behandlingar. Det bakomliggande syftet med 
att efterfråga patientmedverkan är att kvalitetsförbättra 
vården, omhändertagandet, utöka patientens delaktighet, 
göra hälsoekonomiska analyser och att utveckla informa-
tion samt marknadsföring.

Vilka typer av patientmedverkan finns det? 
Patientens åsikt kan fångas via intervju– direkt eller via tele-
fon. Fördelarna med metoden är att det blir mindre bortfall, 
patientens reaktion blir synlig och intervjuaren har möjlig-
het att vara flexibel. Nackdelarna är att intervju är tidskrä-

Figur 4. schematisk arbetsmodell för start av kvalitetsregister
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startas utan förankring i 
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vande och därmed dyrt. Det kräver också stor erfarenhet 
av undersökaren och det finns risk för otillbörlig påverkan. 
Enkäter skickas via post eller ges direkt i handen på sjuk-
huset. Det finns också möjlighet att via pekskärmar eller 
webbaserad enkät samla patientens åsikter direkt in i da-
torbaserade register eller program. Fördelarna med enkät 
är att det är standardiserade frågor och man har möjlighet 
att nå många. Det är mindre resurskrävande än att över-
vaka frågestunden vilket är fallet vid intervjuer. Värt att 
notera är att postenkäter blir mer resurskrävande än web-
baserade enkäter. Dels kostar portot, enkäterna ska kuver-
teras och hanteras för överföring av data till analysverktyg.  
Nackdelarna med enkäter är ett större bortfall än vid in-
tervju. Olika rekommendationer finns angående svarsfrek-
vens, från 60–75 procent. Både individbortfall (externt) och 
variabelbortfall (internt) skall redovisas i bortfallsanalyser. 
När det gäller variabel- eller partiellt bortfall förekommer 
felaktigt ifyllda formulär, osäkra svar och problem med 
att läsa storlek på texten eller att förstå vad frågan avser.  

Vilken typ av metod man väljer för att fånga patientmed-
verkan beror på syftet. Vad är det som ska mätas? Vilket re-
sultat är det som är intressant? Vilken målgrupp (popula-
tion) riktar sig undersökningen till? Generellt kan enkäter 
användas vid färdiga hypoteser eller beskrivning av upple-
velse. De ger ett resultat som kan jämföras och är genom-
snittligt samt representativt för gruppen. Intervju är mer 
tillämpligt vid explorerande frågor som ger ett resultat med 
intresse för det säregna och unika i varje individ. Enkäter är 
den metod som till största delen används i kvalitetsregister.  
Frågeformulär indelas huvudsakligen i två olika typer: 

•   De sjukdomsspecifika som mäter fysiska symtom, funk-
tion och färdigheter i dagligt liv, patientens reaktioner och 
bekymmer/angelägenheter. Enkäten är utformad för att 
fånga aspekter av vikt för ett specifikt medicinskt tillstånd.

•   Den generiska enkäten mäter patientens allmänna hälsa 
och livskvalitet. Enkäten är utformad för att kunna an-
vändas för alla sjukdomspopulationer.

Vid konstruktion av frågeformulär för att mäta allmän el-
ler sjukdomsspecifik hälsa och livskvalitet är det viktigt att 
använda validerade hälso- och livskvalitetsindex. Om det 
utvecklas egna sådana index bör deras validitet och reliabi-
litet särskilt utvärderas.

kliniskt förbättringsarbete
Ett grundläggande syfte med ett Nationellt Kvalitetsregis-
ter är att förbättra kvaliteten i vården till gagn för patien-
ten. Det finns olika projektmodeller för att kunna utnyttja 
kvalitetsregisterdata i förbättringsarbetet.

De metoder som ett kvalitetsregister erbjuder är dels 
konkreta mätningar av resultat, dels jämförelse av resultat 
över tid samt mellan deltagande användare. Jämförelsen 
med andras resultat ger kännedom om vad som är möj-
ligt att uppnå. Ett Nationellt Kvalitetsregister kan också 
användas för att mäta resultat i specifika kvalitetsförbätt-
rande projekt. Systematiskt kliniskt förbättringsarbete 
kräver dock en väl strukturerad metodik och kan lika lite 
som behandlingen av patienterna ske enbart med hjälp av 
sunt förnuft. En av de mest spridda arbetsmetodikerna i 
såväl Sverige som andra länder kallas ”Genombrott” (Break 
Through Series).

Metodiken bygger på allmänna principer om korta lär-
cykler, målstyrt och mätbaserat förändringsarbete och pa-
tientfokusering. Landstingsförbundet började 1998 tillämpa 
dessa principer i samarbetsprojekt med ett stort antal klini-
ker som använde kvalitetsregister, så kallade Q-reg-projekt. 
Metoden har sedan utvecklats ytterligare i samarbete med 
Qulturum i Jönköping och med registerhållare och kompe-
tenscentra för kvalitetsregister. Många ledare inom hälso- 
och sjukvården har ett starkt fokus på metoder för process- 
och kvalitetsarbete idag. Efter ett tag så byter man gärna till 
en ny metod med motiveringen att den förra metoden inte 
gav tillräckligt goda resultat. Enligt våra erfarenheter så har 
metoderna stora likheter. Det är i allmänhet inte valet av 
metod som är avgörande, utan hur den tillämpas. För att kli-
nisk förbättring ska bli något annat än en modefluga måste 
de förbättringar vi åstadkommer bli varaktiga.
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I det vi idag kallar Nolans förbättringsmodell (Model of 
Improvement, Nolan et al, Associates in Process Improve-
ment), se figur 5, har modellen kompletterats med tre frågor. 
Frågorna skall besvaras, inte nödvändigtvis i tur och ordning. 
I modellen är det framförallt frågan om ”Hur vet vi att en 
förändring är en förbättring?” som motiverar kontinuerlig 
mätning över tid. Förbättringsmodellen är ett hjälpmedel 
för att få struktur på förbättringsarbetet genom att sätta 
mål, mäta över tid, pröva nya arbetssätt och idéer och att 
testa dessa idéer enligt systematiken i PDSA-hjulet.

Nedan följer en beskrivning av förbättringsarbeten inom 
tre olika specialiteter.

 Ögonsjukvård – EyeNet Sweden
EyeNet Sweden har erfarenhet av två Q-reg projekt. Det 
första projektet genomfördes 1998 på fyra kliniker och 
beskrev, i de avsnitt som gällde ögonsjukvården, olika an-
ledningar till patientrelaterad dålig nytta av en gråstarr-
operation.2 Resultatet gav information om vad opera-
tionsstrategin bör vara och vilken typ av operation som 

bör minimeras. Projektet resulterade i förbättrad vård. Det 
andra projektet genomfördes under 2003–2004 på nio kli-
niker och syftade till att förbättra vårdkedjan och skapa 
nationell enighet om indikationer för kataraktoperation. 
Resultatet på kliniknivå blev förbättrad vårdprocess och 
en rättvisare väntetidshantering. Man enades också om en 
modell för nationella indikationer för kataraktoperation 
(NIKE). Denna modell är validerad (2005) och har legat 
till grund för beslutet om nationell vårdgaranti för kata-
raktoperation.3 

En utvärdering och revidering av NIKE är gjord mel-
lan 2007–20084. Rapporten visar att effekten av införandet 
har klinikcheferna bedömt som positivt när det gäller ökad 
patientmedverkan, minskad variation mellan kirurger i be-
dömning av operationsbehov och förbättrad hantering av 
vårdgarantin. Negativa effekter har varit en ökad administ-
ration med nya formulär i rutinverksamheten och därmed 
försämrad arbetsmiljö. Data från Nationella Katarakt-
registret visar att variationen i operationsfrekvens mellan 
landstingen har minskat samt att väntetiden kortats kraf-
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Figur 5.  nolans förbättringsmodell



tigt för de mest angelägna indikationsgrupperna. Därmed 
har också vårdgarantin för dessa grupper gradvis fungerat 
bättre och bättre. 

Hjärtsjukvård- UCR
Inom hjärtsjukvården har liknande projekt syftat till att 
förbättra användningen av relevanta läkemedel i samband 
med akut hjärtsjukdom. RIKS-HIAgruppen genomförde 
under 2002–2004 tillsammans med Qulturum i Jönkö-
ping, och med stöd från dåvarande Landstingsförbundet, 
ett kvalitetsförbättringsprojekt inom hjärtinfarktvården 
(QUICC-studien) på 19 svenska sjukhus. Inom studien 
gavs utbildning i och stöd för förbättringsarbete till lokala 
team bestående av läkare och sjuksköterskor. Teamen ut-
arbetade och implementerade metoder för att öka följsam-

heten mot de nationella riktlinjerna för hjärtinfarktvård 
och genomförde mätningar av resultaten kontinuerligt via 
RIKS-HIAs on-line rapporter. Resultaten visar att delta-
gande sjukhus ökade sin följsamhet mot de nationella rikt-
linjerna avseende fem olika terapier vid akut hjärtinfarkt 
signifikant mer än de 19 matchade kontrollsjukhusen. Vid 
projektets slut hade 16 av de 19 QUICC-sjukhusen, mot 
inget av kontrollsjukhusen, minst 70 procent följsamhet 
i minst fyra av de fem terapierna.5 Långtidsuppföljning 
av QUICC-projektet har visat att såväl mortalitet som 
morbiditet efter hjärtinfarkt sjönk signifikant på QUICC-
sjukhusen efter förbättringsarbetet till skillnad från på 
kontrollsjukhusen. Liknande förbättringsprojekt inom 
hjärtsjukvården med stöd av kvalitetsregister pågår både 
nationellt och internationellt. 
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Diabetesvård – NDR
Inom diabetesvården har Q-regprojekt syftat till att mins-
ka gapet mellan verkligheten (enhetens eget resultat) och 
nationella riktlinjer vad gäller viktiga riskfaktorer för 
diabetesvården. Det första projektet, NDR:IQ 1 startade 
hösten 2003. Med data från Nationella Diabetesregistret 
(NDR) som grund har teamen gjort problemanalys, tagit 
fram sina projektmål och utarbetat förändringsplaner. De 
har fått lära sig nya arbetssätt och metoder som befrämjar 
förbättringsarbete och kunnat följa sina resultat kontinu-
erligt i NDR online. Kunskapen om den egna enhetens 
prestationer/resultat har ökats genom att analysera sina 
data i NDR. Patientens medvetenhet om, och medverkan 
i, behandlingen av sin diabetes har ökat genom att tillsam-
mans upprätta individuella vårdöverenskommelser. Projek-
ten har hjälpt deltagande enheter till ett mer resultatstyrt 
arbetssätt och mer strukturerad verksamhet, till tydligare 
arbetsrutiner och bättre teamarbete. Man har standardi-
serat uppföljning av resultaten, dvs. att mäta över tid och 
minskat onödig variation i den dagliga rutinen. Resultaten 
på de enskilda enheterna har förbättrats tydligt. Andelen 
patienter som når de nationella målen har ökat mycket på-
tagligt och överstiger de förbättringar som generellt kan 
utläsas i NDR. Projektledningen har kunnat identifiera att 
de enheter som regelbundet har analyserat egna data och 
aktivt arbetat fram åtgärdsplaner i samråd med hela teamet 
har nått de absolut bästa resultaten. För närvarande, mars 
2009, pågår NDR:IQ 3 som avslutas i september 2009.

NDR:PQ, patientupplevd vårdkvalitet: Idag saknas prak-
tiska och konkreta förutsättningar för sjukvårdens huvud-
män att arbeta med kvalitetsutveckling med utgångspunkt 
i och hänsyn till både det medicinska perspektivet och 
patientperspektivet. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet 
har under senare år blivit alltmer centralt. NDR har därför 
startat ett forskningsprogram om hur denna information 
kan tas in i NDR och användas i förbättringsarbetet. Ge-
nom en enkätstudie till ett urval av cirka 4600 patienter 
som behandlas på de kliniker som nu deltar i NDR:IQ 3 
projektet, prövas ett för ändamålet framtaget frågeformu-

lär. Formuläret bygger på etablerade tidigare testade formu-
lär men innehåller också en del nya frågor för att belysa 
diabetikers hälsa och livskvalitet, samt hur man upplever 
den tillhandahålla servicen på mottagning. Enkätstudien 
kommer att utvärderas och valideras och resultaten pre-
senteras med genomsnittliga utfall, ej på individnivå, till 
deltagande mottagningar. 

Forskning
Nationella Kvalitetsregister utvecklas för det specifika syf-
tet att möjliggöra en kvalificerad utvärdering av sjukvård-
ens kvalitet och att fungera som ett instrument att för-
bättra denna. 

Designen av ett Nationellt Kvalitetsregister kan liknas 
vid en observationsstudie, antingen man nu strävar efter 
att samla in data från samtliga fall konsekutivt eller ett ur-
val av fall. 

En observationsstudie på nationell nivå lämpar sig för 
syften som att belysa frekvenser av händelser i hälso- och 
sjukvård, ovanliga utfall, riskanalyser, kön- och åldersskill-
nader, överlevnad, regionala skillnader, skillnader i behand-
lingspraxis mellan deltagande enheter, skillnader i utfall 
mellan deltagande enheter och liknande frågor. Fördelen 
med registerstudier är således att det rör sig om stora stu-
derade grupper som tillåter analys av ovanliga och kliniskt 
viktiga händelser. Om studiepopulationen är oselekterad 
kan resultaten generaliseras för alla typer av sjukhus och 
patienter. Det finns en begränsning så till vida att syftet 
inte kan vara att avgöra vilken av två olika behandlingar 
som under helt lika och ideala förhållanden ger bäst resul-
tat. Den typen av studie bör göras som en randomiserad 
klinisk prövning. En ren observationsstudie innebär ofta 
att det gjorts olika typer av urval som påverkar resultatet 
men en observationsstudie med tillräckligt många fall be-
lyser dock ofta hur en viss behandling fungerar i vardags-
sjukvården. Det är också viktigt att beakta att en registre-
ring av olika former för konsumtion av sjukvård inte kan 
belysa prevalensen av en sjukdom i befolkningen.
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 Vetenskaplig metodik
Oavsett för vilket ändamål informationen i ett kvalitets-
register används bör vetenskaplig metodik användas vid 
utvärderingen. Annars kommer resultatet av arbetet att 
vara förenat med okänd precision och oklar validitet, vilket 
innebär stora risker för feltolkning och missförstånd. Detta 
skulle i sin tur kunna rubba förtroendet för kvalitetsregist-
ret och störa dess egentliga syfte.

Det är viktigt att tänka igenom hur validitetskontroll 
och bortfall hanteras. Det finns alltid en risk för under-
rapportering när det gäller komplikationer och dåliga ut-
fall. Kontrollfunktioner av olika slag bör därför arbetas in i 
systemet från början och kompletteras med stickprov eller 
annan kontroll av täckningsgrad och representativitet. 

Täckningsgrad
Kvalitetsregistrets täckningsgrad är naturligtvis av stor be-
tydelse när det gäller vilken grad av tillförlitlighet en studie 
som bygger på registerdata har. Se i övrigt stycket om täck-
ningsgrad i kapitlet Framgångsfaktorer.

Rapportgranskning
Av samma skäl finns anledning att utveckla rutiner för 
metodgranskning av rapporter före publicering. Särskilt 
viktigt är detta för rapporter som inte genomgår s.k. peer 
review i en vetenskaplig tidskrift. Att etablera en särskild 
publikationskommitté/ansvarig kan vara en god idé.

 Explorativa analyser av registerdata för andra ändamål
Explorativa analyser av registrets data kan väcka intres-
santa frågeställningar som inte alltid kan besvaras med 
hjälp av enbart de data som finns i registret. Kvalitetsre-
gistret kan användas (efter vederbörligt godkännande från 
etikprövningsnämnd) för att identifiera patienter som är 
lämpliga att tillfrågas om deltagande i kliniska studier el-
ler randomiserade prövningar. Det kan då bli aktuellt att 
komplettera det egna registrets data med information från 
patientjournaler eller andra register som patient-, cancer- 
eller dödsorsaksregistret. 

Användning av registerdata för andra ändamål
Ett kvalitetsregisters data kan också användas som stöd 
vid planering av forskningsprojekt, t.ex. för avancerade 
patient antalsberäkningar till en randomiserad klinisk 
prövning. Liknande utredningar kan göras för att förbättra 
planering och administration av sjukvården, t.ex genom 
statistisk modellering av väntetider och patientflöden.

Det kan också vara intressant att utnyttja data i tvär-
vetenskapliga studier. Inom hälsoekonomi och folkhälsa är 
behovet stort av autentiska data från hälso- och sjukvård. 
Kvalitetsregister som hanterar stora mängder data kan bidra 
till att fylla en del av detta behov. Dock måste man ha klart 
för sig att registerdata i regel speglar konsumtion av sjuk-
vård och därför inte kan ligga till grund för prevalensstu-
dier av sjukdom eller ohälsa.

Länkar:

etikprövningslagen
www.riksdagen.se

regionala/centrala etikprövningsnämnden
www.epn.se

Codex
www.codex.vr.se

Helsingforsdeklarationen
www.wma.net

vetenskapsrådet
www.vr.se
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etisk prövning
Om man planerar att använda registerdata för forsknings-

ändamål måste en etisk prövning göras. Tidigare forsknings-

etiska kommittéer har efter 1 januari 2004 ersatts med regio-

nala etikprövningsnämnder. De är sex stycken till antalet och 

är knutna till universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, 

Linköping och Stockholm. 

Nämnderna består av tio ledamöter med vetenskaplig 

kompetens, fem ledamöter som företräder allmänheten och 

en ordförande som är eller har varit domare. Alla ledamöter 

utses av regeringen. Det finns även en central etikprövnings-

nämnd med uppgift att utöva tillsyn, avgöra ärenden som 

överlämnats från regionala etikprövningsnämnder och hante-

ra överklaganden. Alla ansökningar till etikprövningsnämnder 

ska göras av forskningshuvudmannen.

Sedan 1 januari 2004 ska forskning, som faller under La-

gen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460), granskas och godkännas av etikprövningsnämn-

der. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan 

och respekten för människovärdet vid forskning. En utgångs-

punkt är Helsingforsdeklarationen. Vid hantering av register-

data i forskningsprojekt gäller Personuppgiftslagen, se vidare 

i kapitlet Regelverk.

etikprövningslagen omfattar forskning 
beträffande:

–  Känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftsla-

gen (1998:204).

–  Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel 

eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § per-

sonuppgiftslagen.

–  Fysiska ingrepp på levande forskningsperson eller avliden.

–  Metoder som syftar till att påverka försökspersonen fy-

siskt eller psykiskt, eller som innebär en uppenbar risk 

att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt.

–  Studier på biologiskt material som tagits från och kan 

härledas till en levande eller avliden människa. 

krav på information och samtycke
Lagen är mycket tydlig och omfattande när det gäller krav på 

information och samtycke. Forskningspersonen ska informe-

ras om syftet, metoderna, eventuella följder eller risker, att 

deltagandet är frivilligt och att han/hon när som helst har 

rätt att avbryta sin medverkan. Samtycket ska vara frivilligt, 

uttryckligt och preciserat till viss forskning och skall doku-

menteras. När det gäller personer under 18 år samt personer 

som inte själva kan samtycka finns specialregler. 

Ändringar i etikprövningslagen 2008
Den 1 juni 2008 trädde vissa ändringar i lagen i kraft 

(SFS 2008:192), bland annat har lagens definition av ordet 

forskning ändrats för att bättre klargöra vad som ska etikprö-

vas. Med forskning avses vetenskapligt experimentellt eller 

teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklings-

arbete på vetenskaplig grund, i detta inkluderas icke-in-

terventionsforskning som genomförs med hjälp av register, 

intervjuer eller enkäter. Det görs även klart att all forskning 

som innefattar behandling av känsliga personuppgifter ska 

etikprövas oavsett om samtycke inhämtats eller inte. Även 

forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar 

risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt ska 

etikprövas. 

Praktiskt förfarande
Ansökan görs av forskningshuvudmannen, dvs det universitet, 

landsting, företag eller liknande där forskningen utförs, även 

ansvarig forskare ska skriva under ansökan. Alla ansökningar 

avgiftsbeläggs. Kostnaden är 5 000 kr om en enstaka forsk-

ningshuvudman deltar, 16 000 kr vid mer än en forskningshu-

vudman, ex multicenterstudie och 5 000 kr för registerstudier. 

Ansökan måste vara komplett ifylld innan etikprövningsnämn-

den behandlar den, vilket innebär att blanketten ska vara kor-

rekt ifylld och samtliga bilagor bifogade. Alla avtal och intres-

sen (ekonomiska eller andra) ska vara klara och redovisade i 

ansökan och ansökningsavgiften betald innan den regionala 

etikprövningsnämnden tar upp ansökan till behandling. 
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regelverk
Inom kvalitetsregisterverksamhet finns lagar och 
förhållningsregler att följa. I denna handbok finns 
Patientdatalagens kapitel 7, som är den lag som i 
första hand reglerar kvalitetsregister. 

Personuppgiftslagen täcker de områden som inte 
Patientdatalagen reglerar. På sidan 26 har vi valt att 
belysa två exempel. Etikprövningslagen behandlas i 
avsnittet om forskning, sidan 21.

Inledande bestämmelse 
1 § Med kvalitetsregister avses en automatiserad och 

strukturerad samling av personuppgifter som inrättats 

särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska 

möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på na-

tionell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel 

gäller för nationella och regionala kvalitetsregister i vilka 

personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.

Den enskildes inställning till behandling i kvalitetsre-
gister 
 2 § Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt 

eller regionalt kvalitetsregister, om den enskilde motsätter 

sig det.

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehand-

lingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur 

registret så snart som möjligt.

Information 
3 § Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller 

regionalt kvalitetsregister ska den som är personuppgifts-

ansvarig se till att den enskilde, utöver den information 

som ska lämnas enligt 8 kap. 6 §, får information om

1. rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplå-

nade ur registret,

2. i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från 

någon annan källa än från den enskilde själv eller dennes 

patientjournal, och

3. vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan 

komma att lämnas ut till.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan 

personuppgiftsbehandlingen påbörjas, ska den lämnas så 

snart som möjligt därefter.

Patientdatalagen (Pdl)- sFs 2008-355, utfärdad   den 29 maj 2008.  7 kap. nationella och regionala kvalitetsregister
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Kvalitetsregisters ändamål 
4 § I stället för vad som anges i 2 kap. 4 och 5 §§ gäller 

att personuppgifter i nationella och regionala kvalitets-

register får behandlas för ändamålet att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

 

5 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som 

anges i 4 § får också behandlas för ändamålen

1. framställning av statistik,

2. forskning inom hälso- och sjukvården,

3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för 

ändamål som anges i 1 och 2 eller i 4 §, och

4. fullgörande av annan uppgiftsskyldighet som följer av 

lag eller förordning än den som anges i 15 kap. 5 § sekre-

tesslagen (1980:100).

 

6 § Personuppgifter i nationella och regionala kvalitets-

register får inte behandlas för några andra ändamål än de 

som anges i 4 och 5 §§.

Personuppgiftsansvar 
7 § Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får 

vara personuppgiftsansvariga för central behandling av 

personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitets-

register.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-

mer får besluta om undantag från första stycket.

I 2 kap. 6 § finns allmänna bestämmelser om personupp-

giftsansvar.

Personuppgifter som får behandlas 
8 § Endast sådana personuppgifter som behövs för än-

damål som anges i 4 § får behandlas i ett nationellt eller 

regionalt kvalitetsregister.

En enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett 

nationellt eller regionalt kvalitetsregister endast om det 

inte är tillräckligt för ändamål som anges i 4 § att an-

vända kodade personuppgifter eller personuppgifter som 

endast indirekt kan hänföras till den enskilde.

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § PUL 

(1998:204) och som inte rör hälsa samt uppgifter om 

lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § samma lag får 

behandlas endast om regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.

Utlämnande genom direktåtkomst 
9 § En vårdgivare får ha direktåtkomst till de uppgifter 

som vårdgivaren lämnat till ett nationellt eller regionalt 

kvalitetsregister.

Bevarande och gallring 
10 § Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt 

kvalitets register ska gallras när de inte längre behövs för 

det ändamål som anges i 4 §.

En arkivmyndighet inom ett landsting eller en kommun 

får dock föreskriva att personuppgifter i ett nationellt 

eller regionalt kvalitetsregister som förs inom landstinget 

eller kommunen får bevaras för historiska, statistiska eller 

vetenskapliga ändamål.

Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt 

har meddelat föreskrifter enligt 7 § andra stycket, får 

regeringen eller myndigheten också föreskriva att per-

sonuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller 

vetenskapliga ändamål.

Länkar
Patientdatalagen
www.regeringen.se

Patientdatalagen (Pdl)- sFs 2008-355, utfärdad   den 29 maj 2008.  7 kap. nationella och regionala kvalitetsregister



legala förutsättningar baserat på  
Patientdatalagen
Patientdatalagen (PdL) (SFS 2008:355) trädde i kraft den 
1 juli 2008. För register som redan fanns vid detta datum 
gäller övergångsbestämmelser till och med 1 juli 2009. Från 
detta datum gäller punkterna nedan för samtliga Nationella 
Kvalitetsregister. Det är inte enkelt att tolka vad lagen inne-
bär utifrån dagens praktiska verklighet och arbete kommer 

att fortsätta på nationell nivå för att konkretisera innehållet. 
En rapport är utarbetad av Sveriges Kommuner och Lands-
ting, se referens. 

Nedanstående lista är en sammanfattande orientering 
i vad lagen innebär, men för register som ska vidta åtgär-
der är det viktigt att läsa hela kapitlet i rapporten eller 
vända sig till en jurist eller till Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
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•   Kvalitetsregistret ska ha en eller flera myndigheter inom 
hälso- & sjukvård som är centralt personuppgiftsansvarig. 

•   Kvalitetsregistret ska definiera för vilket ändamål som 
kvalitetsregistret förs. Endast ändamål för att systema-
tiskt och fortlöpande utveckla och säkra vården får an-
vändas som primärt ändamål i ett nationellt kvalitets-
register. Om även ändamål som vård och behandling 
används ska dessa uppgifter separeras från kvalitetsre-
gistret och registreras i patientjournal. 

•   Kvalitetsregistrets centrala personuppgiftsansvariga ska 
identifiera vilka vårdgivare som har lokalt personupp-
giftsansvar.

•   Kvalitetsregistrets centrala personuppgiftsansvariga mås-
te, baserat på vad som är tillåtet, fatta aktivt beslut om 
personnummer eller namn ska/kan användas för kvali-
tetsregistrering och dokumentera skälen för detta beslut. 

•   Personuppgifterna i kvalitetsregistret ska kodas (om inte 
beslut att personnummer eller namn krävs har fattats 
enligt ovan). 

•   Variablerna som ingår i kvalitetsregistret ska väljas med 
utgångspunkt i vad som krävs för att fortlöpande utveck-
la och säkra vårdens kvalitet. 

•   Om det anses nödvändigt att registrera känsliga person-
uppgifter utöver hälsodata ska tillstånd från regeringen 
eller aktivt dokumenterat samtycke inhämtas. 

•   Om någon extern (i en organisation utanför den organi-
sation som är centralt personuppgiftsansvarig) ska utfö-
ra analys av data på aggregerad nivå ska ett biträdesavtal 
finnas mellan organisationerna. 

•   Rutin och funktion för begäran om registerutdrag ska 
finnas.

•   Central personuppgiftsansvarig ska kräva av lokala person-
uppgiftsansvariga att patienten informeras. (Det gäller ex-
empelvis vilka uppgifter som samlas och varifrån de hämtas 
för rapportering till kvalitetsregistret, uppgift om vilka ka-
tegorier av mottagare som personuppgifterna kan komma 
att lämnas ut till, till exempel att det kan bli aktuellt att 
uppgifterna lämnas till forskare för forskningsändamål, att 
patienten har rätt att begära utplåning ur kvalitetsregistret 

samt omfattningen av ett samtycke till registrering av käns-
liga personuppgifter utöver hälsodata).

•   Om samkörningar med andra datakällor beslutas, som 
inte patienten informerats om, ska den informationen 
publiceras på exempelvis webbplatser eller tidningsan-
nonser.

•   Uppgifterna i kvalitetsregistret ska gallras då de inte 
längre behövs för kvalitetsändamål. 

•   Behörighetsregler ska finnas för vem/vilka som har till-
gång till vilka personuppgifter. 

•   Kvalitetsregistrets centrala personuppgiftsansvariga 
måste besluta om vilka aggregerade presentationer som 
ska kunna tillhandahållas till de registrerande enheterna 
i rapportfunktioner el dylikt. 

•   Rutin för hur enheter ska kunna begära ut icke beslutade 
aggregerade analyser ska finnas.  

•   Rutin och funktion för utplåning av personuppgifter ska 
finnas.

•   HSA1, SITHS2, BIF3 ska tillämpas för behörighet och 
loggning.

Länkar

Pul-avtal
www.alecta.se

Referenser
 Kortversion IFK2 – Gemensam utveckling av informations-

hantering för Nationella Kvalitetsregister. Sveriges Kommuner 

och Landsting.

Slutrapport PDLiP. Patientdatalagen i praktiken. Sveriges Kom-

muner och Landsting

1   HSA Standardiserat sätt att katalogisera verksamhetsinformation 
för aktörer inom vård och omsorg , samt att utveckla en nationell 
IT-infrastruktur

2   SITHS Säker IT inom Hälso- och Sjukvården, en nationell säkerhets-
lösning för elektronisk identifiering

3   BIF Bastjänster för informationsförsörjning. Nationellt arbete för 
att erbjuda ett antal grundläggande funktioner för säkerhet och 
infrastruktur som tillgängliga tjänster.



 

Patientdatalagen är det regelverk som i första hand gäl-

ler för kvalitetsregister. Om något område ej reglerats 

via PdL gäller Personuppgiftslagen. I handboken tas två 

exempel upp nedan:

Exempel 1

Etikkprövningslagen reglerar endast ansökan om forsk-

ning med hjälp av registerdata, se tidigare kapitel om 

forskning När registerdata med personuppgifter an-

vänds i forskningsprojekt regleras de av Personupp-

giftslagen (PUL)och således inte av Patientdatalagens 

kapitel om kvalitetsregister.

Nedan följer gällande paragraf angående forskning 

och statistik.

Forskning och statistik

19 § Känsliga personuppgifter får behandlas för

forsknings ändamål om behandlingen godkänts enligt 

lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor.

Känsliga personuppgifter får behandlas för statistik-

ändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt som 

sägs i 10 § och om samhällsintresset av det statistik-

projekt där behandlingen ingår klart väger över den risk 

för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet 

som behandlingen kan innebära.

Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kom-

mitté, skall förutsättningarna enligt andra stycket an-

ses uppfyllda. Med forskningsetisk kommitté avses ett 

sådant särskilt organ för prövning av forskningsetiska 

frågor som har företrädare för såväl det allmänna som 

forskningen och som är knutet till ett universitet eller 

en högskola eller till någon annan instans som i mer be-

tydande omfattning finansierar forskning.

Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana 

projekt som avses i andra stycket, om inte något an-

nat följer av regler om sekretess och tystnadsplikt. Lag 

(2003:466).

Exempel 2

Ett liknande förhållande föreligger gällande utdrag ur re-

gister. Det finns i nuläget inte reglerat i Patientdatalagen. 

Därför är det Personuppgiftslagens 26 § som gäller.

26 § Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till 

var och en som ansöker om det en gång per kalenderår 

gratis lämna besked om personuppgifter som rör den 

sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter 

skall skriftlig information lämnas också om

a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas,

b) varifrån dessa uppgifter har hämtats,

c) ändamålen med behandlingen, och

d)  till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som 

uppgifterna lämnas ut.

En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen 

hos den personuppgiftsansvarige och vara underteck-

nad av den sökande själv. Information enligt första 

stycket skall lämnas inom en månad från det att ansö-

kortversion av Pul (1998:204)
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kan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får infor-

mation dock lämnas senast fyra månader efter det att an-

sökan gjordes.

Information enligt första stycket behöver inte lämnas om 

personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga 

utformning när ansökan gjordes eller som utgör minnes-

anteckning eller liknande. Vad som nu sagts gäller dock 

inte om uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller om 

uppgifterna behandlas enbart för historiska, statistiska el-

ler vetenskapliga ändamål eller, när det gäller löpande text 

som inte fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har 

behandlats under längre tid än ett år.

Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och 

tystnadsplikt.

Länkar:
Patientdatalagen
www.regeringen.se

Personuppgiftslagen, full text
www.riksdagen.se

datainspektionen
www.datainspektionen.se
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öppenhet och allmän handling
Det är önskvärt med en hög grad av öppenhet för Natio-
nella Kvalitetsregister och det är en fördel att tänka ige-
nom vad reglerna om allmän handling innebär. Landsting/
regioner och sjukhus som drivs av dessa är att betrakta som 
myndigheter i lagens mening och handlingar som inkom-
mer till eller upprättas hos myndigheter är att betrakta som 
allmän handling. Om inte handlingen omfattas av sekre-
tess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är 
den allmänna handlingen en offentlig handling. Allmänna 
handlingar som är offentliga omfattas av offentlighetsprin-
cipen som ger var och en rätt att ta del av dessa handlingar. 
Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården kan vara 
centralt personuppgiftsansvariga för nationella kvalitetsre-
gister och då denna myndighet genom ett sjukhus tar emot 
data från sjukhus i andra landsting och lagrar dessa i en 
databas, gör sammanställning och årsrapporter och även 
skickar data tillbaka till dessa sjukhus är dessa handlingar 
att betrakta som allmänna och i avidentifierat skick även 
offentliga. Detta faktum bör man beakta då ett nationellt 
kvalitetsregister upprättas.

internationellt samarbete
Det kan förekomma att ett Nationellt Kvalitetsregister re-
dan i begynnelsestadiet planerar att bli internationellt. 

En av de saker som man bör ta reda på i ett sådant fall 
är de legala aspekter som gäller för de aktuella länderna. 
Olika länder har olika regler för hur känslig personbunden 
information får hanteras i register respektive på Internet. 
Vår nuvarande personuppgiftslag har sitt ursprung i ett 
EU-direktiv från 1995 som gäller känslig personbunden in-
formation, det s.k. dataskyddsdirektivet. Personuppgiftsla-
gens regler följer direktivets bestämmelser. Direktivet 
skulle i princip vara genomfört i alla EU-länders nationella 
lagstiftning vid utgången av 1998.  

Varje land har en eller flera organisationer som hanterar 
etiska frågor. Dessa kan nås via EU-kommissionens hemsida. 

Ett internationellt samarbete kan se olika ut. De aktuel-
la länderna kan samla in data var för sig och sedan jämföra 

aggregerade data. Sådana samarbeten förekommer t.ex. när 
det gäller kärlkirurgi och ortopedi.

En internationell specialistförening kan upprätta ett 
register som deltagare från olika länder rapporterar till. Så-
dana register har funnits i flera år exempelvis inom ögonki-
rurgi. Patienters ID i ett sådant register baseras på löpnum-
mer som varje deltagande enhet kodar. 

Det finns även exempel på europeiska register som till-
kommit som EU-projekt med all tillhörande byråkrati och 
regelverk.

Ytterligare en modell är ett svenskt Nationellt Kvali-
tetsregister dit t.ex. nordiska grannländer vill ansluta sig. 
Exempel på sådana register är register för ovanliga tillstånd 
eller åtgärder, t.ex. medfödd grå starr.

Internationellt samarbete inom kvalitetsregister kan 
vara mycket värdefullt, inte minst om registret avser ovan-
liga tillstånd. Överväger man ett samarbete över gränserna 
kräver det dock mycket förberedelser på grund av de legala 
aspekter som omnämnts men också på grund av olikheter 
i kultur och organisation. I de flesta fall tjänar man på att 
etablera ett nationellt register först som man vet fungerar 
till alla delar innan man överväger att samla in data över 
nationsgränser. 

Bedömningsgrunder vid medelstilldelning
Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 
Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, 
Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet och Svensk 
sjuksköterskeförening diskuterar i en central beslutsgrupp 
hur stödet för de Nationella Kvalitetsregistren och kompe-
tenscentra ska utformas. Ärenden bereds gemensamt och 
gruppen fattar beslut om medelstilldelning. Beslut fattas 
under december månad då besked också delges sökanden. 

Beslutsgruppen har tagit initiativ till en årligen återkom-
mande Kvalitetsregisterkonferens i oktober. Syftet med den-
na konferens är dels att möjliggöra för registerhållarna att 
utbyta erfarenheter, dels att öka kännedomen om registren i 
sjukvården bland verksamhetsansvariga och politiker. 
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Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister 
En särskild grupp har engagerats för att bistå Beslutsgrup-
pen med granskningen och prioriteringen av ansökningar. 
Inom gruppen finns expertkunskap som förutom hälso- 
och sjukvård rör epidemiologi och statistik, registerdrift 
och kliniskt förbättringsarbete. Expertgruppens uppgift är 
att verka för kvalitetsregistrens utveckling och att genom 
beslutsunderlag bidra till att de medel som står till förfo-
gande används så kostnadseffektivt som möjligt. 

Övergripande principer för medelstilldelning är:
Relevans
Registrets relevans för kvalitetssäkring i ett nationellt per-
spektiv; problemets allvarlighetsgrad, volym, kostnader 
samt behov av kvalitetssäkring inom berört område.

Design
Registrets möjlighet att generera relevant information som 
kan återföras till sjukvården med kvalitetshöjning som 
sannolik effekt; design (uppläggning, innehåll, arbetssätt), 
förankring, process- och resultatmått, täckningsgrad.

Kompetens
Registerhållarens och övriga sökandes kompetens vad gäl-
ler att driva ett kvalitetsregister.

Analys/återkoppling
Analyser, rapportering och återföring av kunskap till sjuk-
vården samt registrets betydelse för kliniskt förbättrings-
arbete. 

Ansökningshandlingarna bedöms utifrån sin kvalitet inom 
dessa fyra områden. Särskilt gäller att registret skall:
•   Innehålla individbundna data om diagnos, medicinska 

och andra åtgärder och resultat.
•   Ha inomprofessionellt stöd, t ex genom engagemang från 

specialistförening. 
•   Svara för kontaktkonferenser och återrapportering.
•   Omfatta offentligt finansierad verksamhet oavsett drift-

form och om möjligt även inkludera privat finansierad 
vård.

•   Ha hög, helst nationell, täckning.

Den övergripande principen vid medelstilldelning för fort-
satt drift av ett tidigare etablerat register är:
•   Att alla aktuella handlingar och uppgifter uppdateras 

varje år.
•   Att registret lämnar en årsrapportering samt verksam-

hetsberättelse.
•   Att registerhållaren kan motivera betydelsen av att fort-

sätta driva registret till exempel genom fortsatt god täck-
ningsgrad, utveckling av resultatmått, samverkan samt 
effekter på verksamhetsutvecklingen.

Länkar:
www.kvalitetsregister.se
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medelstilldelning
Sveriges Kommuner och Landsting svarar för handläggning 
av medelsansökningar, beredning inför beslut i Besluts-
gruppen samt utbetalningar. Ansökningsperioden är an-
passad till det statliga budgetåret och framgår av ansök-
ningscykeln nedan. Ansökningsformulär samt information 
”Ansökningsanvisningar för anslag till Nationella Kvalitets-
register” finns på hemsidan, se länkar.

Ansökan består av två delar:
•   Uppgifter i en webbansökan
•   Formell ansökningshandling – Förstasidan utgör den for-

mella ansökningshandlingen och kan skrivas ut när an-
sökan är skickad elektroniskt. Sidan undertecknas och 
skickas per post till Sveriges Kommuner och Landsting. 

Ansökningsformuläret innehåller fem delar:
•   Kontaktuppgifter 
•   Sammanfattning
•   Övrig information om registret 
•   Innehåll: Bakgrund/Mått/Datafångst/Analys och åter-

koppling/Verksamhetsutveckling och förbättringsresul-
tat/Kompetens och samverkan

•   Finansieringsbehov

Ansökningscykeln
•   Utlysning 
     I början av juni sker en utlysning om att anslag finns att 

söka. Då finns även ansökningsanvisningar tillgängliga. 
•   Ansökningsperiod 
     I mitten av juni öppnas det så kallade ansökningssys-

temet där tidigare registerhållare kan logga in på sina 
ansökningskonton och nya sökanden kan registrera 
ansökningskonton. Kontot är sedan beständigt för näst-
följande ansökningsperioder.

•   Sista ansökningsdag
     I mitten av september stängs ansökningssystemet vilket 

innebär att ansökan ska vara inskickad elektroniskt samt 
att ett särskilt blad ska vara utskrivet, undertecknat och 
inskickat per post. Det är det undertecknade bladet som 
utgör den formella ansökan. De som fick anslag föregåen-
de år skall i ansökningssystemet bifoga en analyserande 
årsrapportering och en verksamhetsberättelse.

•   Beredningsprocess
     Ansökningarna bereds i två steg. Först går Expertgrup-

pen igenom ansökningarna och sedan går Beslutsgrup-
pen igenom dem och fattar beslut.

•   Beslut
     Beslut fattas om medel i december och slutgiltigt utlå-

tande/feedback till registren fastställs.

Finansiering

Figur 7.  Ansökningscykeln



•   Beslut och utlåtande skickas ut
     Det formella beslutsbrevet innehåller ett utlåtande som 

ger feedback till registret om vad det borde vidareut-
veckla både om det beviljats medel eller inte riktigt 
uppnådde de krav som finns för att beviljas medel.

•   Rekvirering av anslag 
     Då det formella beslutbrevet kommit registerhållaren 

tillhanda kan anslag rekvireras.

Länkar:
www.kvalitetsregister.se

deltagaravgift
I vissa register kan deltagaravgift bli aktuellt. Beslut om 
detta måste vara förankrat inte bara i användargruppen 
utan också av klinikledning och i förekommande fall sjuk-
vårdshuvudman. Avgiften kan vara årlig eller bestå av en 
engångssumma samt kan betalas av deltagande klinik. 

Man måste bestämma om avgiften ska vara lika för alla 
eller om den skall baseras på antal fall/registreringar. Det 
är också viktigt att i förväg besluta i enighet vad man skall 
göra om någon i slutändan vägrar betala.

externt stöd
Forskningsmedel
Forskningsmedel kan i regel bara bli aktuellt som ersätt-
ning för delprojekt i en registrering. Ett Nationellt Kvali-
tetsregisters viktigaste syfte är ju att förbättra kvaliteten 
inom rutinsjukvården och denna verksamhet kan knappast 
betalas i sin helhet av forskningsmedel.

Industrisamarbete
Bidrag till register kan fås från industrin och från fonder 
och patientföreningar. Exempel på sådana bidrag finns från 
Hjärt-lungfonden, Synskadades riksförbund och Diabetes-
förbundet för att nämna några. Bidrag kan också utgå från 
specialistförening. Ett sådant bidrag kan vara kopplat till 
en viss prestation, t ex sammanställning och tryckning av 
årsrapport med specialistföreningens logga. När det gäller 
bidrag från industrin måste man noga tänka igenom effek-
terna på registrets trovärdighet och neutralitet. 
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Nya Nationella Kvalitetsregister bör i första hand vända 
sig till ett kompetenscentrum och diskutera en anslutning 
till en befintlig registerplattform. Stora utvecklingsinsat-
ser kommer nämligen att behövas i en snar framtid för att 
knyta samman kvalitetsregister och journalsystem, se vi-
dare i stycket om den Nationella IT-strategin.

Det man vid val av registerplattform bör kontrollera är 
att databassystemet bygger på en modern server och att det 
är enkelt att generera nya in- och utrapporteringsformulär, 
att Internetkommunikationen sker med SSL, att systemet 
har full spårbarhet i datatransaktioner, att alla inloggningar 
i systemet registreras, att systemet valideras, etc.

Det bör dessutom finnas administrativa funktioner för 
hantering av behörigheter, t.ex. för underhåll och uppdate-
ring av ett användarregister med användaridentiteter och 
lösenord. Den nya patientdatalagen kräver ökad säkerhet 
gällande lösenord (som inte får vara för enkla) och att an-
vändaridentiteten autentiseras via smartcards för nya regis-
ter. På sikt kommer tidigare byggda register att anpassas.  

Datainspektionen och Post- och Telestyrelsen ger ut 
flera riktlinjer och rekommendationer för såväl säker in-
ternetkommunikation i allmänhet som för vårdens kvali-
tetsregister i synnerhet.

Länkar:
nationella kvalitetsregister
www.kvalitetsregister.se

datainspektionen
www.datainspektionen.se

Post- och telestyrelsen
www.pts.se

nationella it-strategin
Den Nationella IT-strategin inom vård och omsorg fast-
ställdes 2006. Den innehåller bland annat att all vårdinfor-
mation ska ha en enhetlig struktur och terminologi och 
att vissa nationella IT-tjänster behövs för att möjliggöra 
standardiserad och säker överföring av information mellan 
system. 

För de Nationella Kvalitetsregistren har särskilda pro-
jekt drivits på området. I ett första projekt som kallas IFK1 
(Informationsstruktur För Kvalitetsregister) togs en ge-
mensam informationsstruktur fram. Många olika register 
var med i detta arbete för att säkerställa att den blev ge-
nerisk. Ett test gjordes sedan genom att Nationella Diabe-
tesregistret anpassades till informationsstrukturen och en 
överföring från ett journalsystem implementerades. 

I ett ytterligare projekt (IFK2) sammanställs nu de an-
passningar som Nationella IT-strategin och de nationella 
IT-tjänsterna kommer att kräva av de Nationella Kvalitets-
registren för att de ska kunna dra nytta av automatisk över-
föring i framtiden. Grundrapporten publicerades februari 
2009, men därefter ska en pilottest genomföras för regist-
ret RiksSvikt (för hjärtsviktspatienter) som används i både 
primärvård och slutenvård. Justeringar baserat på de lärdo-
mar som dras görs sedan.

Utgångspunkten för integrationen mellan journalsys-
tem och kvalitetsregister i IFK2 har varit att strukturerad 
information överförs från journalsystemen till kvalitets-
registren, men att det är kvalitetsregistren som flexibelt 
måste förfoga över innehåll och valideringsregler. Den lös-
ning som IFK2 beskriver innebär att ett kvalitetsregister 
beskrivs och definieras som mallar med hjälp av utpekade 
metoder och verktyg. Journalsystemen har funktioner som 
gör att de kan hämta mallarna som kvalitetsregistren de-
finierat och lägga in dem i journalsystemen. För att infor-

val av system för datahantering
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mationen sedan ska kunna överföras används nationella 
överföringstjänster och säkerhetsfunktioner. 

kravspecifikation
En viktig uppgift inför upphandling av system är att skriva 
en tydlig kravspecifikation. Den utgör en bas för uppbygg-
nad av inmatningsformulär och rapporter. I kravspecifika-
tionen ska framgå antal formulär som behövs för inrappor-
tering. Ofta är det naturligt att använda ett formulär för t ex 
utgångsvärden, bakgrundsdata eller preoperativa data. Ett 
nytt formulär krävs oftast för slutstatus, uppföljningsdata 
eller data för enskilda behandlingstillfällen. Varje enskilt 
inrapporteringsformulär kostar pengar i framställning och 
vid uppdatering eller ändring. Av ekonomiska skäl bör man 
vara restriktiv med antalet formulär samtidigt som det får 
vägas mot den praktiska nyttan av att ha olika formulär för 
data som samlas in vid helt olika tillfällen.

Personnummer är praktiskt att använda som identifika-
tion och rekommenderas. Personnummer gör att man kan 
söka i andra register om en sådan önskan uppstår och man 
kan alltid vara säker på korrekt identifiering.

Följande måste man tänka igenom och ta ställning till vid 
utformning av kravspecifikation:
•  Siffervärden
•  Tecken
•  Antal heltal
•  Antal decimaler
•   Begränsningar (t.ex. min/maxvärden, validitetskontroll 

för orimliga värden)

Frågor med olika svarsalternativ:
•  Möjlighet att markera ett eller flera svar
•  Behövs en ”Övrigt-ruta”?
•   Ja/Nej-frågor: 

Om ja, ska ytterligare boxar visas?
•  Obligatoriska eller valbara variabler?
•  Utrymme för fri text

Ett exempel på inmatningsformulär via webben finns som 
bilaga 1 i denna rapport. Exemplet gäller registrering av 
barnkataraktoperationer.

rapporter
Det finns flera goda skäl att utveckla ett antal olika typer 
av rapporter. Underhåll av registret och kontroll av data-
kvalitet underlättas t.ex. av rapporter som optimerats för 
just detta ändamål. En annan utformning av rapporter be-
hövs för att beskriva vårdprocesser och ytterligare annan 
utformning för att redovisa behandlingsresultat.  

Datakvalitet
Decentraliserad registrering av data via Internet kräver 
särskilda insatser för hög datakvalitet i registrerade data. 
Utöver registreringssystem som varnar för eller förhindrar 
registrering av otillåtna variabelvärden, krävs regelbunden 
kontroll av att registrerad information är komplett och 
konsistent.

För detta arbete behövs särskilda rapporter, t.ex. lis-
tor med uppgifter som bör verifieras, listor som redovisar 
orimliga kombinationer av patienternas egenskaper eller 
händelser och listor som redovisar avsaknad av värden på 
nyckelvariabler. 

Det är en fördel om sådana rapporter kan genereras själv-
ständigt på den enskilda kliniken eftersom det är där kon-
troll och rättning av data hanteras. Registrets datakvalitet 
bör också fortlöpande kontrolleras centralt, särskilt viktigt 
är att fastställa status inför årsrapporteringen. 

Vårdprocesser
En viktig del av datakvalitetsarbetet är att kontrollera pa-
tienters behandlingshistorik, t.ex. variation av HbA1c över 
tiden eller konsekutiva protesåtgärder per led: primär, re-
vision, rerevision, etc. 

Rapporter med sådan information kan vara ett viktigt 
stöd för den behandlande läkaren om de tydligt redovisar 
enskilda patienter. Informationen bör dock i så fall också 
vara inkluderad i patientens journal. 
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I aggregerad form kan vårdprocessdata användas för 
förbättringsarbete i samband med jämförelser av olika 
vårdrutiner och behandlingsmetoder. Information om 
patientflöden är också viktig för att kunna effektivisera 
verksamheten genom att identifiera och undanröja flask-
halsfenomen. 

Figurer med s.k. spaghetti eller trellis/lattice plots (dia-
gram som beskriver individuell förändring) är ofta använd-
bara för att beskriva individuella händelser över tid men 
även andra former av tidsseriediagram kan användas. 

Behandlingsresultat
Alla jämförelser som baseras på observerade patientdata och 
som görs med syfte att vara vägledande för nya patienter är 
förenade med en viss urvals- och mätfelsosäkerhet. Särskilt 
viktigt är det att denna osäkerhet uppmärksammas vid jäm-
förelser av behandlingsmetoder, läkemedel, proteser, etc. 

Statistiska analysmetoder används då för att kvantifiera 
de slumpmässiga och systematiska effekter som kan ha 
påverkat observerade data. Informationen i ett kvalitets-
register betraktas härvid, även om registret är heltäckande, 
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som ett slumpmässigt stickprov draget från en abstrakt 
population omfattande alla de individer som är, blir eller 
har varit aktuella för den studerade behandlingsmetoden, 
läkemedlet, protesen eller ingreppet. 

Patienternas egenskaper bör beskrivas på ett sätt som 
underlättar tolkningen av de statistiska analysresultaten. 
Fördelning av kön, ålder, längd, vikt, komorbiditet, etc. kan 
vara viktig och behöver redovisas ingående. 

Sådan information kan också ligga till grund för utvärd-
ering och fortlöpande kontroll av registrets täckningsgrad.

En resultatrapport kan redovisa resultat för den egna 
kliniken kompletterade med riksgenomsnitt eller andra 
referensvärden. Jämförelser gjorda på detta sätt kan tjäna 
som god inspiration till förbättringsarbete; personer vid 
den egna kliniken ser vad som är möjligt att uppnå. För 
att minska riskerna med att resultaten feltolkas bör dess 
osäkerhet dock alltid redovisas.

Konfidensintervall är lämpliga för detta ändamål och de 
bör presenteras på ett adekvat sätt. Vid rangordning av kli-
niker bör det t.ex. anges konfidensintervall för rangtalen, 
inte för de underliggande rangordnade behandlingsresul-
taten. 

Man bör bestämma om det finns anledning att ha flera 
typer av rapporter.

Frekvenser
En standardrapport kan bestå av frekvenstabeller. Frekvens-
tabellen kan bestå av absoluta siffror samt procent.

Exempel 1
Kön: Kvinnor: 32 (60 procent). När det gäller vissa siffer-
uppgifter kan man önska medelvärden eller medianvärden. 
Om önskvärt kan minimivärden och maximivärden anges 
liksom percentiler.

Exempel 2
Medelålder 77,5, medianålder 75. Väntetid: Medelväntetid 
5,3 månader, min 2,5, max 14,3, 90-percentil 12 månader.

Ibland kan siffervärden ha både negativa och positiva 

tal. I så fall måste man bestämma om till exempel medel-
värden skall räknas på absoluta tal eller med rätt tecken.

Ett exempel på en rapport via webben finns som bilaga 2 
i denna handbok. Exemplet är hämtat från ett europeiskt 
register för kataraktoperation.

Urval
En viktig fråga är vilka urval man vill kunna göra när man 
tar ut en standardrapport. Vill man kunna be om en viss 
tidsperiod, vill man kunna göra urval på kön, åldersklasser, 
typer av behandling, typer av t ex preoperativa omständig-
heter? Man måste också diskutera öppenheten för registret 
och bestämma om man skall kunna göra urval på enskild 
vårdgivare när man tar ut en rapport.

Jämförelser
En standardrapport kan innehålla data dels för den egna 
enheten, dels för hela databasen under en begärd tidspe-
riod. Är man intresserad av att jämföra olika enheters re-
sultat för benchmarking kan enheternas medelvärden eller 
frekvenser visas som stapeldiagram med angivande av den 
egna enheten medan övriga enheter är anonyma. En jäm-
förelse på detta sätt kan tjäna som inspiration till förbätt-
ringsarbete. Den egna enheten ser vad som är möjligt att 
uppnå. Om stapeldiagrammet används för att kora bästa 
enhet eller peka ut sämsta enhet måste det kompletteras 
med konfidensintervall så att man vet vilken osäkerhet 
som präglar resultatet.

Öppna jämförelser – jämförelser mellan landsting
Rapporten Öppna jämförelser – jämförelser mellan lands-
ting planeras att ges ut årligen. Tre rapporter har publice-
rats 2006, 2007 och 2008.

I rapporten publicerar Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Landsting tillsammans lätt tillgängliga och 
överskådliga jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet 
och effektivitet. Jämförelserna baseras på 101 indikatorer (år 
2008) som redovisas under rubrikerna medicinska resultat, 
patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. För varje 
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indikator presenteras diagram där landstingen jämförs med 
varandra. Vidare finns vissa jämförelser av utveckling över 
tid. Vissa data presenteras även på sjukhusnivå, dock utan 
anspråk att utgöra egentliga kvalitetsjämförelser.

Inga slutsatser dras, utan rapporten överlämnas till 
landstingen och till den hälso- och sjukvårdspolitiska de-
batten för vidare analys och diskussion. Rapportens syfte 
är att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvår-
den öppen för insyn, ge ett sakligt underlag för den offent-
liga debatten och stimulera hälso- och sjukvården till ökat 
lärande och förbättrande resultat.

En rapport för 2009 är planerad. Rapporten kommer att 
utökas vad gäller indikatorer och antal Nationella Kvalitets-
register som levererar data. 

Länkar:
sveriges kommuner och landsting 
www.skl.se

årlig avrapportering
Nationella Kvalitetsregister, som får anslag från Sveriges 
Kommuner och Landsting, är förutom redovisning till del-
tagande enheter också skyldiga att lämna en årlig rappor-
tering och en verksamhetsberättelse till Beslutsgruppen. 
Dessa dokument ska lämnas in i samband med ny anslags-
ansökan i september.

årsrapportering
Årsrapporteringen är i första hand till för att visa det värde 
registret tillför vården och hur registret kan användas för 
att förbättra vården, och på så sätt stimulera rapporterande 
kliniker till fortsatt registrering och förbättring. Rapporte-
ringen ska ske på det sätt som anses mest ändamålsenligt, 
till exempel en rapport för hela året eller uppdelad i olika 
perioder. Enligt det regelverk som Beslutsgruppen fastställt 
skall all resultatredovisning i de etablerade registrens års-
rapporter från och med 2007 ske med namngivna kliniker. 

Årsrapporteringen skall vara analyserande, kommen-
terande och värderande. Där ska redovisas vilka förbätt-
ringsarbeten som under året gjorts och görs med ledning 
av registerdata och goda exempel på lokalt arbete rekom-
menderas. Det är viktigt att årsrapporteringen, utöver 
täcknings- och anslutningsgrad, ger en bild av i vilken grad 
och på vilket sätt registret faktiskt utnyttjas av de kliniker 
som matar in data. 

Kvalitetsförbättringar i form av medicinska, funktionel-
la och patientupplevda data bör så långt som möjligt redo-
visas och analyseras över tid. Trender och förändringar bör 
relateras till nationella och/eller lokala rekommendationer, 
riktlinjer etc. I årsrapporteringen skall data presenteras 
på den aggregationsnivå som ger största möjliga informa-
tionsvärde, dvs. blir agerbart ur ett utvecklingsperspektiv 
på enskild verksamhetsnivå och på sjukvårdshuvudmanna-
nivå. Tidsseriedata, grafer och tabeller skall kommenteras i 
text med tillhörande diskussion/analys. Årsrapporteringen 
skall utformas så att även icke specialistkompetent person 
kan förstå och ta del av analyser. Den skall vara representa-
tiv för styrgruppens uppfattning.

verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redovisning av de 
aktiviteter registret deltagit i under föregående år, till ex-
empel styrgruppsmöten, konferenser och seminarier, upp-
gifter om forskning och nya publikationer. Den ska också 
beskriva genomförda förändringar i driften och verksam-
heten, återrapportering till användarna, projekt och hur 
registrets verksamhet har bidragit till lokal verksamhets-
förbättring. Dessutom ska en ekonomisk redovisning ingå.

Länkar:
www.kvalitetsregister.se
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Bilagor
(Bilaga 1)
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   Period   aCCumalated  total

total operated   159    159    5 341

Male    57  35,8%   57  35,8%   1 893  35,4%

Female    102  64,2%   102  64,2%   3 448  64,6%

age: average   75,0    75,0    73,5

number over 70 years  120  75,5%   120  75,5%   3 829  71,69%

Previously operated  73  45,9%   73  45,9%   2 124  39,8%

other illness

Glaucoma   14  8,8%   14  8,8%   727  13,6%

AMD    31  19,5%   31  19,5%   803  15,0%

Diabetes    5  3,1%   5  3,1%   238  4,5%

Other    17  10,7%   17  10,7%   843  15,8%

type of operation

Phaco+PCL   158  99,4%   158  99,4%   4 951  93,0%

Ecce+PCL   1  0,6%   1  0,6%   261  5,0%

Phaco/Ecce+ACL   0  –%   0  0,0%   20  0,0%

Phaco+filtr.surg+ PCL  0  –%   0  0,0%   34  1,0%

Other    0  –%   0  0,0%   75  1,0%

Ecce+ filtr.surg+ PCL  0  –%   0  0,0%   0  0,0%

(Bilaga 2)
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