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Databasjournaler införs i
ökande omfattning i sjukvår-
den, varför samarbetet med de
nationella kvalitetsregistren –
vilkas huvuduppgift är att följa
behandlingskvaliteten och sam-
manställa nationell jämförande
statistik – blir allt viktigare. En
undersökning visar dock att
överföringen av data till de na-
tionella registren fungerar säm-
re från kliniker med databas-
journal än från kliniker med
pappersjournal. Trots att en
fungerande koppling–integre-
ring med de datoriserade jour-
nalsystemen har en avgörande
betydelse för registrens framtid
visar dataföretagen generellt
ringa intresse för samarbete.

Den allmänna sjukvårdsdebatten är
till stor del fokuserad på möjligheten att
få vård i tillräcklig omfattning. Det när-
mast förutsätts att rätt behandling med
minimala komplikationer ges. 

Behov av kvalitetsregister
Lagstiftningen förutsätter kvalitets-

kontroll inom hälso- och sjukvården. I
litteraturen upprepas ständigt kraven på
att såväl nya som etablerade traditionel-
la behandlingsmetoder måste utvärde-
ras och behandlingsresultaten följas i
den löpande rutinsjukvården. Detta för-
utsätter prospektiva kvalitetsregister.

Syftet med nationella kvalitetsregis-
ter är att förse enskilda kliniker med un-
derlag för kvalitetsutveckling av be-
handlingsresultaten. Kvalitetsregistren
sammanställer nationell och klinikbun-
den statistik varmed den enskilda klini-
ken kan upptäcka om man avviker från
andra kliniker, och därmed analysera
och eventuellt åtgärda orsakerna. I alla

publikationer, inklusive Läkartidning-
en, där sjukvårdens kvalitet diskuterats
har kvalitetsregistrens betydelse poäng-
terats. Alla erfarenheter talar för att kva-
litetsregister medför såväl effektivare
och bättre sjukvård som besparingar. 

I landet finns idag 43 nationella kva-
litetsregister representerande de flesta
specialiteter. För att vara ett nationellt
kvalitetsregister krävs specialistför-
eningens stöd, Socialstyrelsens expert-
grupps och metodgrupps godkännande
samt finansiellt stöd via Socialstyrelsen
och Landstingsförbundet. 

Hur fungerar samarbetet 
visavis databasjournalerna?
Vid landets kliniker införs databas-

journaler i ökande omfattning, varför
registrens samarbete med dessa får allt
större betydelse. Våra ansträngningar i
gyn-op-registret att etablera samarbete
gentemot databasjournalerna har miss-
lyckats. Hos förespråkare för databas-
journal inom företag, landsting och
sjukhus är en vanlig attityd dels att da-
tabasjournalen automatiskt genererar
en databas som kan sammanställas, dels
att de lokala klinikerna själva kan lägga
in registerprotokollen i sina datajourna-
ler och därmed förse registren med be-
gärda data, varför något problem följ-
aktligen inte finns. 

Det vore intressant att veta om lan-
dets övriga kvalitetsregister har erfaren-
heter av sådana problem.

Registerhållarnas kompetens
Registerhållarna för landets kvali-

tetsregister representerar de flesta me-
dicinska specialiteter. För att registren
skall kunna bli nationellt spridda bör de
uppgifter som registreras ha erhållit na-
tionell acceptans inom de olika specia-
liteterna. Likaså måste uppgifterna vara
av värde för vården, och dokumentatio-
nen av värde för den enskilde patienten.
Registren är olika avseende såväl om-
fattning som struktur. 

Registerhållarna arbetar kontinuer-
ligt med insamlande av data från en
mängd kliniker, och sammanställer des-
sa. Landets registerhållare för nationel-
la kvalitetsregister inom sjukvården har
därför en god inblick i hur insamlandet
av kliniska data i och från sjukhus fun-

gerar. De kvalitetsregister som har egen
programvara för datainsamlandet har
erfarenhet både av hur datafångsten via
elektroniska medier fungerar och av
samarbete gentemot kliniker med data-
basjournaler.

UPPLÄGGNING
Undersökningen utfördes hösten

1998 för att utröna det generella värdet
för vården av registrens parametrar
samt registerhållarnas erfarenheter av
datainsamlande och samarbete med
system för både pappers- och data-
baserade journaler.

En enkät avseende kvalitetsregist-
rens funktion gentemot pappers- re-
spektive databasjournal konstruerades.
Enkäten och följebrevet bedömdes och
kompletterades av tre kvalitetsregister-
ansvariga samt av Socialstyrelsen. Pro-
grammerare ansvarig för två kvalitets-
registers programvara bedömde det tek-
niska sakinnehållet, och enheten för pe-
dagogiska mätningar vid Umeå univer-
sitet reviderade frågornas konstruktion
och följebrevets relevans.

Enkäten distribuerades till samtliga
43 registerhållare för nationella kvali-
tetsregister. Resultaten baseras på 37
svar (86 procent).

RESULTAT
Undersökningen visar att landets re-

gisterhållare för nationella kvalitetsre-
gister har likartade erfarenheter och
uppfattningar.

De av registren begärda uppgifterna
behövs även i vården av den enskilde
patienten. Alla registerhållare hävdar
(89 procent helt, 11 procent delvis) att
de registrerade parametrarna är natio-
nellt förankrade inom registrets specia-
litet. Registerhållarna anser (81 procent
helt, 17 procent delvis) att uppgifterna
är viktiga för dokumentationen av den
enskilde patienten. Enligt 86 procent av
registerhållarna bör mer än 75 procent
av registrets parametrar journalföras för
den enskilde patienten, oavsett om kli-
niken deltar i registret eller ej. 

De parametrar som inkluderas i re-
gistren har diskuterats inom professio-
nen som varande de viktigaste för att

Kopplingen mellan datoriserade journalsystem 
och de nationella kvalitetsregistren fungerar dåligt
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välja behandling och för att mäta den-
samma. Generellt borde det vara en för-
del för vården om de av registren begär-
da uppgifterna inkluderades i patient-
journalen.

Samarbetet mellan registren
och journalsystemen
Samarbetet mellan de nationella

kvalitetsregistren och de deltagande kli-
niker som använde pappersjournal fun-
gerar betydligt bättre än samarbetet
gentemot kliniker med databasjournal.
(Figur 1). 

I påståendet att datajournalföretagen
visat stort intresse för samarbete in-
stämmer bara en förespråkare för ett
kvalitetsregister helt, men vederböran-
de hade dock ingen egen erfarenhet av
det. I kommentarerna från de 14 som
inte instämde alls framkommer närmast
ett artigt avståndstagande till samarbe-
te. 

Databasjournalföretagen arbetar
gentemot enskilda sjukhus eller lands-
ting med paketlösningar för journalfö-
ringen inom flera specialiteter. Kvali-
tetsregistren arbetar nationellt gent-
emot en specialitet. I ett enskilt lands-
ting eller sjukhus blir då integreringen
av ett register inom en specialitet en li-
ten och oprioriterad fråga. Databasjour-
nalföretagen utför det kunden beställer
och betalar för.

Nedslående 
sammanställningsproblem 
De flesta register finns i versioner för

pappers- och elektronisk registrering.
Två tredjedelar av registren tillhanda-
håller deltagande kliniker med pro-
gramvara för registrering och export av
data. Mer än 90 procent av de deltagan-
de klinikerna använder den programva-
ran. När man lokalt på kliniker lagt in
registrens parametrar i sitt databasjour-
nalprogram och gjort datauttag ur jour-
naldatabasen till registren har det fun-
gerat dåligt och med ett betydande mer-
arbete för registren. De 23 register som
svarat att de har erfarenheter av dataut-
tag ur databasjournaler instämmer alla
att det ger problem vid sammanställ-
ning till nationella databaser. I kom-
mentarerna framkommer problem med
att de ur datajournalerna exporterade
uppgifterna inte stämmer till format och

innehåll samt att ofta hela variabelfält
saknas. De exporterade variablerna
överensstämmer inte med registrets och
måste manuellt justeras och importeras. 

Registerhållarna är eniga om att
sammanställningsproblem uppstår om
klinikerna själva lägger in registerpro-
tokollen i databasjournalen. Att varje
klinik var för sig lägger in registrens pa-
rametrar i samma programvara som
finns vid flera sjukhus är ett opraktiskt
dubbelarbete, för vilket det sannolikt
även saknas både kompetens och tid. Ju
fler individer som var för sig infogar re-
gistrets parametrar, desto fler variatio-
ner och större sammanställningspro-
blem blir följden.

Integreringen en nyckelfråga 
En integrering med befintliga jour-

nalsystem måste ges hög prioritet om
registren skall kunna verka rationellt
och effektivt. Kliniker lämnar alterna-
tivt avstår från att delta i kvalitetsregist-
ren om integrering gentemot databas-
journalen saknas på grund av det dub-
belarbete som uppstår vid registrering i
två programvaror (Tabell I). Det som
borde vara elektronikens fördel, data-
fångst vid källan, förhindras. I pappers-

journalen kan man stoppa in vilket pap-
per som helst, och vid behov kopiera
det. I flera journaldatasystem är till och
med möjligheten att manuellt kopiera
(klippa och klistra) mellan systemen
stängd; uppgifterna måste manuellt via
tangentbordet registreras i de skilda sy-
stemen. 

Med integrering skulle registren
kunna föras prospektivt, ha bättre da-
takvalitet med säkrare resultat i analy-
serna och därmed bidra till klinikernas
möjligheter att förbättra vården. Myc-
ket kostsamt, ineffektivt och rationali-
seringsbart dubbelarbete skulle undvi-
kas.

Integrering mellan kvalitetsregistren
och databasjournalerna saknas på grund
av bristande insikt om nödvändigheten
av detta för kvalitetsutveckling av vår-
den. Till detta påstående som en huvud-
orsak instämmer helt tolv register, sex
register delvis, fem instämmer inte
alls.

I kommentarerna framkommer att
det är svårt att få gehör för behovet, som
inte anses kunna lösas på lokal lands-
tingsnivå. Kliniker med pappersjournal
använder registrets protokoll (papper
eller elektroniskt). För kliniker med da-
tajournal genererar det ofta alltför myc-
ket dubbelarbete, alternativt att man
förlitar sig till datajournalen. 

I datajournalen är det möjligt att de-
finiera vilka uppgifter som alltid skall
journalföras. Utan enhetlig definition
av vad som skall dokumenteras, och
hur, kan lokala databaser inte samman-
ställas till nationella sådana. Med data-
basjournal genereras för närvarande lo-
kala databaser baserade på lokala defi-
nitioner och preferenser. Nationella re-
ferensvärden kan ej skapas eftersom det
är omöjligt att göra sammanställningar
till nationella material. Det finns inte
heller tid och resurser lokalt för att be-
arbeta dessa begränsade material. De
nationella registren har svårt nog att på
stora material inom hela specialiteten
hitta adekvata analysresurser. 

Praktiska projekt 
kan ge praktiska lösningar
Hur integreringen–kopplingen ut-

formas tekniskt och hur den skall finan-
sieras torde gå att lösa om beställarna av
databasjournalen önskar/kräver ratio-
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Figur 1. Samarbetet mellan registren och
deltagande kliniker fungerar betydligt
bättre gentemot pappersjournal än gent-
emot datajournal.

Tabell I. Om kvalitetsregistren förs separat från den löpande journaldokumentationen ger det fördröjd registrering samt sämre kvalitet på upp-
gifterna. Att kvalitetsregistren integreras–kopplas gentemot journaldokumentationen har en avgörande betydelse för registrens möjlighet att fun-
gera, framför allt gentemot datajournalsystem. Registerhållarnas svar på angivna påståenden.

Procent

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls

Utan integrering: uppgifter införs först i patientjournal sedan i registret 61 29 10
Dubbelregistrering medför sänkt datakvalitet 55 35 10
Journalintegration avgör registrens framtida funktion 42 45 13
Saknas integration lämnar/avstår kliniker från kvalitetsregistret 50 47 3
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Efter mer än 30
års utvecklings-
arbete för att finna
ett acceptabelt
manligt preventiv-
medel tyder nu
mycket på att det
inom 4–5 år finns
åtminstone ett,
men sannolikt fle-
ra, alternativ för
manlig antikon-
ception. Den mest
intensiva forsk-
ningen görs för att
skapa ett hormo-
nellt baserat me-
del – »p-spruta» –
för män. Flera
studier har visat
att androgener,
med eller utan
tillägg av gesta-
gener, är effektiva
och väl tolererade
preventivmedel.

Under senare år har
intresset hos allmän-
heten för manlig anti-
konception ökat. Kra-
vet från männen att
tillsammans med sin
partner få dela ansvaret för familjepla-
neringen blir allt tydligare. I en under-
sökning som gjordes i Sverige [1] öns-
kade 70 procent av männen i de 350 till-
frågade paren använda hormonellt ba-
serat preventivmedel, om sådant fanns
tillgängligt. Kvinnorna var betydligt
mer tveksamma till att låta sina män an-
vända hormoner och att sköta famil-
jeplaneringen.

Med täta oregelbundna intervall
kommer larmrapporter om olika pre-
ventivmedels farlighet [2]. Resultatet
brukar bland annat bli ett ökat aborttal,
delvis på grund av att inget manligt al-
ternativ finns att tillgå. Många kvinnor
upplever dessutom oacceptabla biverk-
ningar av befintliga preventivmedel och
saknar realistiska manliga alternativ.

Globalt sett litar en fjärdedel av pre-
ventivmedelsanvändande par till manli-
ga tekniker [3]. Kondom används av 10
procent, coitus interruptus av 8 procent
och 10 procent är vasektomerade. En
preventivmetod skall vara reversibel

P-spruta för män kan
vara i bruk inom fem år
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Figur 1. Möjliga angreppspunkter för manlig antikonception.

nella, väl fungerande kvalitetsregister.
Användarna av databasjournal och kva-
litetsregister är landets kliniker. Enda
möjligheten för integration är samarbe-
te mellan databasjournalerna och kvali-
tetsregistren, och att användarna kräver
och specificerar detta. 

Lösningarna återfinns inte vid skriv-
borden, i diskussioner, via utredningar
eller i sammanträdesrum utan måste ut-
formas och testas i praktiska projekt.

Konklusion
Undersökningen visar att de från fö-

respråkare för databasjournal ofta före-
slagna samarbetsformerna gentemot de
nationella kvalitetsregistren fallerar.
Den av datajournalen automatiskt gene-
rerade databasen går i normalfallet inte
att sammanställa till en nationell data-
bas. De lokala klinikerna klarar gene-
rellt inte att lägga in registerprotokollen
i sina datajournaler och exportera dem i
korrekt format.

Med integration skulle väsentliga
patientuppgifter alltid finnas på rätt
ställe, dubbelarbete skulle bortrationa-
liseras och förutsättningarna för bättre
och rationellare vård skulle öka:

• Enkätundersökningen visar att regis-
terhållarna för nationella kvalitetsre-
gister anser att integrering–koppling
gentemot databasjournaler har en av-
görande betydelse för registrens möj-
lighet att verka rationellt och effektivt
framöver. 

• Datajournalföretagen skapar det kun-
den kräver och betalar för.

• Enda möjligheten för integration är
samarbete mellan databasjournalerna
och kvalitetsregistren, och att använ-
darna kräver och specificerar detta.•

Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.


