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Det blåser medvind för de
nationella kvalitetsregistren,
alla vill ha informationen.
Samtidigt ökar kraven: fler
kliniker borde rapportera till
registren, de måste följas upp
bättre och öppnas för allmän-
heten. Under hösten ligger
frågan om registren på rege-
ringens bord. 

Socialminister Göran Hägg-
lund (kd) talar ofta om vikten
av att sprida kvalitetsmått
kring sjukvårdens resultat. I
årets höstbudget lovar också
regeringen att en översyn ska
göras av de nationella kvali-
tetsregistren. En pott pengar,
117 miljoner kronor, ska för-
delas till bland annat bättre
informationsförsörjning
inom sjukvården och öppna
jämförelser – där kvalitetsre-
gistren ingår som en del. 

Till bakgrunden hör att Riks-
revisionen förra året kom
med kritik kring Socialsty-
relsens hantering av kvali-
tetsregistren. Det sas att myn-
digheten brustit i ansvar i be-
vakningen av registrens kva-
litet och att det nuvarande
upplägget med självständiga,
frivilliga register inte är ett
lyckat sätt att utveckla vår-
den. Detta tog Socialutskottet
fasta på i ett betänkande i
mars i år, då riksdagen gav re-
geringen i uppdrag »att klar-
göra Socialstyrelsens ansvar
och befogenheter att följa och

utveckla vården på nationell
nivå«. Nu pågår »interna dis-
kussioner« på Socialdeparte-
mentet som ska bli klara i no-
vember–december, enligt de-
partementssekreterare Dani-
el Forslund, som håller i arbe-
tet.

– Det är i dag en onödigt
omständlig process att rap-
portera in
uppgifter till
registren.
Genom att
göra en auto-
matisk elek-
tronisk över-
föring från
journalsyste-
men till registren kan proces-
sen bli lite smidigare, säger
Daniel Forslund.

Med ett nytt system skulle
man enligt honom undvika att
data kommer in sent, eller
inte alls från vissa kliniker,
undvika felkällor och få bort
den tidsödande processen att
knappa in uppgifter för hand i
registren. 

Departementet vill också få
en bättre uppföljning av re-

gistren. Tidigare har det från
regeringen talats om »en obe-
roende granskningsfunk-
tion«, och i alliansens valma-
nifest till och med om »ett na-
tionellt institut för kvalitets-
kontroll«.

– Behovet är egentligen vi-
dare än tillsyn, kontroll och
granskningsfunktion. Vi mås-
te hitta ett bättre system för
nationell kvalitetsuppfölj-
ning, säger Forslund. 

Han menar att registren på
sikt måste kunna presentera
mer målgruppsanpassad in-
formation, riktad till besluts-
fattare, vårdgivare och all-
mänheten. 

Hur ska det gå till, när kva-
litetsregistren inte är upp-
byggda för allmänheten?

– Det kan till exempel
handla om att analysera den
rådata som finns på ett nytt
sätt. Grundmaterialet i re-
gistren är detsamma, men
analysen av dem anpassas för
beslutsfattare eller för mig
som patient som ska välja
vårdgivare. I dag är de inte
tillgängliga för befolkningen,
som är viktiga påtryckare för

att få förändring i vården, sä-
ger Forslund. 

Det finns dock ett delikat
problem. Ansvaret för kvali-
tetsregistren är uppdelat på
flera stolar, ingen myndighet
har idag mandat att ensidigt
driva igenom förändringen av
registren. I första hand ligger
ansvaret för registren hos
huvudmännen och SKL, men
de styrs också av Socialsty-
relsen och staten som är med
och beslutar om ekonomiskt
stöd till registren. 

Jan-Erik Synnerman, ansvarig
för kvalitetsregister på SKL,
vet inte vad
han ska tro
om regering-
ens agenda för
registren. Han
tror dock att
Socialsty-
relsen är
stressad över
frågan.

– Myndigheterna kan inte
kommendera landstingen att
utforma registren på ett visst
sätt eller att rapportera in
uppgifter i registren med den
ansvarsfördelning som finns i
dag, menar Synnerman.

Socialstyrelsens Bo Lind-
blom, chef för hälso- och sjuk-
vårdsavdelningen, stämmer
in i problematiken: myndig-
heten har inte tillräckligt tyd-
liga mandat att bestämma hur
sjukvården samlar in resultat.
Att en ny myndighet, ett kvali-

Regeringen ser över 
de nationella kvalitetsregistren
Ansvarsfrågan och öppenhet för allmänheten på agendan

Regeringen har gett Socialsty-
relsen i uppdrag att se över de
fyra nya psykiatriregistren,
bland annat RIKSÄT och
PsykosR, som hittills haft låg
inrapportering från kliniker: en-
dast fem procent. Utredningen

ska ta reda på vad som fallerar
när få skickar in data och hur
detta kan förbättras. Arbetet
leds av Mats Brommels vid
Medical Management Center,
KI, och ska vara klart den 1 no-
vember.

Psykiatriregister utreds av Socialstyrelsen

Jan-Erik
Synnerman

Daniel Forslund

Svenska multipel skleros-registret, Svenska RA-registret, Riks-Stroke samt Svenska höftprotesregistret.
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tetsinstitut, får rollen tror
han inte på eftersom känsliga
individuppgifter inte borde
spridas till nya aktörer. Där-
emot tycker han att det finns
alla skäl att reglera kvalitets-
registren, och skulle vilja att
landstingen axlar ansvaret så
att inte registrens fortlevnad
står och faller med enskilda
läkare. 

Han är positiv till en större
öppenhet för
registren
men anser att
man måste
paketera in-
formationen i
registren på
ett nytt sätt
om de ska bli
begripliga för
allmänheten.

– Frågan är också när

registren öppnas upp om de
ska visas på sjukhus- eller
landstingsnivå? Vissa lands-
ting har bara ett enda sjukhus,
det innebär att redovisning på
landstingsnivå i praktiken
innebär redovisning på klini-
knivå, säger Lindblom.

En annan aspekt att ta hänsyn
till är case-mix-faktorn, urva-
let av patienter. Bo Lindblom
menar att de sjukhus och lä-
kare som har lång erfarenhet
ofta får de svåraste fallen; där-
med får de ofta sämre kvali-
tetsresultat, något man måste
ta hänsyn till.

Många registerhållare för
kvalitetsregistren reagerar
också över den dåliga finansi-
eringen. En kritik som Jan-
Erik Synnerman skriver
under på.

– Många klagar över att det
inte kommer in data, men ge
oss resurser. Det räcker inte

på långa vägar med 50 miljo-
ner kronor per år.

Agneta Borgström

fakta Nationella kvalitetsregister

• Runt 70 kvalitetsregister sök-
te ekonomiskt stöd via SKL
och Socialstyrelsen för 2007.
Av dem har runt 55 beviljats
ekonomiskt stöd. Dessutom
har tre kompentenscentrum
fått pengar till stöd för start,
drift och användning av kva-
litetsregistren. Sammanlagt
handlar det om cirka 50 mil-
joner kronor (större delen
kommer från de så kallade
Dagmar-medlen).

• Registren växte fram på fri-
villig basis genom eldsjälar 
i landet som ville följa upp
behandlingsresultat. Idag är
det ofta specialistföreningar
som tar initiativ till nya re-

gister. 
• Några av de största registren

är Riks-Hia, Riks-Stroke och
Svenska höftprotesregistret. 

• Nya register har startats
inom t ex psykiatrin och
tandvården, men för många
områden finns ännu inga, 
t ex primärvården.

• Administrationen och driften
ligger spridd på huvudmän-
nen och deras olika kliniker.
Central planering av regist-
ren sköts av SKL.

• Utöver statlig finansiering får
en del register pengar från
andra källor som industrin,
kliniker och fonder, se LT nr
40/2006.

Fler indikatorer, färskare data
och nya områden som kost-
nadseffektiva behandlingsval
är nyheter för årets rapport av
samlade och öppna jämfö-
relser av landets hälso- och
sjukvård.

Det är i år andra året som So-
cialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting
jämför sjukvårdens kvalitet
och effektivitet. Årets gemen-
samma rapport redovisar 75
indikatorer inom fyra områ-
den: medicinska resultat, pati-
enterfarenheter, tillgänglighet
och kostnader. Likt föregå-
ende års utgåva är årets rap-
port baserad på befintlig till-
gänglig statistik och baserar
sig på stora patientgrupper. 

Den första rapporten, från
2006, kom att kritiseras för
att i undersökningen ha ute-
lämnat stora områden som
primärvård, psykiatri och dia-
betes. Det har man i år rått
bot på, och inkluderat dessa.
En kritik har också varit att
inga jämförelser har gjorts på
sjukhus- eller kliniknivå. Även
årets rapport begränsar sig i
huvudsak till landstingen,
men med undantag för några

utvalda indikatorer som jäm-
förs på sjukhusnivå. Ett ex-
empel är ändtarmscancer, där
andel reoperationer jämförs.

Ambitionen framöver är att
kunna ta fram en genomtänkt
modell för att jämföra och pu-
blicera kvalitetsdata på sjuk-
hus- eller kliniknivå. Men att
ta fram kvalitetsindikatorer
tar tid och förutsätter ett
grundläggande utvecklingsar-
bete som ännu inte har gjorts.
Socialstyrelsen har dock tagit
fram en strokerapport som
baserar sig på klinikjämfö-
relser. Flera kvalitetsregister
har också publicerat klini-
kjämförelser för sina respek-
tive sjukdomsgrupper.

Rapporten behandlar vidare
»undvikbar slutenvård«. Här
mäts effektivitet, tillgänglig-
het och adekvat omhänderta-
gande för vissa sjukdomstill-
stånd i den öppna vården. Och
där finns betydande skillna-
der mellan landstingen. Ut-
gångspunkten är att vid väl
fungerande folkhälsoarbete
och primärvård så kan dyr
slutenvård undvikas vid kro-
niska eller mer långvariga
sjukdomar, som astma, diabe-
tes och högt blodtryck. 

– Med god primärvård bor-
de man kunna hålla nere slu-
tenvården, sa Kjell Asplund
när jämförelserapporten pre-
senterades i måndags.

Däremot saknar även årets
rapport jämförelser som visar
resultat kopplat till kostnader.

– Men det vore intressant
att utveckla, säger utredaren
Max Köster, Epidemiologiskt
centrum, Socialstyrelsen.

Data rörande patientsäker-
hetsnivå finns inte heller med
i rapporten. LÖF (Patientför-
säkringen) har dock tagit
fram uppgifter om skadean-
mälningar i samband med
operativa ingrepp i sluten
vård. LÖF har inte accepterat
att dessa uppgifter används
för rangordning, men har i
veckan lagt ut dem på sin
webbplats  <www.patientfor-
sakring.se>.

Syftet med öppna jämförelser
av hälso- och sjukvårdens
kvalitet och effektivitet är att
utifrån ett medborgarper-
spektiv redovisa hälso- och
sjukvårdens kvalitet. Men
också utifrån ett kliniskt per-
spektiv ta fram underlag för
att förbättra verksamhet och
öka lärandet. Rapporten är
deskriptiv och förklarar alltså
inte skillnaderna mellan de
olika landstingen. Rapporten
redovisar inte heller några to-
talindex eller någon samman-
vägd rankning.

Marie Närlid
frilansjournalist

Bo Lindblom

Fler öppna jämförelser i år

• Nivån på dödlighet efter
stroke är oförändrad, men fler
patienter vårdas på särskilda
stroke-enheter, vilket kan ge
högre överlevnad på sikt.
• Andelen äldre med tio eller
flera läkemedel är i riket drygt
16 procent, med stora skillna-
der mellan landstingen. 
• Bredspektrumantibiotika
vid bl a urinvägsinfektion an-
vänds i högre omfattning än
önskvärt.
• Det finns påtagliga skillna-
der mellan landstingen när
det gäller den dödlighet som
hälso- och sjukvården kan på-
verka, särskilt för män.
• Tre av fyra som besökt en
vårdcentral tycker att de får
den vård de behöver, och fyra
av fem att väntetiden är rimlig.

Läs hela rapporten på
<www.socialstyrelsen.se>

Några resultat
i rapporten


