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Nationella kvalitetsregister 
Ett av de största diskussionsämnena i Läkarförbundet och Läkartidningen 
förra året var Nationella kvalitetsregister. Då kom Sveriges kommuner och 
landstings rapport ”Guldgruvan i hälso- och sjukvården”.

Rapporten resulterade i att staten och 
landstingen har satsat totalt 1 500 miljo-
ner kronor fram till 2016 på att utveckla 
de nationella kvalitetsregistren. Registren, 
som kan beskrivas som system av kvali-
tetsverktyg som ger möjlighet att utveckla 
kvaliteten i vården, hade fram till dess i 
huvudsak växt fram med relativt små fi-
nansiella medel och utan central styrning. 

När utredningen kom var Läkarförbun-
det och Läkaresällskapet samstämmiga i 
sina kommentarer till den. Vi välkomnade 
dess förslag om nya resurser men varnade 
samtidigt för att registren skulle få en an-
nan användning än vad som ursprungli-
gen var tänkt. Om läkarnas roll reduceras, 
tror vi det finns risk att engagemanget går 
förlorat och att datakvaliteten snabbt kan 
försämras. Vi framförde att en del av re-
surserna måste gå till att stimulera enga-
gemanget på verksamhetsnivån och inom 
specialitetsföreningarna.  Registren måste 
även i fortsättningen främst vara professio-
nellt styrda, och inte tas över av politiker 
och administratörer.

Inte nöjda med representationen
Läkarförbundet anser att beslutsorganen 
kring registren borde se annorlunda ut. 
Idag tas de övergripande strategiska be-
sluten om registren och dess budget av en 
styrgrupp med representanter från stat, 
landsting, kommun och Sveriges kommu-
ner och landsting. Läkaresällskapet ingår 
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i en beslutsgrupp som fattar beslut utifrån 
styrgruppens bedömningskriterier, om cer-
tifiering, ekonomiskt stöd och projekt som 
kan driva utvecklingen av registren. Läkar-
förbundet ingår i en av tre referensgrupper, 
som har till uppgift att lämna synpunkter 
till styr- och beslutsgruppen. 

Vi tycker att läkarorganisationerna ska 
vara representerade där besluten tas.  Tills 
dess kommer vi fortsätta bevaka satsningen 
på kvalitetsregistren och att bidra till en 
positiv utveckling genom att använda de 
plattformar som finns.  

Gehör för Läkarförbundets initiativ
Under året har vi fått gehör för framförallt 
två av våra initiativ. I det ena erbjöds spe-
cialitetsföreningarna att söka medel för att 
använda registren som bas för jämförande 
kvalitetsarbete mellan kliniker. Ett tiotal 
föreningar sökte medel och specialitetsför-
eningarna för palliativ medicin, hemato-
logi, njurmedicin och kärlkirurgi har fått 
en miljon kronor att dela på för att koor-
dinera dessa försök. 

Det andra initiativet var seminariet Na-
tionella kvalitetsregister som verktyg för 
bättre vård, där deltagarna redovisade er-
farenheter och diskuterade gemensamma 
strategier för att använda möjligheterna 
med den nya satsningen.

Seminariet visade med stor tydlighet att 
kvalitetsregistren – parade med den mo-
derna IT-tekniken – har potential att bli 

Så arbetar Läkarförbundet med frågan om

en av vårdens viktigaste framtidsfrågor. En 
viktig förutsättning för detta är att fram-
tidens läkare stimuleras att ta ledartröjan, 
vilket vi hoppas ska kunna ske via särskilda 
satsningar på ST-läkare.   

Redovisning av resultat
Redan våren 2013 ska resultaten av försö-
ken med jämförande kvalitetsarbete redo-
visas. Vår förhoppning är att det resulterar 
i att verksamheten sprids och att fler spe-
cialitetsföreningar kan involveras.

VÄLKOMMEN PÅ SACO:S CHEFSDAG den 15 november  
Anmäl dig på: www.lakarforbundet.se/chef/seminarium

Effektmål 2013

Läkarförbundets effektmål för verksam-
heten med Nationella kvalitetsregister 
är att andelen läkare som deltar vid den 
Nationella kvalitetsregisterkonferensen 
ska öka med 100 procent, det vill säga 
från fem till tio procent.

Synpunkter och idéer
Kontakta oss om du har synpunkter 
och idéer på hur vi kan utveckla vårt 
arbete med Nationella kvalitetsregister: 
Thomas Flodin, ledamot i Läkarförbun-
dets centralstyrelse: thomas.flodin@slf.se
eller Svante Pettersson, utredare på Läkar-
förbundet: svante.pettersson@slf.se 


