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Att i mellanmänskliga rela-
tioner utnyttja andra för sina 
egna syften är förkastligt. Är 
det bättre när så sker i offent-
liga utredningar beställda av 
Socialdepartementet och 
Sveriges Kommuner och 
landsting? 

SBU:s direktör Måns Rosén 
har i översynen av de natio-
nella kvalitetsregistren, 
»Guldgruvan i hälso- och 
sjukvården« [1], i ett kapitel 
om sin vision 2015 gjort mig 
till sin anhängare, en doktor 
som älskar kvalitetsregister. 
Ett antal citat har lagts i min 
mun, ord som jag aldrig yttrat 
och inte ens för en fantasi lig-
ger i närheten av. Rosén vill 
ge sken av att jag konverterat 
till en troende registeran-
hängare, därför att tidsödan-
de dubbelregistrering i prak-
tisk sjukvård lösts. För mig 
har denna tekniska fråga ald-
rig varit något starkt argu-
ment. Min kritik mot regis-
terhysterin har, som framgått 
i Läkar tidningen, gällt vad 
registren gör med oss läkare 
som människor och som pro-
fessionella och hur de föränd-
rar innehållet i vården.

Rosén inleder: »Ute på Ryds 
vårdcentral sitter en engage-
rad distriktsläkare …«. Alla 
som följt diskussionen vet 
vem som åsyftas; det var jag 
och två kollegor som startade 
diskussionen genom att påstå 
att kvalitetsregister inte mä-

ter kvalitet [2]. Ska jag då inte 
vara stolt över att ha tilldelats 
en huvudplats bredvid presi-
dent Obama? Han kommer i 
visionen nämligen till Sverige 
år 2015 för att studera varför 
Sverige på fyra år blivit världs-
bäst på att följa upp sjukvår-
den, enligt WHO intagit förs-
ta plats när det gäller medi-
cinska resultat, blivit bäst på 
klinisk forskning – med No-
belpris som strax faller ut – 
och varför landet lockar till 
sig världens läkemedelsföre-
tag och forskningsinstitutio-
ner. Statsministern ska blixt-
snabbt få ihop ett avtal: »Vil-
ken fjäder i hatten inför valet 
om presidenten i USA kommer 
till Sverige.« Och så jag, eller 
rättare sagt den bild jag re-
presenterar i Roséns fiktion; 
att kvalitetsregister 2015 står 
ovanför all kritik, att till och 
med de ettrigaste kritikerna 
lagt sig platt till marken.

Beslutande politiker vill gär-
na höra sådan här frälsnings-
sång i sina beställda utred-
ningar. Men jag bjuder inte på 
denna populism, om än i för-
gyllda läglar, som är oförenlig 
med vad SBU en gång stod för 
på Werkös tid – sanningslidel-
se, kritiskt tänkande och ve-
tenskapliga ställningstagan-
den utan att snegla på mäkti-
ga professionella särintressen 
och politiska förväntningar. 

Det finns en oförmåga i utred-
ningen att ta till sig vad kriti-
ken mot kvalitetsregister 
egentligen handlar om. Minst 
sex områden borde grundligt 
ha redovisats i  utredningen 
men lyser nästan helt med sin 
frånvaro. Kvalitetsregister 
• är ett kontrollinstrument 

som styr enskilda läkare och 
minskar kårens inflytande, 
där nu byråkrater och läke-
medelsbolag ges ökad makt

• är i praktisk sjukvård ofta 
ett hinder för att kunna 
tillämpa evidensbaserad 
medicin

• står ofta i konflikt med in-
dividualisering av utred-
ningar/behandling, dvs 
sann läkekonst

• tränger undan viktiga delar 
av vården som inte låter sig 
mätas eller är svårmätbara

• hotar den personliga inte-
griteten, särskilt i ett cen-
traliserat, nationellt system 
där data flödar mellan olika 
register

• har sällan dokumenterats 
ha de positiva effekter som 
anhängarna tillskriver 
dem, än mindre ha en så-
dan nytta i förhållande till 
risker att deras stora kost-
nader kan motiveras.

Av utrymmesskäl diskuterar 
jag endast den första punkten. 

Utredningens upplägg fram-
går redan av titeln om guld, 
locktonerna i »Vision för år 
2015« och i innehållsförteck-
ningens lovord av vad regist-
ren påstås åstadkomma. Inte 
ett enda kapitel finns om pro-
blemen med register och hur 
de kan styra vården fel. Inte 
så mycket som ett försök att 
samman taget väga fördelar 
med kvalitetsregister – vilka 
jag också erkänner – mot 
nackdelar och risker att sjuk-
vården helt övergår i en indu-
striell process. 

På sidan 26 framgår att 
uppdraget innefattar att 
kartlägga »nuvarande an-
vändning och problem« med 
nationella kvalitetsregister. 
Men redan på sidan 27 har 
arbetsgruppen glömt ordet 
»problem«. Visserligen finns i 
utredningen några hänvis-
ningar här och där till den 
 debatt som varit, men inget 

försök görs att självständigt 
värdera kärnan i invändning-
arna och ställa dem mot för-
hoppningarna om vad regis-
ter kan åstadkomma.

Utredningen kan anföra en-
dast en (!) referens till en sys-
tematisk kunskapsöversikt 
om värdet av öppna jämförel-
ser [3].Den systematiska kun-
skapsöversiktens slutsats är 
»att det vetenskapliga under-
laget är begränsat och att evi-
densen för att det leder till hög- 
re kvalitet är relativt svag«. 
Dessutom »verkar det inte 
finnas några tydliga samband 
mellan publiceringen av data 
och patienternas vårdval«. 
Hur kan en ledare från SBU på 
denna erbarmligt dåliga evi-
dens förorda ett paradigm-
skifte inom svensk sjukvård?

Det är en naiv förhoppning 
att kvalitetsregister bara står 
för medicinsk uppföljning 
och värdering av medicinska 
resultat. Kvalitetsregister 
kommer med utredningens 
förslag i högsta grad att bli ett 
medel för kontroll av läkar-
kåren samt ett instrument i 
omvandlingen av vården till 
en marknad. Varför diskute-
ras inte dessa konsekvenser i 
utredningen? Vad kommer 
maktförskjutningen från 
 läkare till administrativ/ 
politisk nivå att innebära?
 

Internationellt pågår en dis-
kussion om hur den enskilde 
läkarens patientrelation sa-
boteras av förenklade och fel-
aktiga kvalitetsmått och be-
rövar läkaren självförtroende 
och tillit i sin yrkesroll [4]. 

Översynen talar frekvent 
om den enighet som finns i 
alla läger och som förordar 
kvalitetsregistrens expansion. 
Sådant tal ska få anslagsbe-
viljande politiker att föra 
över 100-tals miljoner i skat-
temedel, bl a från sjukvårds-
budgeten, till registerhåll-
ning. Att enighet finns mellan 
Roséns myndighetskollegor, 

n debatt och brev

Kvalitetsregister kommer 
med utredningens förslag att 
bli ett medel för kontroll av 
läkarkåren samt ett instru-
ment för omvandlingen av 
sjukvården till marknad. Var-
för diskuteras inte dessa kon-
sekvenser i utredningen?

Kritiska frågor saknas i översynen  
av de nationella kvalitetsregistren
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n debatt och brev

registerentusiaster – med 
egenintressen i forskning och 
karriär, och med styr- och 
kontrollintressen i sjukvårdens 
administrativa och politiska 
överbyggnad, är säkert sant. 
Men var står sjukvårdens fot-
folk, vanliga läkare?

Varför redovisas i utred-
ningen inte någon represen-
tativ enkät om läkares erfa-
renhet av och farhågor om 
kvalitetsregistren? Vad hän-
der t ex med kvaliteten på in-
data när registren går från att 
ha varit uttryck för en inom-
professionell vilja att utveck-
la verksamheten, till en mas-
siv registrering, som kopplas 
till ekonomiska incitament 
och bestraffningar, och där 
syftet med registreringen 

förskjuts från lokalt förbätt-
ringsarbete till centraliserad 
övervakning och styrning? 

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

RefeRenseR
 1. Översyn av de nationella kvalitets-

registren: Guldgruvan i hälso- och 
sjukvården. Förslag till gemensam 
satsning 2011–2015. Stockholm: 
SKL; 2010.

 2. Järhult B, Lindström K, Engström 
S. Kan kvalitetsregister värdera 
vårdkvalitet? Läkartidningen. 
2008;105:3452-5.

 3. Fung C, Lim YW, Soeren M, Mattke 
S, Damberg, Shekelle PG. System -
atic review: the evidence that pub-
lishing patient care performance 
data improves quality of care. Ann 
Int Med. 2008;148:111-23. 

 4. Ofri D. Quality measures and the 
individual physician. N Engl J Med. 
2010;363:606-7.

n En vision är en förhoppning 
om framtiden. Vi trodde att 
Bengt Järhult skulle se det hu-
moristiska i att även inklude-
ra en distriktsläkare från Ryd 
i denna dröm. Även om Bengt 
inte vill vara del i denna dröm 
så är vi – efter att ha talat med 
mängder av läkare, inklusive 
distriktsläkare – övertygade 
om att många andra vill vara 
med i denna vision.  

Vi vill bara göra en kort kom-
mentar och hänvisar i övrigt 
till vår översyn [1]. Vi har ut-
förligt diskuterat flera av de 
problem som Bengt tar upp, 
och vi har lagt förslag om t ex 
att förbättra de medicinska 
indikatorerna som används 
för öppna jämförelser. Över-
synen poängterar vikten av 
att undvika dubbelregistre-
ring i journaler och kvalitets-
register, att registren måste 
användas med förstånd, beho-
vet av att få mer rättvisa jäm-
förelser, riskerna med ekono-
miska ersättningssystem och 
svårigheter med att använda 
indikatorer för vårdval. Det 
gäller att åtgärda det som är 
problem i stället för att kasta 
ut barnet med badvattnet. 

De förslag vi lagt har vi 
gjort efter att via intervjuer, 

workshops, arbetsgrupper 
och diskussioner på semina-
rier fått synpunkter från mer 
än 300 personer i hälso- och 
sjukvården, läst mängder av 
studier och haft diskussioner 
med företrädare för alla per-
sonalkategorier i hälso- och 
sjukvården, patientförening-
ar, Läkarförbundet, Vårdför-
bundet, Svenska Läkaresäll-
skapet, universitet och forsk-
ning samt industrin. 

förslagen är baserade på 
kunskaper och erfarenheter 
om vad som kan ge störst nyt-
ta för patienterna. Att översy-
nen vann gillande i alla läger 
glädjer oss. Frågan är om 
Bengt Järhult har rätt och 
alla andra fel, eller … 

Framtiden får utvisa. 

Måns Rosén
utredare

Hanna sjöberg
huvudsekreterare;

Översynen av de nationella  
kvalitetsregistren
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Förslagen har brett stödAnnons
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