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Svenska folket är ett »regi-
strerat» folk: centrala register,
s k hälsodataregister, avseende
bl a cancer, förlossningar och
missbildningar används såväl
för forskningsändamål som i
andra sammanhang. 

Många har dock inte klart för
sig vilka register som finns, och
vilka möjligheter och begräns-
ningar som reglerar deras an-
vändning. Vem får tillgång till
data ur registren, och hur väl
skyddade är de mot intrång?
Det är några av de frågor som
artikeln söker besvara. 

Med regelbundna intervall dyker det
upp frågor och diskussioner kring an-
vändningsmöjligheter och eventuella
risker förknippade med de nationella
register som finns vid Socialstyrelsens
Epidemiologiska centrum (EpC).
Många har inte klart för sig vilka möj-
ligheter och begränsningar dessa regis-
ter erbjuder.

Ett antal vanligt förekommande frå-
gor:

Vilka centrala hälsodataregister
med individdata finns?
De grundläggande epidemiologiska

hälsodataregister som finns för närva-
rande är cancerregistret, det medicinska
födelseregistret (inklusive missbild-
ningsregistret) och patientregistret.

Förutom dessa tre register, som inklu-
derar levande, finns vid EpC också det
nationella dödsorsaksregistret. 

Samtliga dessa register är totalregis-
ter, dvs de omfattar alla individer som
diagnostiserats med cancer, samtliga
födda barn och alla som vårdats i sluten
vård. 

Patientregistret inkluderar dagkirur-
gi och på sikt även all öppenvård vid
sjukhus.

Tidpunkten för start av dessa register
har varierat, liksom sätten att samla in
uppgifterna (Tabell I). Läkare är skyldi-
ga att rapportera samtliga cancerfall till
de regionala cancerregistren, som i sin
tur rapporterar till Socialstyrelsen. När
det gäller det medicinska födelseregist-
ret rapporterar varje klinik kopior av
den medicinska journalen direkt till So-
cialstyrelsen (EpC). Slutligen har varje
landsting ett ansvar för att rapportera
patientuppgifter från samtliga sjukhus i
landstinget.

Vem har beslutat 
om dessa register?
Samtliga register har tillkommit un-

der olika tidsperioder och av olika skäl,
men bygger på beslut som fattats av
riksdag eller regering. För att få en mer
enhetlig lagstiftning och för att skärpa
den författningsenliga grunden för re-
gistren har riksdagen under 1998 beslu-
tat om en ny hälsodatalag, som inklude-
rar samtliga register vid EpC med per-
sonnummer. 

Regeringen är för närvarande i färd
med att utfärda förordningar som mer i

detalj preciserar innehållet i respektive
register.

Vad får registren användas till?
Det är viktigt att påpeka att person-

uppgifter i hälsodataregistren får an-
vändas enbart för forskning och stati-
stik. Data får aldrig redovisas så att en
enskild individs identitet kan röjas, oa-
vsett om uppgifterna rör en patient eller
en behandlande läkare. Detta innebär
att EpC betraktas som en separat stati-
stikenhet som inte får lämna ut individ-
uppgifter ens till Socialstyrelsens till-
synsavdelning.

Hälsodataregistren får inte heller an-
vändas för att vidta några medicinska
åtgärder eller åtgärder av administrativ
karaktär som påverkar individens eko-
nomiska eller sociala situation. Konse-
kvenserna av en felaktig uppgift i hälso-
dataregistren blir därför mindre allvar-
liga för individen.

Vem får tillgång 
till data från registren?
Den grundläggande principen för

svensk statsförvaltning är offentlighets-
principen, dvs största möjliga öppenhet
så långt inte annan lagstiftning begrän-
sar tillgängligheten. För registren vid
EpC styrs tillgängligheten av lagen om
hälsodataregister, sekretesslagen, per-
sonuppgiftslagen samt i viss utsträck-
ning under en övergångsperiod även av
den »gamla» datalagen.

Hälsodatalagen styr främst ändamå-
let: inga data får insamlas eller utlämnas
om det inte står i överensstämmelse
med lagstiftarnas intentioner och angiv-
na ändamål.

Sekretesslagens mål är att skydda
den enskilde individens integritet. För
registren gäller absolut sekretess med
s k omvänt skaderekvisit, vilket ger ett
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Tabell I. Nationella hälsodataregister. Startår och insamlingsmetod.

Register Startår  Insamlingsmetod idag Anm

Patientregistret 1962 Elektroniskt medium från Rikstäckande från 1987
sjukvårdshuvudmännen

Cancerregistret 1958 Elektroniskt medium från Från början skickades 
de regionala cancerregistren blanketter direkt till SoS

Det medicinska 1973 Blanketter (journalkopior) Födelse- och Missbildnings-
födelseregistret från respektive förlossnings- registren integrerade

enhet sedan 1980

Missbildnings- 1965 Särskilt rapporteringskort
registret
Dödsorsaksregistret (1850) Dödsorsaksintyg från SoS övertog huvudmanna-

1952 ansvarig läkare skapet 1995 från SCB.
Produktionen kvar på SCB



fullgott sekretesskydd för
dem som är registrerade.
Med absolut sekretess me-
nas att personuppgifter
inte får utlämnas på ett un-
dantag när, dvs för forsk-
ningsändamål, och då en-
bart om det är helt klart att
den enskilde inte lider
skada eller men av att upp-
giften röjs (omvänt skade-
rekvisit). 

Bakvägsidentifiering,
dvs att identifiera en per-
son med hjälp av en kom-
bination av uppgifter så-
som kön, ålder, diagnos,
hemort mm, skall ej hel-
ler vara möjligt och är inte
tillåtet. I första hand skall
avidentifierade data an-
vändas och redovisas så
att ingen enskild persons
identitet kan avslöjas.

Socialstyrelsen gör en
egen sekretessbedömning
om huruvida personupp-
gifter skall utlämnas eller
ej. För att få tillgång till
personidentifierbara data
krävs i regel tillstånd från
etisk kommitté. Socialsty-
relsen skall dock göra en
självständig sekretessbe-
dömning, och kan vägra
att lämna ut data trots till-
stånd från etisk kommitté.
Socialstyrelsens beslut kan överklagas
till Kammarrätten och i vissa fall till re-
geringen. I de fall individdata kan ut-
lämnas är detta ofta förknippat med för-
behåll, vilket bla innebär att individda-
ta skall avidentifieras efter viss tid och
att någon direktkontakt med enskilda
personer inte får tas.

Hur fullgott 
är sekretesskyddet?
Sekretesskyddet är väl utvecklat och

inkluderar, förutom det skydd som lag-
stiftningen ger, ett lokalskydd för att
obehöriga inte skall få tillträde till re-
gistren. Behörigheten att arbeta med
personuppgifter har begränsats till ett
minimum av medarbetare på EpC, och
strikta regler har utformats för hur data
skall hanteras och analyseras. Mer än
40 års erfarenhet av att hantera integri-
tetskänsliga persondata visar att sekre-
tesskyddet är mycket gott. Det finns
inte ett enda känt fall av missbruk från
centrala register, varken från Socialsty-
relsen eller Statistiska centralbyrån
(SCB). Integritetsriskerna är vanligtvis
betydligt större på lokal nivå, där intres-
set för grannen kan vara större. 

Det är också värt att kommentera att
de centrala grundregistren i regel bara
innehåller personnummer, inte uppgif-

ter om individens namn
och adress. Detta mins-
kar ytterligare riskerna
för integritetsintrång.
Enda undantaget är att
cancerregistret förutom
personnummer också in-
nehåller uppgifter om
namn. 

Kan jag få veta 
vad som står 
om mig i registren?
Enligt gällande lag-

stiftning har alla rätt att
en gång om året få ett ut-
drag av vilka uppgifter
som registrerats om en själv. Denna rätt
utnyttjas av dem som är registrerade i
relativt stor omfattning.

Krävs samtycke?
Samtycke krävs inte för att en indi-

vid skall kunna registreras i Socialsty-
relsens nationella register. Däremot
åligger det Socialstyrelsen som regis-
terhållare att informera dem som regi-
streras om ändamål och nytta med re-
gistren. 

Frågan om informerat samtycke dis-
kuterades i samband med att lagen om
hälsodataregister förbereddes. De mo-

tiv som framfördes för att frångå kravet
på samtycke var dels, och framför allt,
uppfattningen om registrens stora sam-
hälleliga värde, dels existensen av de
regler om sekretess mm som gäller till
skydd för den enskildes personliga in-
tegritet.

Hur flitigt används r egistren?
Ca 550 större externa registerbeställ-

ningar utförs årligen från registren vid
EpC. Dessutom besvaras allt fler frågor
per telefon eller genom att mer och mer
statistik läggs ut på Internet. Externa
förfrågningar och kontakter som med-
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arbetare vid EpC hade under en vecka
var betydligt fler än 300. Försiktigt räk-
nat skulle detta innebära mer än 10000
kontakter årligen. 

Dataprogrammet »Hur mår Sve-
rige?» med över 500 indikatorer om
hälsa, dödlighet, vårdutnyttjande och
sociala förhållanden i Sveriges samtliga
landsting och kommuner kan nu hämtas
hem gratis via Internet. Mer än 2000
personer har hittills utnyttjat den möj-
ligheten.

Redovisningen visar att de centrala
registren används flitigt av forskare,
hälso- och sjukvårdspersonal och utre-
dare på såväl nationell som landstings-
och kommunal nivå. Även allmänhet
och massmedier vill ofta ha statistiska
uppgifter från registren.

Trots att registren används flitigt är
möjligheterna långt ifrån uttömda. Det-
ta gäller såväl för specifika forsknings-
ändamål som för mer statistiska uppgif-
ter. Behovet av statistiska uppgifter
kommer inom ett till två år till allra
största delen att kunna tillgodoses via
interaktiva lösningar på Internet. På
EpC räknar vi med att sådana lösningar
skall finnas tillgängliga för samtliga re-
gister under år 2000. 

För forskningsändamål krävs analy-
ser på individnivå, vilket ställer större
krav såväl på sekretesshantering som på
en dialog mellan forskaren och den som
arbetar på registret om hur data skall tas
fram för att kunna besvara den fråga
som formulerats.

Behövs personnummer?
Ja, för forskningsändamål är person-

nummer nödvändigt om man vill veta
om det är samma individ exponerad för
en riskfaktor eller behandlad på visst
sätt som fem, tio eller tjugo år senare har
insjuknat eller avlidit i en viss sjukdom.

Hur är kvaliteten 
i de nationella registren?
Kvaliteten i registren varierar i unge-

fär samma omfattning som kvaliteten i
diagnossättningen inom hälso- och
sjukvården. En generell slutsats är
emellertid att registerkvaliteten är till-
fredsställande hög i både ett nationellt
och ett internationellt perspektiv. Täck-
ningsgraden i de svenska registren är
närmast fullständig; kvalitetsproble-
men gäller främst information som rör
valet av diagnoser. Bristerna i diagnos-
sättningen beror inte minst på patien-
tens ålder och detaljeringsgraden i dia-
gnosen. Diagnoserna är ofta osäkrare ju
äldre patienten är och ju mer detaljerad
den diagnos man studerar är.

Ett flertal studier av kvaliteten i de
centrala registren har redovisats [1-4],
men kvaliteten varierar över tiden, vil-
ket kräver återkommande validerings-
studier. Vi har nyligen genomfört en

omfattande validering av det nationella
hjärtinfarktregistret, som skapats ge-
nom samkörning av patientregistret
med dödsorsaksregistret. 

Över 2000 journaler granskades. Av
dem som fått diagnosen hjärtinfarkt i
det nationella registret uppfyllde 89
procent de kriterier som det nationella
registret för hjärtintensivvård (Riks-
HIA) uppställt, och ytterligare 7 pro-
cent bedömdes som trolig hjärtinfarkt
av erfaren kardiolog, dvs 4 procent var
inte hjärtinfarkt (falskt positiva). Mind-
re än 3 procent av dem som inte dia-
gnostiserats som hjärtinfarkt borde en-
ligt utvärderingen ha fått den diagnosen
(falskt negativa).

Det bästa sättet att höja kvaliteten är
att data görs lätt tillgängliga och att de
används. Det ökar motivationen att re-
gistrera om man vet att man själv eller
andra har nytta av uppgifterna.

Räddar registren liv 
och förbättrar livskvaliteten?
Ett urval av konkreta exempel på

studier från de nationella registren kan
illustrera nytta och användningsmöjlig-
heter. Vi kan inte ge en exakt uppskatt-
ning av antalet vetenskapliga studier
som bygger på data från dessa register,
men en försiktig skattning är att de re-
sulterat i betydligt fler än 1000 publice-
rade vetenskapliga artiklar.

Exempel 1: Kan en ny 
neurosedynkatastrof inträffa?
Det svenska missbildningsregistret

inrättades år 1965 som en följd av den
s k neurosedynkatastrofen, då ett stort
antal missbildade barn föddes som en
följd av att gravida kvinnor hade tagit
läkemedlet neurosedyn. Ca 130 fall
hann inträffa innan preparatet drogs in. 

Sedan andra hälften av 1995 har det
medicinska födelseregistret komplette-
rats med uppgifter om vilka läkemedel
kvinnor intagit under graviditeten. Des-
sa uppgifter kopplas till uppgifter om
eventuella missbildningar hos det ny-
födda barnet. Om neurosedynkatastro-
fen hade inträffat idag hade övervak-
ningen med hjälp av de centrala regist-
ren slagit larm efter sex till sju fall. Om-
kring hundra barn hade då sluppit all-
varliga missbildningar.

Exempel 2: 
Ökar provrörsbefruktning 
riskerna för fostret 
och det nyfödda barnet?
Under 1998 färdigställdes en omfat-

tande undersökning från Socialstyrel-
sen, där man med hjälp av data från det
medicinska födelseregistret hade kart-
lagt utfallet av alla förlossningar och
födda barn efter in vitro-fertilisering
(IVF) i Sverige under perioden
1982–1995. 

Studien visar ett ökat antal flerbör-
der efter IVF, vilket därmed skulle in-
nebära större risker för de födda barnen.
Metoderna som används vid IVF visade
troligen inte medföra någon riskökning
för barnet [5].

Exempel 3: Vilka risker löper
olika yrkesgrupper att få cancer?
Cancer–miljöregistret skapades för

att kunna besvara denna typ av frågor.
Yrkesuppgifter hämtas från folk- och
bostadsräkningar, medan uppgifter om
individernas tumörer i berörda yrkes-
grupper hämtas från cancerregistret. Ti-
diga studier från registret visade tex att
asbestexponering ökade risken för
lungsäckscancer, och att trädammsar-
bete ökade risken för näscancer. I en se-
nare uppdatering utnyttjades uppgifter
från två folk- och bostadsräkningar,
1960 och 1970, som sedan följdes upp i
cancerregistret fram till 1990-talet [6]. 

Fördelen med denna samkörning var
att man kunde studera individer med
långvarig exponering för yrkesrisker,
dvs de som haft samma yrke både 1960
och 1970. En översiktlig analys visade
att vissa tidigare misstänkta överrisker
bekräftades, tex överrisk för läppcan-
cer hos jordbrukare och fiskare, och
överrisk för lungcancer hos gruvarbeta-
re. Däremot kunde man inte påvisa nå-
gon ökad risk för urinblåsecancer hos
tandtekniker eller för hjärntumör hos
lokförare [6].

Exempel 4: Skadar rökning 
under graviditet fostret?
Med hjälp av det medicinska födel-

seregistret, som bla innehåller uppgif-
ter om den gravida kvinnans rökvanor,
har ett flertal studier publicerats som vi-
sar på rökningens negativa effekter
(dödlighet, låg födelsevikt) på fostret
[7, 8]. 

Exempel 5: Ökar läkemedlet Zelmid 
risken för neurologiska sjukdomar?
För många år sedan väcktes en miss-

tanke om att läkemedlet Zelmid orsaka-
de en sällsynt neurologisk sjukdom.
Genom att utnyttja patientregistret gjor-
des en utredning på Socialstyrelsens lä-
kemedelsavdelning som bekräftade
misstanken, och läkemedlet drogs in.

Exempel 6: Har överlevnaden 
i cancer förbättrats?
Ett stort antal studier har gjorts för att

belysa om överlevnaden för cancerpati-
enter förbättrats som en följd av olika
behandlingsmetoder. Genom att följa
upp överlevnaden för samtliga personer
som diagnostiserats med cancer från
1961 till 1991 kunde en samlad överlev-
nadsanalys göras för ett stort antal can-
cerformer [9, 10] 

Den relativa tioårsöverlevnaden för-
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bättrades från 33 procent 1961 till 44
procent för dem som diagnostiserades
1981. Förbättringen har framför allt
skett genom tidig upptäckt, minskade
risker vid operation och bättre diagnos-
metoder. För barnleukemier, testikel-
cancer och Hodgkins sjukdom har för-
bättrade behandlingsmetoder haft stor
effekt. I övrigt har behandling av cancer
haft mycket måttliga effekter på över-
levnad.

Blomqvist och medarbetare studera-
de överlevnaden för patienter som dia-
gnostiserats med koloncancer
1973–1990 i Sverige [11]. Resultaten
visade att överlevnaden i koloncancer
förbättrats avsevärt, och att patienter
som tillhörde universitetssjukhusens
upptagningsområde hade bättre över-
levnad, men att skillnaderna mellan oli-
ka områden minskade över tiden.

Exempel 7: 
Minskar östrogenbehandling 
risken för höftfrakturer 
och hjärt–kärlbesvär?
Med hjälp av patientregistret har

Ingemar Persson, Hans-Olov Adami
och medarbetare gjort flera studier som
visat att hormonbehandling för klimak-
teriebesvär kan minska riskerna för
höftfrakturer [12], för slaganfall [13]
och för hjärtinfarkt [14] med mellan 20
och 40 procent. 

Exempel 8:
Ökar K-vitamin 
till nyfödda risken för barncancer?
Vitamin K tillförs alla nyfödda för

att förebygga tidiga blödningar i hjär-
nan. En studie från England fann ovän-
tat ett statistiskt säkerställt samband
mellan injiceringen av vitamin K intra-
muskulärt till nyfödda och en ökad risk
att under barndomen utveckla cancer.
Alternativet är att ge spädbarn K-vita-
min via droppar i munnen. 

Denna studie väckte stor internatio-
nell uppmärksamhet. Eftersom Social-
styrelsen rekommenderat intramusku-
lär profylax uppstod en viss oro, och på
tre månader genomfördes en studie i
Sverige med hjälp av samkörning av det
medicinska födelseregistret och cancer-
registret. Den svenska studien, som
publicerades nationellt och internatio-
nellt, visade inga samband mellan K-vi-
taminprofylax och barncancer [15, 16].
Den brittiska studien omfattade 195 fall
och 558 kontroller, medan den svenska
studien omfattade 2346 barncancerfall
och 1,3 miljoner kontroller. 

Flera nyligen publicerade studier har
nu bekräftat den svenska studien, dvs
att det inte finns något samband. Soci-
alstyrelsen har inte heller ändrat sina re-
kommendationer. 

Exemplet illustrerar de unika förde-
lar som vi har i Sverige och övriga nor-

diska länder. Utan att i förväg kunna
veta alla tänkbara användningsområden
ger basala nationella register förutsätt-
ningar för att snabbt och kostnadseffek-
tivt studera nya frågeställningar med
hög tillförlitlighet.

Exempel 9: 
Påverkas risken för fosterskador 
av bildskärmsarbete 
under graviditet?
Misstankar om att arbete vid bild-

skärm under graviditet skulle kunna in-
nebära en ökad risk för missfall och
missbildningar framfördes från många
håll under första hälften av 1980-talet.
Ett antal undersökningar med hjälp av
de nationella registren vid Socialstyrel-
sen kunde dock inte bekräfta dessa
misstankar. 

Trots de lugnande resultaten levde
misstankarna länge kvar bland allmän-
heten, mycket på grund av massme-
diernas misstro mot de resultat som pre-
senterades. Utvecklingen sedan 1985
har dock visat att de då redovisade re-
sultaten var korrekta [17]. 

Är hälsodataregister 
kostnadseffektiva?
Vi har med redovisningen ovan för-

sökt illustrera dels nyttan med centrala
register, dels att sekretesskyddet är
mycket gott. Frågan har emellertid
ställts om det inte räcker med de regio-
nala–lokala register som redan finns på
landstingsnivå, på sjukhus, vårdcentra-
ler eller forskningsinstitutioner. 

Riksdagen har dock redan tagit ställ-
ning till värdet av centrala hälsodatare-
gister. Några av de aspekter som legat
till grund för detta beslut sammanfattas
i det följande:

Ett skäl är att stora datamaterial ökar
tillförlitligheten i analyserna. Den tidi-
gare redovisade jämförelsen mellan K-
vitaminstudierna i Sverige och Storbri-
tannien illustrerar dessa fördelar. Studi-
en kring IVF kan knappast göras någon
annanstans i världen utan att använda
centrala register. Sådana studier skulle
kosta oerhört mycket mer än vad de
svenska studierna har kostat.

En annan fördel med centrala hälso-
dataregister är att tillgängligheten till
data för externa användare generellt är
betydligt bättre än vid regionala–lokala
register. Det beror bla på myndigheter-
nas skyldighet att behandla alla lika;
den enda restriktionen för utlämnande
av data är skyldigheten att skydda den
registrerades integritet. Det går alltså
inte att vägra att lämna ut data av pro-
tektionistiska skäl eller för att andra gör
en likartad studie. Andra forskargrup-
per har därmed en möjlighet att återana-
lysera ett material eller testa egna hypo-
teser.  

Vidare finns det vid de centrala re-

gistren personal som har till huvudupp-
gift att ge service till externa använda-
re. Att upprätthålla en hög registerkom-
petens och väldokumenterade register
är lättare på nationell än på regional och
lokal nivå.

Det är nog ingen tillfällighet att per-
soner från hälso- och sjukvården ibland
hellre begär utdrag ur data från det cen-
trala patientregistret än hämtar motsva-
rande data från landstingets egna pati-
entregister.

De totala kostnaderna eller »resurs-
uppoffringen» för att registrera person-
data i hälso- och sjukvården är stora.
För att göra en bedömning av kostnads-
effektiviteten i att använda personupp-
gifter för forskning är det emellertid
mest adekvat att studera de marginella
kostnader och effekter som uppkom-
mer, dvs den extra nytta och de extra
kostnader som tillkommer för att per-
sondata utnyttjas för forskning. Kostna-
derna för den grundläggande registre-
ring av personuppgifter som behövs för
att vårda och behandla en patient, eller
effekterna av behandling, bör därför
inte tas med i en sådan analys. 

Däremot skall man ta upp alla kost-
nader som uppkommer som en följd av
att information insamlas enbart för
forskningsändamål, de kostnader som
kan hänföras till överföring av person-
data till forskningsregister, till lagring
och hantering av forskningsregistret
samt kostnaderna för de resurser som
behövs för bearbetning och analys.
Dessa marginalkostnader är betydligt
mindre än kostnaderna för registrering i
samband med vård eller behandling. 

Kostnaderna skall dessutom sättas i
relation till en alternativ användning av
resurserna. Ett alternativ är att inte alls
utnyttja persondata i forskningen, vil-
ket i sin tur innebär antingen kunskaps-
förluster eller att resurser och pengar
måste sättas in någon annanstans för att
ge samma kunskap. 

Oetiskt att inte
använda insamlade data
Kostnader och risker med att använ-

da personuppgifter i forskningen skall
alltså vägas mot den nytta som forsk-
ningsresultaten kan generera [18-20]. 

Persondata i register används inte
bara för forskning utan även i många
andra sammanhang, tex för att planera
en verksamhet, identifiera problem,
formulera mål, fördela resurser, för
kvalitetssäkring, uppföljning och utvär-
dering. I flera av dessa tillämpningar
behövs inte individdata, men person-
uppgifter är nödvändiga för att få fram
även en sådan enkel uppgift som antalet
personer som vårdats för en viss diag-
nos. Om det bara finns uppgifter om an-
talet vårdtillfällen för en viss diagnos
går det inte att säga om en person vår-
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dats tio gånger eller om tio personer
vårdats en gång. 

I aspekter kring samhällsnytta och
etik måste man också väga in frågan om
datatillgänglighet. Uppgifter som sam-
lats in för forskningsändamål med of-
fentliga medel bör också utnyttjas av så
många forskare som möjligt, naturligt-
vis med all nödvändig sekretess. Att
samla in och registrera uppgifter som
sedan inte används maximalt är oetiskt.

En grundläggande utgångspunkt i
forskningen är också att andra forskare
skall ha en möjlighet att kritiskt granska
och, om så önskas, återanalysera grund-
materialet. Det måste därför finnas sy-
stem som inte bara garanterar ett maxi-
malt skydd av personuppgifter utan
även ger maximal tillgänglighet för
forskarsamhället. God datatillgänglig-
het kräver både basresurser och en mo-
derat prissättning som inte omöjliggör
användning. 

Data bör ses som en kollektiv nyttig-
het, en del av samhällets infrastruktur.
Att data och statistik är lätt tillgängliga
är en nödvändig förutsättning i ett de-
mokratiskt samhälle för att medborgar-
na skall kunna fatta övertänkta beslut
baserade på fakta. Detta öppna förhåll-
ningssätt ligger bakom den svenska of-
fentlighetsprincipen.
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Summary

Epidemiological registries
a community asset

Måns Rosén, Anders Ericson

Läkartidningen 1999; 96: 3668-73

The article is a review of how national epi-
demiological data bases in Sweden can be used
for research and statistical purposes. Over 500
major applications from research groups and
others are dealt with annually by the National
Cancer, Hospital discharge, Medical birth, and
Cause-of-death registries, providing essential
data for studies which have yielded well over a
thousand peer-reviewed scientific papers. In
over 40 years’ Swedish experience of admin-
istering the registration of sensitive patient-
specific information on diseases, there has not
been a single case of data misuse. It is conclu-
ded that the benefits of national epidemiologi-
cal registries far outweigh the risks and margi-
nal costs of maintaining them.
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